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  حميد محوی

  ٢٠١٨ اگست ٢٢
  

  ٢ - نسل کشی ايرانيان در کوران جنگ اول جھانی
  ١٩١٧-١٩١٩» قحطی بزرگ « درنگھائی دربارۀ کتاب 

  

يک بار ديگر به موضوع واکنش بريتانيا و پھلوی چی ھا باز می گرديم که اين کتاب را بايکوت کرده اند، البته اين 

مه فشاند نور و سگ عوعو کند «ُپرسش نيز مطرح ھست که برد و حجم و تأثير اين بايکوت تا چه اندازه بوده است ؟ 

من فکر می کنم که بايکوت، بی اعتنائی و يا منفعل باقی ماندن در روياروئی با ولی » ھر کسی بر طينت خود می تند

يا بھتر ( بزرگی نمی تواند به توطئۀ بيگانه و مزدوران داخلی آن محصور شود، و بيشتر بر اين باورم » کشف« چنين 

 در گذشته ای دورتر و اعتقادات که ناشناخته ماندن اين فاجعۀ ملی ريشه) بگويم می خواھم روی اين نظريه پافشاری کنم

  . مذھبی دارد که از سوی ديگر در پيوند با ايدئولوژی طبقۀ حاکم استعمار زده بوده و استعمار زده نيز باقی مانده است
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درک اين موضوع خيلی ساده است، اين کتاب به گفتۀ دکتر مجد به يمن علنی شدن برخی مدارک و اسناد ديپلماتيک 

 سال پيش در دسترس پژوھشگران قرار گرفته ممکن شده است ٣٠ که از ١٩٢١- ١٩۴١ه سالھای ئی مربوط بامريکا

و نويسنده نخستين پژوھشگر ايرانی ست که به اين اسناد دست )   سال پيش۴٠ يا ٣٨ًامروز  می شود به حساب تقريبا (

وجود نداشته که بتواند به مدد آن افکار توانيم بپرسيم که چرا در کتابخانه ھای ايرانی سند  و مدرکی مھمی  می. يافته

عمومی را متوجه اين واقعۀ تاريخی بسيار مھم کند ؟ و ما برای آگاھی از آنچه در يک سدۀ پيش بر کشورمان گذشته به 

  نياز داشته ايم ؟ چرا ما اين ھمه از تاريخ کشورمان بی اطالعيم ؟ چه چيزی را از ما پنھان نگهامريکاميراث فرھنگی 

  ارند ؟می د

در اين دوران قحطی و مرگ و ميرھای جمعی، طبقۀ روحانيت کجا بود و چه می کرد ؟ در اين کتاب خيلی مختصر به 

در نتيجه طبقۀ روحانيت ايرانی نه فقط به . برخی محافل اسالمی اشاره می شود که به عده ای از مردم غذا می داده اند

پس چرا برای اين برگ از تاريخ ايران چيزی ننوشته اند، در .  استموضوع آگاه بوده بلکه دستی ھم در کار داشته

که حتا يک تاسوعا عاشورا يا عيد قربان فراموش  ًحالی که از آن تاريخ تا امروز يعنی تحقيقا يک سده بعد، تصور اين

 تن ٧٢اجوئی آنچه در داستان تاسوعا عاشورا برای ما می تواند مطرح باشد، داستان ماجر.  شده باشد ممکن نيست

 انسان برتر، انسانھای نورانی که بر اساس اعتقادات در راه خدا شھيد می شوند و شيعيان ھر ٧٢» افسانۀ« است، يعنی 

  . ساله آئين عزاداری خاصی برای اين واقعه برگزار می کنند

 شوند، ھمانگونه که فراسوی واقعۀ افسانه آسا ناگھان جمعی از انسانھای برگزيده از جمع ديگری قابل تفکيک می

در . »ھر يتيمی نشود رسول خدا«يندرسوالن خدا از بقيۀ جھانيان قابل تفکيک شده بود، زبانزد مردمی ھست که می گو

رو ھستيم که گرچه  برای بقيه دارای ارزش الگو ه نتيجه ما با گروھی از انسانھای واال تر و برتر از حد معمول روب

ًانيان متفاوت است، از اين جا به بعد ما مشخصا در نقطۀ تالقی يا ھمسوئی ايدئولوژی ھستند ولی سرنوشتشان با بقيۀ جھ

که اگر دستگاه دين اسالم با اکثريت شيعه و اقليت محسوس از  نتيجه اين. گيريم مذھبی  و ايدئولوژی طبقاتی قرار می

ند و در تمام روزھای قرن گذشته  تن و ابوبکر عمر و عثمان اشک ريخته ا٧٢اھل سنت در تمام سالھای قحطی برای 

ولی چگونه ...  دمپائی پرتاب کرده اندۀگنپنج بار در روز نماز خوانده اند، به حج رفته اند و به ابليسک ريزه سنگ و ل

 ميليون ١٠فتاده اند ؟ مرگ ار به ياد گرسنه ھای سال قحطی ني ماه رمضان گذشته يک ب١٠٠ممکن است که با وجود 

در چنين فرھنگی ست که امروز يک نفر مثل رضا پھلوی وليعھد ناکام رژيم پھلوی . دآوری نبوده استانسان شايستۀ يا

از اھالی ستون پنجم استعمار و ارتجاع در ايران شھامت می کند و خود را به عنوان آلترناتيو و مقام نمادينه برای 

 نمادينه بودن خودش، با يک اشارۀ دست دعایاتضمين انسجام جامعۀ ايرانی معرفی می کند، يعنی فردی که به صرف 

جادوئی از اين . وفان زدۀ ايران استطو چشم و ابروی مبارک و جلوس بر تخت زرين گوئی قادر به نجات کشتی 

بخوانيد استعمار زاده ( رژيم شاھزاده ھا و آقازاده ھا . مؤثرتر مگر در داستانھای ھزار و يک شب قابل تصور نيست

