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 فاضل غیبی

پردازی توانستند جهنّم را و دروغ» زرنگ«اند. آنان با همالیده خاک بنیز تبلیغات پشت شیطان را  میدانمالهای ایران در 
 شدن مال، پایبنامنداو » کرامت«دهند، خواری زن ایران را دفاع از خود بهشت جلوه خوردگان بو فریهواداران چشم به 

و  نداینمستایش » قسط مدن«به عنوان توحش حقوق را ند، برقراری نقنه کح» اوج کیان اسالم« به نام ایران راسرافرازی 
ستگ  دستیابی که به هر قیمت برای  حال درو کنند؛ یاد » اقتصاد مقاومت« عنوانه اقتصادی و تاراج منابع مل باز ورش

  کنند. تکرار مبرای فریب اذهان را » ر من ساخت سالح اتمفتوای رهبر مبن ب«کوشند، بمب اتم م به

 ،کندتعیین م آن فرد یا گروههای ویژگرا تا حدّ زیادی سرنوشت هر فرد یا گروه توجه به این نکته مهم و ضروری است که 
با در هزارۀ گذشته رقم زده است. آنان » تاریخ ایران گجستگان«مالها سرنوشت آنان را به عنوان  "ذات"و دروغگویی 

شانند،آبرویی بیبه کشتارگاه  یارا فریب دهند  ی خودناراست و خیانت توانستند همۀ مخالفان و رقبا  اندهتوانستامروزه  و ب
 حت کهچناناند ان از اوج محبوبیت به مغاک ذلت درافتادهدچن در برابر مردم ایران ، امابفریبندنیز ا جهانیان ر در مواردی

 ،توانستند میان منش ایران و بدویت اسالم انتخاب کنندممالها  زیرا ،به آنان شرم دارندخود از انتساب  نیز شانفرزندان
ار و خشن اما بدان عربستان آب و علف های بیرا برگزیدند که اعراب بدوی برای زنده ماندن در بیابان اسالم منش فریب

اری در جواتکیه بر دروغ و با البته نیاز داشتند.  اری استوار است مآنها  ۀم شهرنشین که شالودفریب توان بر اعتماد و هم
اران  دگرگونروند  در ولتسلط یافت،  هایی از مردمانیا گروه بر گروهچند صباح  تاریخ دیری نخواهد پایید که فریب

 برای همیشه از میان خواهند رفت. 

را فراموش  رژیم گذشتههای نارسایی کهسبب  د، نه بدیننکناز رژیم گذشته به نی یاد ممردم ایران بسیاری از اینکه امروزه 
ه بدین  گفت و اگر به به مردم دروغ نمدر مورد ماهیت خود بود هم که رژیم شاه اگر فاسد  دلیل استکرده باشند، بل

ی ها. در آن سو مالزددست نمفریبی مردمبه کرد، خودکام رفتار م ومت"ل از همان ابتدای تش در  مستقل خود "ح
اری و تبلیغات دروغین گذاشتند؛ دوران قاجار، اساس کار را بر فر و با آنکه روسیه دادند » کفّار روس«فتوا به جهاد با یب

ر نداشت، دربار را به جنگ دوم مجبور کردند، اما ،پس از پیروزی در جنگ نخست گناه  در ادامه تمایل به جنگ دی
ست را به گردن فتحعل علت و انگلیس کوشیدند.  یهتضعیف دربار ایران در برابر دو قدرت روس مسیرشاه انداختند و در  ش

ومتتوانستند ناتوان دربار م مالها در سایۀآن بود که  اه ح   ند. گسترش دهی ایران هاو روستا هاشهر درخود را  پای

ومت مالها  اه اصل ح دعاوی «، ازدواج» قبالجات«معامالت، کل  »محاکم شرع«. بود» مراج و محاکم شرع«پای
ر، جام» فیصله«. را ..و »مجازات منهیات شرع«و » ارث را در دست » متاُ«و » رعیت«ن و مال دادند. به عبارت دی

