ﻧﻪ »ﺷﯿﺦ« و ﻧﻪ »ﺷاه«؟
ﻓاﺿﻞ ﻏﯿﺒﯽ

مﻼهای ایراﻧ در مﯿدان تﺒلﯿغات پشت ﺷﯿطان را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ خاک ماﻟﯿدهاﻧد .آﻧان ﺑا »زرﻧگ « و دروغپردازی تواﻧستند جهنّم را
ﺑﻪ ﭼشم هواداران و ﻓریﺐخوردگان خود ﺑهشت جلوه دهند ،خواری زن ایراﻧ را دﻓاع از »کرامت« او ﺑنامند ،پایمال ﺷدن

سراﻓرازی ایراﻧ را ﺑﻪ ﻧام »اوج کﯿان اسﻼم« حﻘنﻪ کنند ،ﺑرقراری توحش حﻘوق را ﺑﻪ عنوان »قسط مدﻧ « ستایش ﻧمایند و

از ورﺷ ستگ اقتصادی و تاراج مناﺑع مل ﺑﻪ عنوان »اقتصاد مﻘاومت « یاد کنند؛ و در حاﻟ کﻪ ﺑﻪ هر قﯿمت ﺑرای دستﯿاﺑﯽ
ﺑﻪ ﺑمﺐ اتم م کوﺷند» ،ﻓتوای رهﺒر مﺒن ﺑر من ساخت سﻼح اتم « را ﺑرای ﻓریﺐ اذهان تکرار م کنند.
توجﻪ ﺑﻪ این ﻧکتﻪ مهم و ﺿروری است کﻪ سرﻧوﺷت هر ﻓرد یا گروه را تا حدّ زیادی ویژگ های آن ﻓرد یا گروه تعﯿﯿن م کند،

و دروﻏگویﯽ "ذات " مﻼها سرﻧوﺷت آﻧان را ﺑﻪ عنوان »گجستگان تاریﺦ ایران« رقم زده است .آﻧان در هﺰارۀ گذﺷتﻪ ﺑا

ﻧاراست و خﯿاﻧت تواﻧستند همۀ مخاﻟفان و رقﺒای خود را ﻓریﺐ دهند یا ﺑﻪ کشتارگاه ﺑﯽآﺑرویﯽ ﺑ شاﻧند ،و امروزه تواﻧستﻪاﻧد
در مواردی جهاﻧﯿان را ﻧﯿﺰ ﺑفریﺒند ،اما در ﺑراﺑر مردم ایران ﭼندان از اوج محﺒوﺑﯿت ﺑﻪ مغاک ذﻟت دراﻓتادهاﻧد ﭼناﻧکﻪ حت

ﻓرزﻧدانﺷان ﻧﯿﺰ از اﻧتساب خود ﺑﻪ آﻧان ﺷرم دارﻧد ،زیرا مﻼها م تواﻧستند مﯿان منش ایراﻧ و ﺑدویت اسﻼم اﻧتخاب کنند،
اما منش ﻓریﺒ ار و خشن اسﻼم را ﺑرگﺰیدﻧد کﻪ اعراب ﺑدوی ﺑرای زﻧده ماﻧدن در ﺑﯿاﺑانهای ﺑﯽآب و علف عرﺑستان ﺑدان
ﻧﯿاز داﺷتند .اﻟﺒتﻪ ﺑا تکﯿﻪ ﺑر دروغ و ﻓریﺒ اری در جوام ﺷهرﻧشﯿن کﻪ ﺷاﻟودۀ آﻧها ﺑر اعتماد و هم اری استوار است م توان

ﭼند صﺒاح ﺑر گروه یا گروههایﯽ از مردمان تسلط یاﻓت ،وﻟ در روﻧد دگرگوﻧ تاریخ دیری ﻧخواهد پایﯿد کﻪ ﻓریﺒ اران
ﺑرای همﯿشﻪ از مﯿان خواهند رﻓت.
اینکﻪ امروزه ﺑسﯿاری از مردم ایران از رژیم گذﺷتﻪ ﺑﻪ ﻧﯿ