بقول اورول (ھمان رژيمی است که با تفکيک انسانھا به گروه نورانی، نمادينه، الگو واره، و بقيه ) زھای صاحب امتيا

آيندگان فقط بايد الگوھای . فراموشی سپرده شونده آنانی که در فقر و گرسنگی و تحقير بايد  بميرند و ب) »کس ھا ھيچ«

ولی مرگ در راه خدا . سوزی ھيچ ارزشی نداردمرگ انسانھای عادی، نسل کشی، نسل . نورانی، برتر را بشناسند

زيرا چنين مرگی به انسجام و تداوم سنت طبقۀ نورانی و نمادينه می . ارزشمند است و شما را به شھيد تبديل می کند

کنند ولی دريغ از يک کوچه   مزين میءنام خيابانھا، شھرھا، بنادر، فرودگاه، مرکز برق، اتوبان را به نام شھدا. انجامد

نه اينھا ھيچ کدام نه به درد دين می خورد و ... ،»فردوگاه آدمخواران«، »بزرگ راه قحطی«، »قحطی بزرگ«به نام 

دست دارند و بازماندگان ھمان احتکارگران احمد شاھی ه نه به درد ستون پنجم استعمار  که اقتصاد کشور را ھنوز ب
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اجباری به اين نتيجه رسيده اند که زير چشمان واليت فقيه و  سعادت – امريکاھستند که امروز برای مقابله با تحريم 

  .زير گلدسته ھای جماران با تھويۀ مطبوع اجاره خانه را دو برابر نه که به ھمت عالی باال ببرند

در ايران » قحطی بزرگ«برای درک فراموشکاری تاريخی يا واپس زدگی و توطئۀ سکوت ملی و بين المللی دربارۀ 

که تبعات جراحت بار جسمی  بی آن( ّديک به نيمی از جمعيت کشور در دوران جنگ اول جھانی انجاميد که به مرگ نز

را در جايگاه ميراث تاريخی برای بازماندگان تا امروز  و جبران و رفع خسارت از مردم » ھولوکاست«و روانی اين 

روشن است . اتی اندکی بيشتر درنگ کنيمًضرورتا بايد روی موضوع گرايشات و تشکالت طبق) حساب بياوريمه ايران ب

که موضوع تضاد و ايدئولوژی طبقاتی در سطح جھانی را نيز بايد به شکل تقابل کشورھای قدرتمند و آن گروه از 

ّسرانجام بايد دانست که ھمۀ جنگھای اول و دوم و جنگھای ديگر، .  کشورھائی که زير سلطه اند مد نظر قرار دھيم ّ

ورھای سرمايه دار و به انگيزۀ تقسيم مجدد جھان بين آنھا به وقوع پيوسته و با چنين درکی از مفھوم جنگ بين منافع کش

به سخن . عميق جنگھائی که به سرشت و نظم سرمايه باز می گردد به درک روشنی از رويدادھای تاريخ دست يابيم

ی با جھان طبيعت و آوای وحش دارد و به ديگر جھان بشريت با ھمۀ پيشرفتھا و انقالبھای صنعتی فاصلۀ شکننده ا

ًبرای کمونيستھا تمدن واقعا بشری . ھمين علت کمونيستھا در بيان نظرياتشان نظام سرمايه داری را بھيمی ناميده اند

 در روسيه  نيز، برای نمونه، از ديدگاه کمونيستھائی مانند آلن بديو در کتاب ١٩١٧بر وھنوز شروع نشده و انقالب اکت

جز يک ازمون تاريخی مثل ھر آزمون علمی ديگر ه با ھمۀ دست آوردھايش چيزی نيست ب) ٢٠٠٩( کمونيست فرضيۀ

که سرانجام با ھر دست آوردی که داشته به شکست انجاميد، ولی شکست يک آزمون به ) اين بار در زمينۀ جتماعی(

نسانھا فاصلۀ چندانی از جھان موريانه ھا در واقع با وجود اين جنگھا می بينيم که جھان ا. مفھوم شکست نظريه نيست

بمباران ھوائی را انسانھا اختراع نکرده اند بلکه بمباران ھوائی از شگردھای غريزی ست که موريانه ھا از آن . ندارد

که بتواند به  نظام حاکم سرمايه داری و امپرياليست برای آن. برای تصرف ذخيرۀ غذائی ھم نوعانشان استفاده می کنند

. ًضات خود برای تصاحب  جھان ادامه دھد بايد مقدما زمينۀ ايدئولوژيک چنين حرکتی را در توده ھا فراھم کندتعر

پرستی  ايدئولوژی طبقاتی، مليت گرائی و نژادفرھنگ حاکم و عمومی جوامع سرمايه داری پيشرفته ھمواره تحت تأثير 

يک پروندۀ قديمی از حزب . ای امپرياليست نفوذ کرده استبوده و اين ايدئولوژيھا در بافت تخيالت و باورھای ملتھ

» امريکاجامعه شناسی نژاد پرست در اياالت متحدۀ «زير عنوان ) نوول کريتيک ( ١٩۴٩ ونجکمونيست فرانسه در 

  :چنين می گويد 

سترش امپرياليستی تاريخ به ما می آموزد که نظريات نژاد پرستانه ھميشه در کشورھائی که رھبران آن در راستای گ « 

مردم جھان ھرگز سياست خشونت بار ھيتلر را که غرق در ھذيان نژاد . گام برداشته اند، زمينۀ مساعدی يافته است

 ھا بود فراموش نمی کنند که خود را  نژاد برتر يا نژاد ارباب می پنداشتند و بر آن بودند تا با سرنيزه و المانپرستی 

ئی نيز نژادپرستی را در اياالت متحده تشويق می کنند و بر اين امريکاجامعه شناسان . آتش بشريت را به زانو درآورند

ھدف از ھمۀ . ھستند» وال استريت«ند که ھمانا رھبران اساس رويکردھای مشخص کارفرمايانشان را تبليغ می کن