ویژه ه لمان و بدر آن دوران نیز بر سر امت مس بالهایی کهتوان از گذشته م همقایسه با رفتارشان در چهار ده باو  ،داشتند
های خود از جنایت» انحصار کتابت«به سبب در دست داشتن  که هرچند .دست آورده بآوردند، تصوری نامسلمانان ایران 

توب گزارش     اند:نگذاشته یجاه بم

ومت شرع در امور مردم دخالت نموده جز جلب نف شخص مقصودى در هر بلد از بالد ايران روحان« نمايان بعنوان ح
به امام و اهانت به بما اهانت  گويند اهانته، مندارند و جمع از مردمان شرور... خود را مقدس و واجب االحترام شمرد

پس اهانت بما اهانت به خداوند است... خدا داند  .باشدباريتعال م اهانت به پيغمبر اهانت به ذات امام اهانت به پيغمبر و
استبداد اين طايفه بباد هاى عزيز که بواسطۀ هاى محترم و چه جانرسد چه مالکه از اين طايفه چه ظلم و ستم به ضعفا م

  )٢۶۶رگ تاک، ص. (» شود تا اسباب عيش و عشرت آقا و آقازادگان مهيا گردد...رود. چه خانها برچيده مفنا م

ر  (گاهحت ، اندگزارش کردهو حاکمان را دقیقاً  انهای شاهها و خودکامی زورگوییدربارنویسان تاریخ اما از سوی دی
ل این  بدین ترتیباند. فروگذار نکردهنیز  از مبالغه نآنادر وصف ) !انشاه» ابهت«بردن  باال با هدف تصور تاریخ ش

است که برخ ناظران نظر در این میان جالب ! اندبوده» خواهعدالت«الها و م ذات و حاکمان مستبد اناهشگرفت که 
دو کنت  اند. از جملهدر ایران دیده را دربارۀ ساختار قدرت هاخوبی واقعیته ب مقایسه با دربارهای اروپایی با خارج

   :بین نوشتوی، با واقگوبینو، سفیر دانشمند فرانس



يت او بر اساس زور است. « شود قبول ار مزبرگبدين جهت نماز او که در محل غصب شاه چون ي شاه واقع نيست، مال
ر آنکه بابت... قصرى که در آن زندگ م کند و يا قطعه زمين که در موق ييالق سراپردۀ او اشغال کرده است نيست، م

.. در ايران افتد.شود و نماز و طاعت او مقبول ممستأجر شناخته م اى پرداخته شود. با پرداخت آن شاه بعنوانوجه اجاره
آيد که دولت عايدى داشته باشد و دولت بمعناى حقيق آن وجود ندارد... زيرا سازمان و ادارات دولت وقت بوجود م

شود و هنگام که دولت ماليات دريافت نکرد، طبعاً عوايدى ندارد که صرف عوايد دولت هم از محل ماليات تأمين م
يالت دولت بنمايد.  )٢٧۶رگ تاک، ص (» تش

ت  که البته چنان. کردندادی چه ما با مال و جان مردم عتوان تصور کرد که آنهم نشین مالها باشد،اجارهوقت شاه ممل
شماری انگشت هایاز گزارش باید و واقعیت اوضاع ایران را تاریخ بسیار نادر است های مستنده گزارشدر این باراشاره شد، 

است ها آمده در این گزارشرا که برای آنکه بتوانیم آنچه . دریافت، است ماندهی جار از نویسندگان بابی ب برای نمونهکه 
ومت مهباور کنیم، باید بدانیم که در آستانۀ انقالب مشروطه در هر شهر ایران مالیی  نمونه: در برای کرد. مانند سلطان ح

خروار  ٢۵٠٠٠سال «همدان در محسن مجتهد  آقا» پارچه ده دارد. ٢٠٠هزار تومان نقد و  ١۶٠«تبریز میرزا جواد مجتهد 
نز با ٣٠٠٠و زار تومان نقد ه ٢٠٠،  گندم ضبط انبار دارد سوار تفنگچ در امالکش حاضر دارد، زيادتر  ٣٠٠٠ تفنگ م