یاد م کنند ،ﻧﻪ ﺑدین سﺒﺐ کﻪ ﻧارسایﯽهای رژیم گذﺷتﻪ را ﻓراموش

کرده ﺑاﺷند ،ﺑل ﻪ ﺑدین دﻟﯿﻞ است کﻪ رژیم ﺷاه اگر ﻓاسد هم ﺑود در مورد ماهﯿت خود ﺑﻪ مردم دروغ ﻧم گفت و اگر ﺑﻪ
خودکام

رﻓتار م کرد ،ﺑﻪ مردمﻓریﺒﯽ دست ﻧم زد .در آن سو مﻼها از همان اﺑتدای تش ﯿﻞ "ح ومت" مستﻘﻞ خود در

دوران قاجار ،اساس کار را ﺑر ﻓریﺒ اری و تﺒلﯿغات دروﻏﯿن گذاﺷتند؛ ﻓتوا ﺑﻪ جهاد ﺑا »کفّار روس « دادﻧد و ﺑا آﻧکﻪ روسﯿﻪ

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

آن ﺑود کﻪ مﻼها در سایۀ ﻧاتواﻧ درﺑار م تواﻧستند پای اه ح ومت خود را در ﺷهرها و روستاهای ایران گسترش دهند.

پای اه اصل ح ومت مﻼها »مراج و محاکم ﺷرع« ﺑود» .محاکم ﺷرع« کﻞ معامﻼت» ،قﺒاﻟجات« ازدواج» ،دعاوی
ارث « و »مجازات منهﯿات ﺷرع « و ...را »ﻓﯿصلﻪ« م دادﻧد .ﺑﻪ عﺒارت دی ر ،جان و مال »رعﯿت« و »اُمت« را در دست

داﺷتند ،و ﺑا مﻘایسﻪ ﺑا رﻓتارﺷان در ﭼهار دهﻪ گذﺷتﻪ م توان از ﺑﻼهایﯽ کﻪ در آن دوران ﻧﯿﺰ ﺑر سر امت مسلمان و ﺑﻪ ویژه
ﻧامسلماﻧان ایران آوردﻧد ،تصوری ﺑﻪ دست آورد .هرﭼند کﻪ ﺑﻪ سﺒﺐ در دست داﺷتن »اﻧحصار کتاﺑت« از جنایتهای خود

گﺰارﺷ م توب ﺑﻪ جای ﻧگذاﺷتﻪاﻧد:

»در هر ﺑلد از ﺑﻼد ايران روحاﻧ ﻧمايان ﺑعنوان ح ومت ﺷرع در امور مردم دخاﻟت ﻧموده جﺰ جلﺐ ﻧف ﺷخص مﻘصودى
ﻧدارﻧد و جمع از مردمان ﺷرور ...خود را مﻘدس و واجﺐ اﻻحترام ﺷمرده ،م گويند اهاﻧت ﺑما اهاﻧت ﺑﻪ امام و اهاﻧت ﺑﻪ

امام اهاﻧت ﺑﻪ پيغمﺒر و اهاﻧت ﺑﻪ پيغمﺒر اهاﻧت ﺑﻪ ذات ﺑاريتعاﻟ م ﺑاﺷد .پس اهاﻧت ﺑما اهاﻧت ﺑﻪ خداوﻧد است ...خدا داﻧد
کﻪ از اين طايفﻪ ﭼﻪ ظلم و ستم ﺑﻪ ﺿعفا م رسد ﭼﻪ مالهاى محترم و ﭼﻪ جانهاى عﺰيﺰ کﻪ ﺑواسطۀ استﺒداد اين طايفﻪ ﺑﺒاد

ﻓنا م رود .ﭼﻪ خاﻧها ﺑرﭼيده م ﺷود تا اسﺒاب عيش و عشرت آقا و آقازادگان مهيا گردد«...
اما از سوی دی ر تاریﺦﻧویسان درﺑاری زورگویﯽها و خودکام

)رگ تاک ،ص(٢۶۶ .