ً اين است که به تخيالت مردم بقبوالنند و آنان را مطمئن کنند که طبيعتا امريکانوشته ھای نژاد پرستانه در اياالت متحدۀ 

منتشر شده » ی تمدنريشه ھا« برای مثال از ھانتينگتون ياد می کنيم از کتاب ... برای تسلط بر جھان فراخوانده شده اند

  صفحه اشباع است از دليل و برھان شبه علمی، آماری که بطور ۶٠٠در طول و عرض . ١٩۴۵در نيويورک سال 

مشخص انتخاب کرده و به نقل می آورد تا خواننده را متقاعد کند که بطور عام ملتھای آنگلوساکسون و بطور خاص 

ھانتيگتون برای رسيدن به چنين ھدفی به .  و گسترش آن به عھده دارنداياالت متحده نقش و مأموريت استثنائی در تمدن

  )۵(» ...ًجغرافيا فيزيک مراجعه و نظريۀ گزينش طبيعی را کامال تحريف می کند
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چون که مليت گرائی يا بھتر بگويم ميھن . از نوع تجاوزکارانه(در نتيجه توجه داشته باشيم که نژاد پرستی، مليت گرائی 

 ملی و بين المللی –و طبقاتی روی دو زمين به ھم پيوسته ) يدگاه ديگری می تواند ضروری و مفيد نيز باشددوستی از د

دھند، چنانکه ديديم احمد  بازی می شود، ولی طبقات حاکم در کشورھای حاکم و محکوم تمايالت مشابھی را نشان می

ًو دقيقا . تار نکردند و بيشتر در اتحاد با اشغالگران بودندشاه و يا محتکرين ارزاق با ملت ايران بھتر از انگليسی ھا رف

سرمايه داران و صاحبان امتياز ايرانی که امروز سرگرم پر کردن حسابھای بانکی شان در غرب و يا در کشورھای 

و . ھندئی ھا و امپرياليستھای غربی برای ملت ايران انجام نمی دامريکاساحل جنوبی خليج فارس ھستند کاری بھتر از 

که با اصطالح (عالوه بر اين خود ما توده ھای مردم نيز به علت حاکميت مضاعف ايدئولوژی طبقۀ حاکم و امپرياليسم 

تحت تأثير ھمين ايدئولوژی ھا بوده و ھستيم و چه بسا که روی برتری نژاد )  نسبتھائی داردناتوی فرھنگی

و چه بسا در ادامۀ ھمين مسموميت . يدھائی را بخود راه می دھيمآنگلوساکسون يا اروپائی ھای به اصطالح پيشرفته ترد

 ميليون ايرانی که در واقع زير شکنجه با ابزار اقتصادی و ربودن ١٠ايدئولوژيک که ھمواره ناخودآگاه است نسبت به 

 اعتنا باقی مانده مواد غذائی و حتا تخريب مواد غذائی به بھانه ھای تاکتيک نظامی به شکل فرسايشی جان باخته اند بی

  .ايم

از روزی که تصميم : در اينجا می خواھم توجه شما را روی يک موضوع روزمره و ھماھنگام ھذيان آميز جلب کنم 

در ايران تداعی می کردم، و حتا برای نخستين بار، من » قحطی بزرگ«گرفتم اين مقاله را بنويسم ھر رويدادی را با 

 گاھی کمتر زندگی روزمره ام را می گذرانم، در يک روز رکورد خريدھايم را از  يورو و٨ يا ٧که گاھی با روزی 

دليل و برھان از روی «پديده ای وجود دارد به نام .  يورو مواد غذائی خريدم و ذخيره کردم١٢٢سوپر مارشه شکستم و 

  . »ترس

و بی فايده نيست بدانيم که . آگانه باشداين دليل و برھانی که از روی ترس مطرح می شود می تواند آگاھانه و يا ناخود

اين پديده به شکل مساوی بين توده ھای . برخی از واکنش ھا و نظريات ما با دليل و برھان از روی ترس نسبتھائی دارد

تقسيم شده » در حال توسعه « فاشيست در کشورھای امپرياليستی وتوده ھای مرعوب و فقير کشورھای به اصطالح 

 فاشيست می ترسند که مبادا روزی کشورھائی را که به خاک و خون کشيده اند سرانجام مرزھايشان را توده ھای. است

مثل کاخ شنی در ھم بکوبند و انتقام بگيرند و انفجارھای پراکنده و حرکات تروريستی در مگاپلھای غرب نيز اين حس 

ان اطمينان می دھند که سالح ھايشان برتر است و عالوه ًرا در آنان تقويت می کند و دولتھای امپرياليست نيز دائما به آن

و بطور کلی انحصار ھمۀ فن آوری ھا به ضمانت کپی (بر اين انحصار بمب اتمی و جنگ افزارھای کشتار جمعی 

به آنان تعلق دارد و ھر آن که تصميم بگيرند می ...) رايت، از يک عکس تا يک کتاب معمولی و تا ھواپيمای ارباس

و قدرت حاکم نيز از ھمين رويدادھا به عنوان دليل و برھان و توجيه .  اين و آن را از صحنۀ روزگار محو کنندتوانند

ولی چنين امتيازاتی ترس آنان را برطرف نمی کند و برای . تجاوزات و تبعيض ھای اجتماعی سوء استفاده می کنند

، استعماری و امپرياليستی عليه مردم جنوب جھان خود ًحفظ وضعيت برتر و اعمال فرادستی دائما به خشونتھای سنتی

از سوی ديگر ملتھای زير سلطه  ھستند که بايد زير سايۀ مخوف آپوکاليپس اتمی زندگی کنند، و ملتھای . ادامه دھند

يون که مثل گويندگان تلويز» پاک«و » ھوشمند«ًاستثنائی مو بور و چشم آبی فعال به بمبارانھای کالسيک و ابزار قتالۀ 

ًگوئی سراپا تازه از ماشين رختشوئی بيرون آمده اند ولی سراپا آغشته به دروغ ھستند، و يا اخيرا با ابزارھای کج و 

