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 !گاو مقدس شفا می بخشد
 

 در تبريز قصابی،  گاوی را برای           قمری   ١٢٦٥داستان از آنجا آغاز می شود که در سال                   
صاحب « از دست قضا، گاو هراسان بند گسيخته و به بقعه ای بنام              . ذبح به کشتارگاه  می برد      

تسليم کرده و در شهر آفرين قصا ب  به محض ورود به بقعه  جان به جان . پناه می برد» مراال
. ی بر پا می شود که  تبريز شهر صاحب االمر است و بايد از ماليات و حکم معاف شود                  يغوغا

گاو مربوطه بوسيله ماليان و مفتخوران با بافته هايی از کشمير تزئين  شده  تا  مردم فريب                            
ج به زيارتش رفته و برای طلب شفا و اجابت خواسته های خويش  بر                                 خورده  فوج فو       

 . صورتش بوسه  زنند
 و با هر    هدرک افيا ار نقش اصلی  در با زتوليد خرافات در جامعه      ،  سفسطهمغلطه و با   آخوندها  

 که در دوره       حاج سياح  بقول   .  از در مخالفت وارد می شدند             و پويائی    درنُمگونه نظرات     
اگر ناصر الدين شاه هم ميل می کرد که سنگ                 است که   اينبدبختی در "  ناصری می زيسته   

قانونی و   يران بگذارد قطعا مالهائيکه اقتدار و نفوذ خود را در بی                         ا در      را  نظم و ترقی    
 ."خودسری می ديدند شمشير تکفير می کشيدند

 
 مرده خوری پديده ای ابداع شده توسط آخوندها

 
، ندمی بست  ورفن  از جها  چشم    ، بی کس و کار     ته نه چندان دور، زمانی که انسانهای          در گذش 
اين مساله سبب شده     .  بوسيله آخوندها و روضه خوانها به چپاول می رفت            اموا ل متوفيان  اکثر

پيدمی نظير وبا     بود که آخوندها به مرگ و مير ديگران عالقمند شده و زمانی که بيمارهای ا                   
برای نمونه گزارشی   . کرد، شاد و شنگول به مرده خواری مبادرت نمايد          جامعه را کشتار می      

 :   قمری نقل می کنيم١٢٨٢را از نماينده سفارت ايران در استانبول در مورد وبائی 
 
همين قدر می دانيم که آنچه از اهالی خمسه دشت وفات نموده اند                              ... عرض می شود        "

ميرزا ... متروکات اهالی آذربايجان را      ...نموده  متروکات آنها را امام جمعه ابهر جمع آوری            
و اموال اهالی قزوين را پسر مرحوم مال صفر علی           ... صادق سرتيپ جمع آوری نموده است        

... کافی است يک نفر از وبا بميرد، سادات و آخوندان                  . مجتهد قزوينی تصاحب کرده است       
 ". دندان تيز می کنند که دار و ندارش را به يغما ببرند

 که در آن زمان ،عالقه چندانی به مهار بيماری وبا  بود که طبقات حاکم دليل و شايد برای همين   
 احتماالو   . ، از خود نشان نمی داند          مردم بی گناه می شد        تعداد کثری از       سبب کشته شدن       

و حکام  که می بينند، و اين ناخوشی ها اين بزرگان " بازرگانان آن دوران راست می گفتند که  
 ".زم و ملزوم يکديگرندگيرند گويا الکه به جان می 



 

 

 مشروطه خواه يا عوام فريب؟: » سيد عبداهللا بهبهانی« 
 

وجود دو ديکتاتوری ستم شاهی در ديروز و ستم شيخی در امروز، امان را از ما بريده تا                               
بتوانيم بدون دغدغه های فکری از سانسور و تعقيب به يک سری از حقايق تاريخی آن چنان                      

تاريخ های ساختگی در هر دوره ای، آب تطهير را بر سر گروهی                     . بر خورد کنيم   که بوده    
 يکی از چهر های     . ريخته و شمشير نفرت را بر عليه  گروه ديگر از نيام بيرون کشيده است                   