های ﺷاهان و حاکمان را دقﯿﻘاً گﺰارش کردهاﻧد ،حت )گاه

ﺑا هدف ﺑاﻻ ﺑردن »اﺑهت« ﺷاهان!( در وصف آﻧان از مﺒاﻟغﻪ ﻧﯿﺰ ﻓروگذار ﻧکردهاﻧد .ﺑدین ترتﯿﺐ این تصور تاریخ ﺷ ﻞ
گرﻓت کﻪ ﺷاهان و حاکمان مستﺒد ذات و مﻼها »عداﻟتخواه« ﺑودهاﻧد! در این مﯿان جاﻟﺐ ﻧﻈر است کﻪ ﺑرخ ﻧاظران

خارج ﺑا مﻘایسﻪ ﺑا درﺑارهای اروپایﯽ ﺑﻪ خوﺑﯽ واقعﯿتها را درﺑارۀ ساختار قدرت در ایران دیدهاﻧد .از جملﻪ کنت دو

گوﺑﯿنو ،سفﯿر داﻧشمند ﻓراﻧسوی ،ﺑا واق ﺑﯿن ﻧوﺷت:

»ﺷاه ﭼون ي

ﺷاه واقع ﻧيست ،ماﻟ يت او ﺑر اساس زور است .ﺑدين جهت ﻧماز او کﻪ در محﻞ ﻏصﺐ ﺑرگﺰار م ﺷود قﺒول

ﻧيست ،م ر آﻧکﻪ ﺑاﺑت ...قصرى کﻪ در آن زﻧدگ م کند و يا قطعﻪ زمين کﻪ در موق ييﻼق سراپردۀ او اﺷغال کرده است

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

عوايد دوﻟت هم از محﻞ ماﻟيات تأمين م ﺷود و هنگام کﻪ دوﻟت ماﻟيات درياﻓت ﻧکرد ،طﺒعاً عوايدى ﻧدارد کﻪ صرف
تش يﻼت دوﻟت ﺑنمايد«.

)رگ تاک ،ص (٢٧۶

وقت ﺷاه ممل ت اجارهﻧشﯿن مﻼها ﺑاﺷد ،م توان تصور کرد کﻪ آﻧها ﺑا مال و جان مردم عادی ﭼﻪ م کردﻧد .اﻟﺒتﻪ ﭼنانکﻪ
اﺷاره ﺷد ،در این ﺑاره گﺰارشهای مستند تاریخ ﺑسﯿار ﻧادر است و واقعﯿت اوﺿاع ایران را ﺑاید از گﺰارشهای اﻧگشتﺷماری

کﻪ ﺑرای ﻧموﻧﻪ از ﻧویسندگان ﺑاﺑﯽ ﺑر جای ماﻧده است ،دریاﻓت .ﺑرای آﻧکﻪ ﺑتواﻧﯿم آﻧچﻪ را کﻪ در این گﺰارشها آمده است
ﺑاور کنﯿم ،ﺑاید ﺑداﻧﯿم کﻪ در آستاﻧۀ اﻧﻘﻼب مشروطﻪ در هر ﺷهر ایران مﻼیﯽ هماﻧند سلطاﻧ ح ومت م کرد .ﺑرای ﻧموﻧﻪ :در

تﺒریﺰ مﯿرزا جواد مجتهد » ١۶٠هﺰار تومان ﻧﻘد و  ٢٠٠پارﭼﻪ ده دارد «.آقا محسن مجتهد در همدان »ساﻟ  ٢۵٠٠٠خروار
گندم ﺿﺒط اﻧﺒار دارد  ٢٠٠ ،هﺰار تومان ﻧﻘد و  ٣٠٠٠تفنگ م نﺰ ﺑا  ٣٠٠٠سوار تفنگچ در امﻼکش حاﺿر دارد ،زيادتر
از  ٣٠زن دارد)«.رگ تاک ،ص ...(٢۶۶ .و ﺑاﻻخره »آقا ﻧجف « در اصفهان:
»)آقا ﻧجف ( در سال قحط معروف اصفهان ،ﺑﻪ طﻼب دستور داد ،کﻪ رئيس ﺑلديۀ اصفهان را ﺑﻪ گناه اينکﻪ گفتﻪ ﺑود :مردم
از گرسنگ م ميرﻧد و آقا ﻧجف  ،هﺰارها خروار گندم در اﻧﺒارهاى خود جم کرده است ،ﺑﻪ ﻓجيعترين وﺿع ﺑﻪ قتﻞ ﺑرساﻧند