  امريکامعوج مثل القاعده و داعش يعنی گروه ھائی که از محبوبيت خاصی بين ملتھای فاشيست اروپائی و 

ان و به قصد چپاول منابع و ثروتھايشان و کسب امتيازات برخوردارند، برای کشتار محدود و تصرف سرزمين ھايش

ٌاستراتژيک و فرادستی برای تصرف جھان بسنده می کنند و کشتار واقعا جمعی و بمب اتمی را برای روز مبادا 
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يوۀ و يا دفاع نھائی از دمکراسی و ش» انسان دوستانه و صلح طلبانه«نگھداشته اند و از آن فقط به عنوان دليل و برھان 

اندک اندک ترس در توده ھائی که لنگ لنگان در حال توسعه ھستند به اين يقين ...  استفاده می کنند» متمدنانه«زندگی 

و » انشا هللا«و تنھا بايد با . تبديل می شود که گوئی زندگی آنان به يک فشار مختصر بروی يک تکمۀ ناقابل بستگی دارد

نند  و در ادامۀ اين روند ھست که زندگی توده ھای قطب جنوب جھان از ديدگاه پندارھای قضا و قدری روزگار به سر ک

و خيلی پيش می آيد که در مقابل تفنگی که آنان را نشانه گرفته دست نياز به سوی . خود آنان بی ارزش تلقی می شود

  .دژخيم دراز می کنند و به ترحم سرباز مو بور و چشم آبی اميد می بندند

برای دستيابی به » ھزينۀ کم«ت اپوزيسيون ھای پنتاگونی مزدور خائن را که از دوران  جنبش سبز از من حتا تمايال

اھداف مھمتر و واالتر حرف می زنند و امروز نيز از تحريم ايران که فقط به زير فشار قرار دادن توده ھای عظيم 

ارتجاعی، خيانتکارانه، تھی از انديشه ھا و آرمانھای ما حتا می توانيم چنين تمايالت ... مردم می انجامد دفاع می کنند 

صيات اپوزيسيون ھای پنتاگونی ست به ھمين دليل و برھان از روی ترس نسبت دھيم، و .پيشگام را که از خصو

موضوع ... يعنی ھمکاری با دژخيم به ھدف بقا. ھماھنگام بگونه ای خاص آن را نزديک به سندروم استکھلم تعبير کنيم

م استکھلم و سابقۀ تاريخی آن از ديدگاه من برای درک جامعۀ ايرانی از اھميت بسيار پر رنگی برخوردار است و سندرو

اين . منحصر به دوران معاصر نيست بلکه دست کم از حملۀ دين اسالم  به ايران شروع شد و تا امروز ادامه يافته است

در آن مقاله نشان داده ام . ح داده ام که ھنوز منتشر نکرده امموضوع را من در مقالۀ ديگری به شکل گسترده تری توضي

در نتيجه ھمکاری با دژخيم . که سندروم استکھلم در ايران يکی از داليل تداوم و تثبيت دين اسالم در ايران بوده و ھست

استعمار انگليس در نتيجه استعداد ھمکاری با . و شيفتگی در مقابل دژخيم يکی از خصوصيات فرھنگی ايرانيان است

در ايران يک پيش زمينۀ تاريخی، فرھنگی و روانشناختی داشته است که از دوران حملۀ ھولناک دين اسالم منشأ می 

خوشبختانه اين ويژگی فرھنگی يا بھتر بگويم اختالل روانی مزمن و تاريخی تنھا نبوده بلکه ايران سرزمين . گيرد

به اين معنا که در ايران . ه عليه اسالم و استعمار در ايران دائمی بوده و ھستمبارز. شورشھای پی در پی نيز بوده است

  . ًتالش برای تمدن سازی ھيچ گاه متوقف نشده و پيکرۀ فرھنگ بيمار طبيعتا در آرزو و تکاپوی بھبودی بوده و ھست

ی ايرانيان دربارۀ قحطی بزرگ فراموشکاری تاريخ: در اينجا اين موضوع را با اين نتيجه گيری به پايان می بردم که 

 يک بعد روانشناختی نيز دارد که از يکسو از نفوذ و حاکميت ايدئولوژی بورژوازی و ١٩١٩ تا ١٩١٧در ايران سال 

منشأ می گيرد و از سوی ديگر به وضعيت فرودستی کشورھای در حال توسعه مانند )  ناتوی فرھنگی(امپرياليستی 

ًسوی امپرياليستھا باز می گردد که طبيعتا با نفی و واپس زدن آن ادامۀ زندگی زير سايۀ  ايران و تھديد دائمی مرگ از 

  . تھديد ممکن می گردد

موضوعی که به نقطۀ تالقی ايدئولوژی مذھبی  و ايدئولوژی طبقاتی مربوط می شود در واقع روشنگر جايگاه انسان 

 گرو مرگ قھرمانانه برای تضمين و تداوم ايدئولوژی نظم ًاست، يعنی خصوصا وقتی که ھويت انسانھا در) در ايران(

 قدسی با ويال در تورنتو تعريف می شود و به بيان ديگر ھويتی ست که فقط در زندگی پس از مرگ – طبقاتی –نورانی 

گردد و در اين صورت جان و زندگی واقعی انسانھا بی مقدار می . يعنی شھيد: در معامله با عالم باال باز شناسی شود 

ٌو پيامد چنين روندی حتما به بی ارزش شمردن شناخت و سپس کار و خالقيت و توليد و سرانجام . فاقد ارزش خواھد بود

فرھنگ : به ياد داشته باشيم » فيثاغورثی«ًاين فرمول را فعال به مثابه گزارۀ علمی يا قضيۀ . توسعۀ اجتماعی می انجامد

  .  شھادت يعنی پايان تمدن

نسانھای نورانی ھمان تمرين روحی و فکری ست که به ما می آموزد تا امتياز طبقاتی گروه حاکم را به پرستش ا