 در نظام جمهوری اسالمی به عنوان پيشقراول مبارزات مردم ايران در دوره                 که مياناين  در  
سياهکاری،  چهره ای که با   . شود، سيد عبداهللا بهبهانی می باشد      مشروطيت از آن نام برده می         

 . دغلبازی و رشوه گيری يکی از افرادی بود که در تبديل مشروطيت به استبداد نقش ايفا کرد
مريز بهبهانی تنها به نهضت مشروطيت ختم نمی شد، بلکه وی در                    و راما سياستهای کج دا     

به اعتراف اعتماد السلطنه زمانی که اکثر            . فا نمود واقعه رژی  نيز نقش بسيار ارتجاعی اي             
مردم حتا در درون حرم سلطان کشيدن تنباکو را تحريم کرده بودند، سيد عبداهللا بهبهانی در                         

سيد . حضور سفير انگليس قليان می کشيد و حکم ميرزای شيرازی را به ريشخند می گرفت                     
مدير کمپانی رژی رشوه     » ارنستين« ليره از     هزار" عبداهللا بهبهانی بنا به نوشته امين الدوله           

گرفت و به منبر شد و مردم را به کشيدن قليان مشوق گشت، و شرکت او در جنبش مشروطيت  
 .هم فرصتی بود تا آبروی رفته را بدست آورد

 
سيد عبداهللا بهبهانی که در تمام دوران زندگيش مساله ی مادی و شخصی اش بر تمام مسائل                         

ت در دوران مشروطـيت و نمايندگی مجلس نيز، عالوه بر حمايت از چهره                 ديگر ارجيت داش  
، به رشوه گيری و سرکيسه »ميرزا علی اصغرخان اتابک امين السطان« ی آزادی کشی نظير 
تاريخ « ، در کتاب خود بنام         » ناظم االسالم کرمانی   « در اين رابطه      . کردن مردم ادامه داد     

 :مورد  می نويسددر مورد اين » بيداری ايرانيان
 

خيلی افسوس خورديم که مردم قدر اين نهضت را ندانسته کاری نکردند که بتوان عذری                         " 
آن از خيانت وکال و آن رشوه خواری سيد عبداهللا، آن از افاده های آقازاده ها، که                           . خواست

» اه خانجهان ش«آنچه که آقا سيد عبداهللا از       . همگی دست بدست هم داده و پدر مردم را سوخته         
همين رشوه ها و همين پولهايی  . گرفته است هشتاد هزار تومان نقد و مقداری روغن بوده است          

اين است که امروز مردم     ..... که از مردم گرفتند و حقوق مردم را زدند، تيول را بازگردانيدند              
و آقا سيد عبداهللا محض اغراض شخصيه خود مشروطه             ... نمی توانند اسم مشروطه را ببرند       

 ".   ملت ايران را از دست داد 
 

واقعيات اتفاقيه  « در مکتوبات خود بنام     » محمد مهدی شريف کاشانی   « تاريخنگار ديگری بنام    
جناب سيد عبدهللا يک همچو شرافتی نصيب تو        "به سيد عبداهللا چنين اندرز داد که        » در روزگار 

تهذيب ! قدری بهوش بيائيد  ... شد چرا حفظ نکردی؟ به اين اعمال، وقيح و قبيح ضايع کردی؟               
به چشم حقارت به مردم نگاه نکنيد، با مخلوق خدا طريقه ی مساوات را از                         ! اخالق  نمائيد   

خوب نيست  ... دست ندهيد، قدری به تصفيه و تسويه ی اعما ل و امور شخصی خود بپردازيد                 
 پول گرفت و چنان      ل شما باشد که چنين       تظلم در مجلس عدالت بی اعتدالی احکام و اعما             که

 "آقا نيت خود را اصالح کن، آقا طمع خود را کم کن، غيرت تو کجا رفته ... حکم داد 
 

سرانجام سيد عبداهللا بهبهانی توسط  نيروهای  مسلح هوادار جناح دمکرا ت، که جناح رقيب                       
 .وی در مجلس بودند، ترور شد
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