  در اصفهان: » آقا نجف«... و باالخره )٢۶۶رگ تاک، ص. (».زن دارد ٣٠از 

) در سال«( دستور داد، که رئيس بلديۀ اصفهان را به گناه اينکه گفته بود: مردم  قحط معروف اصفهان، به طالب آقا نجف
، هزارها خروار گناز گرسنگ م ترين وضع به قتل برسانند به فجيع دم در انبارهاى خود جم کرده است،ميرند و آقا نجف

ران بدرخت بياويزند.   )٢۶٧رگ تاک، ص (»و بدنش را براى عبرت دي

ومتگران عمامهارتباط دربارۀ  ورای ثروت » آقا نجف«توجه کنیم که  ستا کاف یبسر امروزمالهای دوران قاجار و ح
ران،   آخوندهای امروزیدستگاه او عمل م کردند و بسیاری از » عملۀ«عنوان ه هزار طلبه داشت که در واق ببیش از پنبی

یاد » شخصیت علم و معنوی«وان عنه ب» آقا نجف«از  "پدیاوی"در بازماندگان امروزی آنان آنان هستند.  »انگدنوا« از
ات اخالق تبدیلریاضات شرعیه همراه کرد و به گنجینهبا تحصیل علم را «گویا کنند که م شد! با این  »ای از علوم و مل

فت نیست،وصف  رد مرگ چنین ١٣٩٠که به سال  جای ش ومت اسالم به یادبود صدمین سال  ،جنایتکاری ش. در ح
یل دادند» همایش مرج بیداری اسالم«    پدیا)ویرک: (! تش

ومت جرم و جنایت اسالم نداشتند نیز در آستانۀ انقالب مشروطه دوستانآنکه ایرانسخن کوتاه   ؛آرزویی جز برانداختن ح
  شاه نوشت:  الدوله صدراعظم مظفرالدینکه امینچنان

 ،رگ تاک(»باشد. بايست تا بحال مرجعيت مسلمين ورافتادهباطن اين قوم در دل مردم هست، مبا اين خونها که از ظاهر و «
  )٢۴٠ص.

در جانبه نیامده بود و باال گرفتن بحران همه پدید» مرجعیت مسلمین«هنوز آگاه الزم برای برانداختن  اما در آن روزگار
اری خود را عدالتکشور باعث انقالب مشروطه شد که فرصت برای مالها بود  » ورافتادن«خواه جلوه دهند و از تا با فریب

نت بسر مآنان در آن زمان که  حال یری کنند، درپیشخود  تغییر و گونه مایل به هیچطبعاً بردند و در اوج قدرت و م
اری اعتراف کردسیدمحمد تحول نبودند.     :ه استطباطبایی به این فریب

ر از ما بیواهيم زيانش بخود ماست، چه مردم آسوده باشند خاين عدالتخانه که م« گردند و درهاى نياز و ستم نبينند، دي
  )٣٠١رگ تاک، ص( ».هاى ما بسته شودخانه

ر، شاهان دوران مع ند، مقید بود» رعیت«و پاسداری از  نخواه به رسیدگنه تنها خواهبا همۀ ناتوان  اصردر سوی دی
ه خود نیز اغلب  (به استثنای آنان اما دند. کوشیبه گل نشستۀ ایران م کشترآوردن جویی برای به حرکت ددر چارهبل

شان واقع نیست و یافتند که قدرتشدند و از آنجا که درمنشین معقب ناچار به هابار در برابر مقاومت مال رضاشاه) هر
ه یر و ببند نقش را  عمل کنند، تواننددادند مای که مالها اجازه متنها در باری شان گذاشته که برعهده کردندبازی مبا ب

   باشند که مالها به آن برای توجیه وجود خود از نان شب هم نیازمندتر بودند:» حاکم جابر غاصبی«تا آن بودند، 

مران ترساندن قوم است به سختگيرى و آزار.« وة محمدی)»(شرط ح  مش



فتمذهب، با او در مقایسهرود. اما شاه سخن م محمدرضا» زدگمذهب«این روزها بسیار از  انگیز زدگ شاهان قاجار ش
ذریم ت. از ناصرالدیناس شب  رفت تا تعبیر خواب نیمهکه اغلب پای پیاده از قصر شاه به خانۀ مالعل کن م ،شاه که ب