جا افتاد و در بافت زندگی روزمره به حد اشباع فضای زيستی ما را به » انشا هللا « وقتی اصطالح . رسميت بشناسيم
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در واقع جائی برای انسان باقی نمی .  ماندتصرف خود درآورد، در اين صورت جائی برای خواست انسان باقی نمی

ًزيرا آستانه ای ھست که در فراسوی آن انسان وجود نخواھد داشت و احتماال چيزی خواھد بود نظير زامبی يعنی . ماند

موضوعی که علت وجودی پيدايش زامبی در متن فرھنگ غرب به مثابه بازنمائی نگرانی ھای معاصر و ترس از 

شخصيت سينمائی و .  نيز بنظر می رسد١٩١٩ و ١٩١٧ه و براستی تداعی کنندۀ ايرانيان سالھای فروپاشی تمدن بود

تخيلی زامبی در ايران شايد چندان مورد استقبال قرار نگرفته، شايد به اين علت که با وجود اسالم  تمدنی وجود ندارد 

 که اگر ايرانی ھائی در بن بست فرھنگ مذھبی البته شايد بتوانيم بگوئيم. که ما بخواھيم نگران فروپاشی آن باشيم

گرفتار آمده اند، با بحران شخصيتی و خاصه بحران مردانگی در جھان مدرن روبرو بوده و ھستند و از اين رو زامبی 

ٌھای خاص خودشان را داشته و دارند که نامش ھست کاله مخملی، التھای چاقو کش که قويا در بحران شخصيتی به سر 

زامبی انسان ...). در فضای مجازی حجم قابل توجھی به اين قشر از ساکنان خورده فرھنگ اختصاص دارد...می برند 

غربی را نگران می کند، ولی گوئی انسان ايرانی نگران استقالل شخصيتی و فروپاشی ذھنيت خود نيست زيرا در 

با وجود دين حجم .  و مرجع تقليدوضعيت کودک زبان بسته و صغارت يک ضامن جادوئی دارد که نامش ھست دين

تھديدات معاصر و رشد جمعيتی بی سابقه در ايران، سنت مراجعه به مراجع تقليد را دست کم برای حل برخی مسائل 

ھمۀ خدايان روزی از روزھا سرنگون و بی اعتبار می شوند، در تاريخ . مانند مسائل زيست محيطی مختل کرده است

امروز ھيچکس که زئوس قسم . رده اند و به دليل بی اعتباری شان بفراموشی سپرده شده اندبارھا خدايانی چند سقوط ک

ولی برخی از خداھا مانند خدای ابراھيم که در آغاز ناشناس و خيلی . ياد نمی کند و از ميترا در جنگ ياری نمی جويد

با وجود اين متأسفانه مسلمانان آدمخوار . دبومی و در حد ارواح سرگردان بين قبايل آفريقائی بود، خيلی سخت جان ھستن

در .  در ايران فرصت نيافتند تا از مرجع تقليدشان بپرسند که گوشت انسان حالل است يا حرام١٩١٩تا ١٩١٧سالھای 

فقط خود خدا می داند که چند بار در اين ... اين سالھا خدای اسالم برای نيمی از جمعيت ايران به زمين سقوط کرده بود

  .مين سقوط کرده استسرز

تحريف تاريخ ايران، نفی کشتار جمعی ايرانيان در کوران جنگ . استعمار ھميشه از شکافھا و نقاط ضعف نفوذ می کند 

. اول جھانی از سوی استعمار انگليس از شکافھا و نقاط ضعف خود فرھنگ جامعۀ ايران خيلی به دور نبوده و نيست

ز ايرانی را بقتل رساندند و کتابھای او را ممنوع دانستند، آنانی که ندا آقاسلطان را ھمانانی که احمد کسروی خرافه ستي

  .را نيز به سکوت برگزار کردند» قحطی بزرگ«به قتل رساندند و امروز دم از براندازی می زنند ھمانانی ھستند که 

  را خواند ؟ » قحطی بزرگ«چرا بايد 

برخی . خشکسالی:  بسيار پر رنگی را با امروز روز ايران نشان می دھد را بايد خواند زيرا تشابھات» قحطی بزرگ«

نظريۀ توطئه را نيز مطرح می کنند که بجای خود بايد خيلی با دقت و جديت بررسی و پی گيری کنيم، يعنی ابر دزدی 

کشورھای منطقه و باران دزدی از  سوی اسرائيل که موجب عقيم کردن ابرھای موسمی در ايران و به ھمين گونه در 

واقعيت اين است که حتا اگر ابر دزدی اسرائيل يک شايعۀ بی اساس باشد مانع از اين نيست که اين نوع جنگ . می شود

 ست و حتا از سامانه ھای امريکاّھای سری از ديدگاه فنی امکان پذير است و عالوه بر اين جزء جنگ افزارھای 

  . ددر آالسکا نيز قدمت بيشتری دار» ھاآرپ«

 برای ايجاد امريکا آزمايشی بود که ١٩۵١- ١٩۵٢ به سال Opération Cumulusبرای نمونه، عمليات کومولوس 

 آزمايش Le saint JO Programm عمليات ١٩۵٣سال . تغييرات جوی و آب و ھوائی در وضعيت جنگی انجام داد

ًان می شوند، پنتاگون اين آزمايش ھا را مقدما برای تعيين درصد جمعيتی که با ايجاد مسموميت شيميائی مبتال به سرط

). ۶(ًمثال ھای ديگری نيز وجود دارد که در اروپا و مشخصا در فرانسه انجام گرفته .  انجام دادامريکاروی مردم خود 
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ِکلر سوراک  ِClaire Séverac  ّجنگ سری عليه «  پژوھشگر در زمينۀ حفظ محيط زيست فرانسوی کتابی به نام

 فرمان آن ١٠و » سنگھای راھنمای جورجيا« ا منتشر کرد و در آن بسياری از اين ترفندھا و آزمايش ھا را به ر» ملتھا