و ﺑدﻧش را ﺑراى عﺒرت دي ران ﺑدرخت

ﺑياويﺰﻧد)«.رگ تاک ،ص (٢۶٧

درﺑارۀ ارتﺒاط مﻼهای دوران قاجار و ح ومتگران عمامﻪﺑسر امروزی کاﻓ است توجﻪ کنﯿم کﻪ »آقا ﻧجف « ورای ثروت
ﺑﯿ ران ،ﺑﯿش از پن هﺰار طلﺒﻪ داﺷت کﻪ در واق ﺑﻪ عنوان »عملۀ« دستگاه او عمﻞ م کردﻧد و ﺑسﯿاری از آخوﻧدهای امروزی

از »ﻧوادگان« آﻧان هستند .ﺑازماﻧدگان امروزی آﻧان در "وی

پدیا" از »آقا ﻧجف « ﺑﻪ عنوان »ﺷخصﯿت علم و معنوی« یاد

م کنند کﻪ گویا »تحصﯿﻞ علم را ﺑا ریاﺿات ﺷرعﯿﻪ همراه کرد و ﺑﻪ گنجﯿنﻪای از علوم و مل ات اخﻼق تﺒدیﻞ« ﺷد! ﺑا این

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

)رک :وی

پدیا(

کوتاه سخن آﻧکﻪ ایراندوستان در آستاﻧۀ اﻧﻘﻼب مشروطﻪ ﻧﯿﺰ آرزویﯽ جﺰ ﺑراﻧداختن ح ومت جرم و جنایت اسﻼم ﻧداﺷتند؛
ﭼنانکﻪ امﯿناﻟدوﻟﻪ صدراعﻈم مﻈفراﻟدین ﺷاه ﻧوﺷت:
»ﺑا اين خوﻧها کﻪ از ظاهر و ﺑاطن اين قوم در دل مردم هست ،م ﺑايست تا ﺑحال مرجعيت مسلمين
ص(٢۴٠.

وراﻓتاده ﺑاﺷد)«.رگ تاک،

اما در آن روزگار هنوز آگاه ﻻزم ﺑرای ﺑراﻧداختن »مرجعﯿت مسلمﯿن« پدید ﻧﯿامده ﺑود و ﺑاﻻ گرﻓتن ﺑحران همﻪجاﻧﺒﻪ در

کشور ﺑاعث اﻧﻘﻼب مشروطﻪ ﺷد کﻪ ﻓرصت ﺑرای مﻼها ﺑود تا ﺑا ﻓریﺒ اری خود را عداﻟتخواه جلوه دهند و از »وراﻓتادن«
خود پﯿش ﯿری کنند ،در حاﻟ کﻪ آﻧان در آن زمان در اوج قدرت و م نت ﺑسر م ﺑردﻧد و طﺒعاً مایﻞ ﺑﻪ هﯿﭻگوﻧﻪ تغﯿﯿر و
تحوﻟ ﻧﺒودﻧد .سﯿدمحمد طﺒاطﺒایﯽ ﺑﻪ این ﻓریﺒ اری اعتراف کرده است:

»اين عداﻟتخاﻧﻪ کﻪ م خواهيم زياﻧش ﺑخود ماست ،ﭼﻪ مردم آسوده ﺑاﺷند و ستم ﻧﺒينند ،دي ر از ما ﺑﯽﻧياز گردﻧد و درهاى
خاﻧﻪهاى ما ﺑستﻪ ﺷود«.