   :باعث شرمساری بودطلب، شاه مشروطهشاه، پاد خود را از او بپرسد، مظفرالدین

زاى خود سیدی به نام در ميان اج باشد...ده منو، سيدپرست، دعاگير، نذر و نيازشروضهار و دعاخوان، زدر ظاهر نمازگ«.. 
. چنانکه در سفر نمايددر سايۀ رداى او وحشت خود را برطرف مشود بحرین هم دارد که چون از رعد و برق ترسناک م

   )٢٧٨رگ تاک، ص(»آوردند.حرين بيرون مب کرد، او را از زير عباى سيدقطار از تونل عبور مبار که  اروپا هر

رحم و مخوف مالها بایستند و کشور را به زدگان در برابر قدرت بیتوان انتظار داشت که چنین مذهببا این وصف آیا م
از این نظر  عاری نبودند.» پروریرعیت«نیز از میل به  آنان کدامحال است که هیچ تدبیر و دوراندیش اداره کنند؟ این در

کرد، به اغوای مالها از جمله شاه نمونه است. او که در ابتدا پشتیبان مشروطه بود و متمم قانون اساس را امضا  محمدعل
دهد که چرا او نشان مزدگ برخاست و مجلس را به توپ بست. میزان مذهبمشروطه  بابه مخالفت  ،الله نوریفضل شیخ

  مالها توانستند او را بفریبند:

ير و جادوگر داشت... در روز عاشورا قمه و قداره بسر م«...  و در شب عاشورا، هزار و  زداعتقاد به اشخاص رمال و فال
سر خود جارى عاشورا آنقدر خون از  کرد... در روزکرد. شم چهار منبر را روشن مي عدد شم در اطاقش روشن م

رات افتاد. کرد که به حالت غشوه مم   )٣٣٩(رگ تاک، ص ».شدآشاميد که مست و اليشعر مماما در شب چندان مس

ومت پیدا و ناپیدای خود در دو سدۀ  یم ح سو تسلط ان از یدگراندیش گذشته با ترویج خرافات و سرکوبمالها برای تح
ر خود بر امت را تثبیت کردند و از  ومت سیاس و سوی دی از ایجاد فضای باز و  ،شاهانتکیه بر مسلمان با فشار بر ح

بودند، زیرا در برابر قدرت آنان مالها برتر  قدرت اناهان قربانیگرفتند. بدین معن ش های اجتماع و سیاس جلورفرم
بقای حفظ برای  دادند و ایرانیان را از دست متوانستند در راه پیشرفت واقع جامعه گام زنند و بدین سبب نیز پشتیباننم

بسیار در راه پیشرفت دید که  هتوان در محمدرضاشاخوبی مه د. این دوگانگ فجیع را بکردنخودکام رفتار مبه خود 
راس و سرسپردگ به مالها، زدگ تظاهر به مذهببا کوشید، اما ظاهری کشور م نیروهای  و اشتراکاز گذار جامعه به دم

درست به هنگام ماندگ ایران شناخت، که عقبعمدۀ  عامل . در نتیجه مالها را بایدگرفتاجتماع در ادارۀ امور جلوم
وب کردند. عقب درطلبانۀ خود برآوردن امیال قدرت رایبایران را ورود جهانیان به دوران تمدن نوین     ماندگ میخ

تصور مخدوش که از شاهان  از ند،کشرا م هااه نشاندن کشور آخرین نفساینک که پس از به خاک سی مالها حت
ومت اسالم را مان شوند. بدین هدف پادوهای تبلیغ آنان با شعار استفاده م اند،پرداخته نه شیخ «کنند، تا گذار از ح

ار، نه شاه جبار راس خود را نگران آیندۀ  کنند، تااین دو را برابر م» م در این  تبلیغپادوهای  !دهندنشان م در ایراندم
پشتیبان خود از رژیم فاشیسم اسالم نعل  هستند که بهو یا نوادگان واقع و فکری همان مالها های اسالم چپیا  راه

  .زنندوارونه م

  

 )نشر پنجم، کیهان لندن(» رگ تاک«ــ همۀ گفتاوردها از   