است که بايد موجب حفظ تعادل طبيعت »  نفر۵٠٠٠٠٠٠٠٠حفظ جمعيت جھان در حد « نسبت داد که يکی از آنھا 

و حتا اگر از . ًما غالبا از آنھا بی اطالعيمگيرد که  در نتيجه توطئه ھائی برای کاھش جمعيت جھان صورت می. شود

يعنی اموری که تصور می کنم . چنين سالح ھائی عليه ما استفاده نشود، ما بايد خودمان را برای مقابله با آن آماده کنيم

ت بطور خالصه ھدف اين بود تا بگويم که نظريۀ توطئه چندان ھم تخيلی نيس. بيشتر به دفاع غير عامل مربوط می شود

  . ًاين جنگ افزارھا واقعا وجود دارند و مراحل آزمايشی خودشان را نيز پشت سر گذاشته اند. و پيش زمينۀ عينی دارد

در ھر صورت برخی دوستان او، به . متأسفانه کلر سوراک سال گذشته به شکل ناگھانی و پيشبينی ناپذيری درگذشت

شورفرانسه که يکی از متحدان داعش و عربستان سعودی است بعيد ھم نيست، در ک. مرگ اين پژوھشگر مظنون ھستند

و از صندوق بيمه ھای اجتماعی فرانسه به تروريستھا در سوريه کمک مالی کرده بعيد نيست که مسئول مرگ  او  

شوند، و منافع نامشروع و فعاليت ھای مخرب شرکت ھای تجاری  پژوھشگرھا ھر اندازه به حقيقت نزديکتر می. باشد

  .  را زير عالمت سؤال می برند برای نظام حاکم نيز مشکل آفرينتر می شوندبزرگ

جلوگيری از داد و ستد با ).  ٢۶تنگنای مالی ص : فصل   (ايجاد محدوديت مالی برای ايران پس از خشکسالی، 

وران فاقد ارتش ملی در آن دًايران در دوران احمد شاه تقريبا ھيچ نيروی نظامی نداشت، يعنی ايران ... کشورھای ديگر

 تضعيف نيروی نظامی ايرانی، البته امروز وضعيت ايران خيلی متفاوت است ولی تالش غرب امپرياليست برای بود

ًدر ھر صورت رسما اين موشکھا را به .  سال به تأخير انداخت٧ را ٣٠٠دائمی بوده و ھست، حتا روسيه تحويل اس 

برخی می گويند روسيه خيلی سالح ھا را مخفيانه به ايران فرستاده .  ندادموقع و بر اساس قرارداد به ايران تحويل

چندی پيش اسپوتنيک اعالم کرد که اگر بين اسرائيل و . ًولی من شخصا زياد روی اين شايعات حساب نمی کنم...است

 عليه امريکالی ايران جنگی در گير شود، روسيه از اسرائيل دفاع خواھد کرد، به سخن ديگر روسيه در جنگ احتما

و می دانيم که جنگ اسرائيل و ايران معنائی ندارد و اگر اسرائيل به ايران حمله .  طرفداری خواھد کردامريکاايران از 

ً کامال اشکار است که موضوع تنھا به سالح ٢٠١۵در برجام سال .  صورت خواھد گرفتامريکاًکند حتما با ھمکاری 

تمی به ھيچ عنوان موضوع اصلی نيست، بلکه ھميشه بازۀ زمانی دستيابی ايرانی در اصل سالح ا(اتمی محدود نيست 

پس اين رشد نيروھای مولد ايران است که ...به سالح اتمی مطرح بوده است و اين نيز يعنی رشد نيروھای مولد ايران

 سال ۵نيز به ايران تا ، بلکه فروش سالح ھای متعارف .)خطرناک تلقی می شود» جامعۀ بين الملل«برای به اصطالح 

امروز ايران محاصره شده و معامالت با . ممنوع اعالم شده، فعاليتھای موشکی از محدوديت بيشتری برخوردار است

حال پرسيد که طال و نقره چه ارتباطی به احتمال ساخت ... ايران و حتا خريد و فروش فلزات گرانبھا ممنوع اعالم شده

؟ ھمۀ اين محدوديتھا و ممنوعيتھائی که برای قائل شده اند حاکی از شگرد مشابھی ست که بمب ھسته ای در ايران دارد 

  .انگلستان در دوران اشغال ايران در کوران جنگ جھانی اول براس تسلط کامل بر ايران به کار بسته بود

ومی تک محصولی در حال حاضر جمھوری اسالمی ايران در جايگاه يک دولت استعمارزده و سرمايه داری جھان س

دولت ايران امروز به . با دولت مردان دومليتی  مجھز به حسابھای شخصی در بانکھای غربی) محصول خام طبيعی(

ازای فروش  نفت فقط می تواند از کشورھای خريدار نفت با پول ملی ھر يک از کشورھا محصوالتی را که نياز دارد 

خيلی شبيه دولتھای موزی آفريقائی و يک کشور زير سلطۀ امپرياليسم و يا فکر می کند نياز دارد خريداری کند، و 

  . تلقی کنيم١٩١٧-١٩١٩اين موضوع را می توانيم ھم پای تنگنای مالی در ايران سال . جھانی بنظر می رسد
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اکميت دولتھا ًغالبا فراموش می کنيم که وضعيت ايران از ديدگاه منبع مالی از دوران احمد شاه قاجار تا امروز به دليل ح

ًو رژيمھای دست نشانده و طبيعتا فاسد، اسالمی استعماری فئودال و سرمايه داری جھان سومی غير توليدی و تک 

  : محمد قلی مجد دربارۀ وضعيت بد مالی ايران در آن روزگار می نويسد .  محصولی تغيير نکرده است

ای نفتی اش محروم ساختند، به خودی خود اقدامی به شدت اين که انگليسی ھا در دوران قحطی، ايران را از درآمدھ« 

محروميت از درآمدھای نفتی توأم با تقلب و نابسامانی در . بد سگاالنه بود، اين اقدام کمتر از قتل عام و نسل کشی نبود