)رگ تاک ،ص(٣٠١

در سوی دی ر ،ﺷاهان دوران معاصر ﺑا همۀ ﻧاتواﻧ ﻧﻪ تنها خواه ﻧخواه ﺑﻪ رسﯿدگ و پاسداری از »رعﯿت« مﻘﯿد ﺑودﻧد،
ﺑل ﻪ خود ﻧﯿﺰ اﻏلﺐ در ﭼارهجویﯽ ﺑرای ﺑﻪ حرکت درآوردن کشت ﺑﻪ گﻞ ﻧشستۀ ایران م کوﺷﯿدﻧد .اما آﻧان )ﺑﻪ استثنای

رﺿاﺷاه( هر ﺑار در ﺑراﺑر مﻘاومت مﻼها ﻧاﭼار ﺑﻪ عﻘﺐﻧشﯿن م ﺷدﻧد و از آﻧجا کﻪ درم یاﻓتند کﻪ قدرتﺷان واقع ﻧﯿست و

تنها در ﺑاری ﻪای کﻪ مﻼها اجازه م دادﻧد م تواﻧند عمﻞ کنند ،ﺑا ﺑ ﯿر و ﺑﺒند ﻧﻘش را ﺑازی م کردﻧد کﻪ ﺑرعهدهﺷان گذاﺷتﻪ

ﺑودﻧد ،تا آن »حاکم جاﺑر ﻏاصﺒﯽ« ﺑاﺷند کﻪ مﻼها ﺑﻪ آن ﺑرای توجﯿﻪ وجود خود از ﻧان ﺷﺐ هم ﻧﯿازمندتر ﺑودﻧد:
»ﺷرط ح مراﻧ ترساﻧدن قوم است ﺑﻪ سختگيرى و آزار)«.مش وة محمدی(

این روزها ﺑسﯿار از »مذهﺐزدگ « محمدرﺿا ﺷاه سخن م رود .اما در مﻘایسﻪ ﺑا او ،مذهﺐزدگ ﺷاهان قاجار ﺷ فتاﻧگﯿﺰ

است .از ﻧاصراﻟدین ﺷاه کﻪ ﺑ ذریم ،کﻪ اﻏلﺐ پای پﯿاده از قصر ﺷاه ﺑﻪ خاﻧۀ مﻼعل کن م رﻓت تا تعﺒﯿر خواب ﻧﯿمﻪ ﺷﺐ

خود را از او ﺑپرسد ،مﻈفراﻟدین ﺷاه ،پادﺷاه مشروطﻪطلﺐ ،ﺑاعث ﺷرمساری ﺑود:

» ..در ظاهر ﻧمازگﺰار و دعاخوان ،روﺿﻪﺷنو ،سيدپرست ،دعاگير ،ﻧذر و ﻧيازده م ﺑاﺷد ...در ميان اجﺰاى خود سﯿدی ﺑﻪ ﻧام

ﺑحرین هم دارد کﻪ ﭼون از رعد و ﺑرق ترسناک م ﺷود در سايۀ رداى او وحشت خود را ﺑرطرف م ﻧمايد .ﭼناﻧکﻪ در سفر
اروپا هر ﺑار کﻪ قطار از توﻧل عﺒور م کرد ،او را از زير عﺒاى سيد ﺑحرين ﺑيرون م

آوردﻧد)«.رگ تاک ،ص(٢٧٨

ﺑا این وصف آیا م توان اﻧتﻈار داﺷت کﻪ ﭼنﯿن مذهﺐزدگاﻧ در ﺑراﺑر قدرت ﺑﯽرحم و مخوف مﻼها ﺑایستند و کشور را ﺑﻪ
تدﺑﯿر و دوراﻧدیش اداره کنند؟ این در حاﻟ است کﻪ هﯿﭻکدام آﻧان ﻧﯿﺰ از مﯿﻞ ﺑﻪ »رعﯿتپروری« عاری ﻧﺒودﻧد .از این ﻧﻈر

محمدعل ﺷاه ﻧموﻧﻪ است .او کﻪ در اﺑتدا پشتﯿﺒان مشروطﻪ ﺑود و متمم قاﻧون اساس را امضا کرد ،ﺑﻪ اﻏوای مﻼها از جملﻪ
ﺷﯿﺦ ﻓضﻞاﻟلﻪ ﻧوری ،ﺑﻪ مخاﻟفت ﺑا مشروطﻪ ﺑرخاست و مجلس را ﺑﻪ توپ ﺑست .مﯿﺰان مذهﺐزدگ او ﻧشان م دهد کﻪ ﭼرا