ب خالی نرخ ارز، تنگنای مالی دولت ايران را کامل کرد، در نتيجه در آن بحبوحۀ جنگ و قحطی دولت ايران با جي

دولت بريتانيا در ھمان حال که از يک سو ايران را از منابع مالی . نتوانست برای قربانيان اقدام مفيد و مؤثری انجام دھد

اش محروم کرده بود، از سوی ديگر فرياد شکوه و شکايتش از بی کفايتی و ناتوانی دولت ايران در کمک به قحطی 

کيد کرد که اين محروم کردن ايران از منابع مالی خود ھماھنگ و ھمراه با خط يک بار ديگر بايد تأ...زدگان بلند بود

مشی انگلستان در محروم کردن ايران از تأمين آذوقه مردمش بود، ترديدی نمی توان داشت که قحطی و نسل کشی اقدام 

  )٢٩ص (» .جنگی تعمدی بريتانيا برای اشغال و تصرف ايران بود

  ؟!زه اين چشم انداز با وضعيت کنونی ايران ھم خوانی دارد و می بينيم که تا چه اندا

از ديگر تشابھات امروز با دوران قحطی بزرگ در ايران می توانيم به گرانی زندگی روزمره و افزايش قيمتھا اشاره 

م در واقع طبقۀ مالک و سرمايه دار حتا ممکن است از تحري. قحطی بزرگ در ايران به ھمين شکل شروع شد. کنيم

. مردم عادی يعنی اکثريت مردم ھستند که زير فشار قرار می گيرند. ئی سودھای سرشاری نيز بدست آورندامريکاھای 

يعنی ھمان رويدادی که برخی از اپوزسيون ھای ايرانی در خارج از کشور برای ملت ايران آرزو کرده اند و به 

دھند و ادعا می کنند که مردم ايران برای به  گون مشاوره میاصطالح برای کار بست چنين فشارھائی عليه ايران به پنتا

افزايش . ثمر رساندن اھداف مارمولکھائی که در شکافھای پنتاگون می لولند از چنين فشارھائی استقبال خواھند کرد

. ب کشی کننداجاره خانه به دو تا سه برابر که موجب شده برخی از ھم اکنون از خانه ھايشان به خانه ھای کوچکتر اسبا

دولت ھيچ کنترلی روی اجاره بھا ندارد و صاحبخانه ھا آزاد ھستند قيمت احمد شاھی برای کااليشان از مردم مطالبه 

ئی پھلوی خيلی امريکااز شعار کار، مسکن، آزادی در آغاز فروپاشی رژيم انگليسی . افزايش قيمت مواد غذائی. کنند

  .دور ھستيم

ھم وطنانش به حال مرگ افتاده بودند، بفکر جمع کردن پول بود، و گندمی را که احتکار کرده احمد شاه قاجار ھنگاميکه 

امروز نيز طبقۀ نورانی از . ديد بود به قيمت روز و حتا گران تر می فروخت زيرا فروپاشی خودش را نزديک می

اند  و سرمايه ھای ايران بجای  خيلی سالھا پيش ھمين روش احمد شاه و سپس چپاول پھلوی چی ھا را در پيش گرفته 

راھزنھا، زرنگھائی که در . سرمايه گذاری در خود ايران به اروپا و کانادا به حسابھای خصوصی منتقل می شود

) که ھرگز وجود خارجی نداشته و ھمان فرامين آنگلوساکسون است ( کوران بزن و ببندھای انقالب و  اقتصاد اسالمی 

  . ته اند تا مکيدن آخرين قطرۀ خون ھم وطنانشان پيش خواھند رفتبه قدرت اقتصادی دست ياف

ھمان گونه که در باال اشاره کردم، درآمدھای نفتی ايران نيز با توجه به تحريمھا به شکل سرمايه به ايران باز نمی گردد 

 نفتی ايران دھد که درآمد چنين روندی نشان می. و برای خريد و مصرف داخلی محصوالت خارجی ھزينه می شود

ھرگز به سرمايه گذاری به ھدف ارتقاء صنايع سنگين و رشد نيروھای مولد ايران به کار بسته نشده و نمی شود، در 

نتيجه احمد شاه، رضا شاه، جمھوری اسالمی، دستگاه دين اسالم، بورژوازی معامله گر ايران که در واقع ھمگی دزد 

  . ستون پنجم استعمار در ايران استدرآمد نفتی بوده و ھستند، نام اصلی شان 
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درآمد نفتی ايران می توانست به گسترش صنايع مادر اختصاص يابد، ولی اين سرمايه ھا صرف خريد و مصرف می 

در نتيجه امروز مثل ديروز نمايندگان استعمار در ايران تمام امور به اصطالح توليدی و خاصه . شود و نه توليد

مانند فراخوان اخير آقای روحانی برای (بخش خصوصی سپرده اند و يا می خواھند بسپارند استراتژيک ترين آن را به 

نيروھای . که شرکت ھای خارجی بيايند و زيربناھای صنعتی را بسازند) سرمايه گذاری در انرژی، آب و پتروشيمی

ان در عصر احمد شاه نيز به بانک پادشاھی اير.  مولد ايران نيز می توانند برای شرکتھای خارجی جارو کشی کنند

و دولت حاکم . به سخن ديگر، درآمد نفتی به بالی جان خود ما تبديل شده است.  دست انگليسی ھا اداره می شد

به عنوان سر دستۀ دزدھا با لشکر ميليونر و ميلياردرھايش با دست گذاشتن روی حياتی ترين ) جمھوری اسالمی(

ھمان گونه که احمد شاه از تحريم ايران توسط بريتانيا در . سازماندھی می کندکاالھای روزمره سرکوب توده ھا را 

 با فشار وارد آوردن به توده ھای درمانده پول سرشاری امريکابحبوحۀ قطحی پول سرشاری به جيب زد، امروز تحريم 

  .سرازير می کند) ٧(» مردم«به حساب 

نگی ايران در دوران قاجار و فقدان تحول ساختاری و به ثبات خصوصيات ساختار سياسی اجتماعی اقتصادی و فرھ

ويژه تداوم سلطۀ ايدئولوژيک دين اسالم به مثابه مخرب ترين عنصر برای تمدن و توسعۀ انسانی در تاريخ ايران تا 

طی و با آگاھی به اين امر که پس از قح. امروز، بايد نگرانی ما را از تکرار اين فاجعۀ قحطی بزرگ سد چندان کند

بزرگ دوره ھای قحطی ديگری در ايران به وقوع پيوسته است، و در صورتی که حرکت بنيادی و اساسی صورت 

و ھمانگونه که در باال اشاره کردم . دوباره گريبان ما را نگيرد» قحطی بزرگ« نگيرد ھيچ دليلی وجود ندارد که 

 با افزايش اجاره خانه ھا، ارزاق و ٢٠١۵رجام  از بامريکانخستين نشانه ھای قحطی در روزگار ما پس از خروج 

  . گوشت شروع شده است

  :ًما در ايران با چند مشکل طبيعتا تاريخی روبرو ھستيم 

اسالم در جايگاه ايدئولوژی طبقۀ حاکم متحد استعمار و استثمار انسان از انسان و نظام برده دار مسلح به تروريسم ) ١ 

  .ور حکم ارتداديعنی اسالم اجباری و به ز(مقدس 

  .طبقۀ حاکم وابسته به استعمار و حاکميت نظم سرمايه) ٢ 

  ) يا امپرياليسم غرب ( امريکاخود امپرياليسم جھانی به سرکردگی ) ٣ 

پس از اين سه عامل مخرب و بازدارنده برای پيشرفت و پاسخگوئی به مشکالت، خود ما مردم ايران ھستيم که ھر ) ۴

  . آينده به مداخلۀ ما بستگی خواھد داشتگونه تحول احتمالی در 

آيا سزاوار و ضروری ست که سرنوشت کل يک : ولی پيش از ھر اقدامی بايد به يک پرسش ترکيبی پاسخ بگوئيم 

جامعه، يک کشور، سرنوشت حياتی ترين مسائل مانند آب، انرژی و پتروشيمی به تصميم و لطف سرمايۀ خصوصی 

ًکنيد که سرمايۀ خصوصی ايران ھرگز بدون شرکتھای خارجی غالبا غربی قادر به ھيچ فراموش ن( بستگی داشته باشد 

ً؟ آيا ضروری و اجتناب پذير است که امر مسکن حتما متعلق به يک بخش ناچيز از جامعه باشد که به ميل )کاری نيست

لزله خيز ايران پاسخ نگفته و خود بھره برداری کنند در حالی که ھمين نظام بھره کشی ھيچگاه به نياز اصلی کشور ز

آيا سزاوار است که راھزنھای اقتصادی و ستون پنجم استعمار وارث فرھنگ و صنعت راه و ساختمان . نخواھد گفت

. سوق بدھد و به قحطی مسکن دامن بزنند باشند و به ميل خود اجاره خانه ھا را باال ببرند و مردم را در تنگنای زندگی

ً و تعيين بھای آن حتما بايد در انحصار بخش خصوصی و به مثابه کاالئی تلقی شود که با جزر و آيا توليد مواد غذائی

ًمدھای اقتصادی موجب انباشت ثروت برای يک عدۀ ناچيز شود که طبيعتا چنين نظمی در سوی ديگر بخش عظيمی از 
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بوی لذت «ت و يا بقول واليت فقيه ايران مردم را در تنگنا قرار خواھد داد و شايد برخی از آنان سال به سال مزۀ گوش

  . نرسد» ... دنيوی به مشامشان

روشن است که اتخاذ سياست جامعه گرا، سوسياليسم، که در ھيچ امری منافع عمومی را فدای منافع خصوصی نمی کند 

يند تعيين نوع از جبھۀ ملی ايران شنيده می شود که از دمکراسی حرف می زنند و می گو. از اولويت برخوردار است

دچار شود، ولی من بر اين باور ھستم که ملت ايران از پيش بايد » حزب فقط حزب هللا«نظام اينده نبايد به سرنوشت 

  . کند بيانديشند برای نوع نظام اجتماعی که بھتر از ھمه نيازھای آنان را برآورده می

  

  حميد محوی

  ٢٠١٨ت سگ ا٢٠/پاريس/گاھنامۀ ھنر و مبارزه

  :پاورقی 

  گفتگوی عبدهللا شھبازی با محمدقلی مجد) ١

٢ (OKHWEQXvlk8=v&9=reload?watch/com.youtube.www://https  

   ٣٢ص  . نسخۀ پی دی اف» قحطی بزرگ«) ٣

  ٣٢ص . ھمانجا) ۴

۵ (La nouvelle Critique. Juin 1949 ; p108  

وقتی سازمان سيا روی فرانسوی ھا به عنوان موش آزمايشگاھی طرح ھای يميائی کجنگ «: مراجعه شود به مقالۀ ) ۶

  ٢٠١۴مبر  دس۶. ترجمۀ حميد محوی.  آلبارلینوشتۀ ھانک» تجربی ا ش را به آزمون گذاشت

به معنای افراد سرمايه داری » مردم« واژگان دستگاه دين اسالم در ايران و رئيس جمھور روحانی در فرھنگ ) ٧

ًاست که غالبا پولھايی را که بر اساس سنت اسالمی و مطابق با آيه ھای قرآن زير نظر و تحت حفاظت مستقيم جمھوری 

ی شمالی حفظ می کنند و توجيه امريکابانکھا اروپا و اسالمی ايران و  تأييد واليت فقيه  از ملت ايران دزديده اند و در 

از خطرات لذت ) امت اسالمی(مذھبی چنين ساز و کاری برای اقتصاد کشور و لنقالب اسالمی اين است که مردم 

  .دنيوی در امان خواھند ماند

  گاھنامۀ ھنر و مبارزه

  
  
  