مﻼها تواﻧستند او را ﺑفریﺒند:
» ...اعتﻘاد ﺑﻪ اﺷخاص رمال و ﻓاﻟ ير و جادوگر داﺷت ...در روز عاﺷورا قمﻪ و قداره ﺑسر م زد و در ﺷﺐ عاﺷورا ،هﺰار و
ي

عدد ﺷم در اطاقش روﺷن م کرد .ﺷم ﭼهار منﺒر را روﺷن م کرد ...در روز عاﺷورا آﻧﻘدر خون از سر خود جارى

م کرد کﻪ ﺑﻪ حاﻟت ﻏشوه م اﻓتاد .اما در ﺷﺐ ﭼندان مس رات م آﺷاميد کﻪ مست و ﻻيشعر م

ﺷد) «.رگ تاک ،ص(٣٣٩

مﻼها ﺑرای تح ﯿم ح ومت پﯿدا و ﻧاپﯿدای خود در دو سدۀ گذﺷتﻪ ﺑا ترویج خراﻓات و سرکوب دگراﻧدیشان از ی

سو تسلط

خود ﺑر امت را تثﺒﯿت کردﻧد و از سوی دی ر ﺑا ﻓشار ﺑر ح ومت سﯿاس و تکﯿﻪ ﺑر مسلماﻧ ﺷاهان ،از ایجاد ﻓضای ﺑاز و

رﻓرمهای اجتماع و سﯿاس جلو گرﻓتند .ﺑدین معن ﺷاهان قرﺑاﻧﯿان قدرت ﺑرتر مﻼها ﺑودﻧد ،زیرا در ﺑراﺑر قدرت آﻧان
ﻧم تواﻧستند در راه پﯿشرﻓت واقع جامعﻪ گام زﻧند و ﺑدین سﺒﺐ ﻧﯿﺰ پشتﯿﺒاﻧ ایراﻧﯿان را از دست م دادﻧد و ﺑرای حفﻆ ﺑﻘای

خود ﺑﻪ خودکام

رﻓتار م کردﻧد .این دوگاﻧگ ﻓجﯿع را ﺑﻪ خوﺑﯽ م توان در محمدرﺿاﺷاه دید کﻪ ﺑسﯿار در راه پﯿشرﻓت

ظاهری کشور م کوﺷﯿد ،اما ﺑا تﻈاهر ﺑﻪ مذهﺐزدگ و سرسپردگ ﺑﻪ مﻼها ،از گذار جامعﻪ ﺑﻪ دم راس و اﺷتراک ﻧﯿروهای
اجتماع در ادارۀ امور جلوم گرﻓت .در ﻧتﯿجﻪ مﻼها را ﺑاید عامﻞ عمدۀ عﻘﺐماﻧدگ ایران ﺷناخت ،کﻪ درست ﺑﻪ هنگام

ورود جهاﻧﯿان ﺑﻪ دوران تمدن ﻧوین ایران را ﺑرای ﺑرآوردن امﯿال قدرتطلﺒاﻧۀ خود در عﻘﺐماﻧدگ مﯿخ وب کردﻧد.

مﻼها حت اینک کﻪ پس از ﺑﻪ خاک سﯿاه ﻧشاﻧدن کشور آخرین ﻧفسها را م کشند ،از تصور مخدوﺷ کﻪ از ﺷاهان
پرداختﻪاﻧد ،استفاده م کنند ،تا گذار از ح ومت اسﻼم را ماﻧ ﺷوﻧد .ﺑدین هدف پادوهای تﺒلﯿغ آﻧان ﺑا ﺷعار »ﻧﻪ ﺷﯿﺦ
م ار ،ﻧﻪ ﺷاه جﺒار« این دو را ﺑراﺑر م کنند ،تا خود را ﻧگران آیندۀ دم راس در ایران ﻧشان م دهند! پادوهای تﺒلﯿغ در این
راه یا ﭼﭗهای اسﻼم و یا ﻧوادگان واقع و ﻓکری همان مﻼها هستند کﻪ ﺑﻪ پشتﯿﺒاﻧ خود از رژیم ﻓاﺷﯿسم اسﻼم ﻧعﻞ
واروﻧﻪ م زﻧند.
ــ همۀ گفتاوردها از »رگ تاک« )ﻧشر پنجم ،کﯿهان ﻟندن(

