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وی ن پھ شا   یادشا
  حقوقدان - اميرفيض

رروزھای چھارم وپنجم دکه اماه ھرسال روزھای سياه تاريخ وغم افزای ناسيوناليستھای ايرانی است چر امرداددھه اول 
 از ستارگانی غروب کردند که چون مشعلی بسوختند تاباانوارخود ملتی راازجھل وتاريکی به روشنی ودانائی و امرداد

   .سايش برسانندآپستی وقھقرائی به سربلندی و

وايکاش که تنھا نميدانستيم وای که بی انصاف ونمک  ،ندانستيم وھنوز ھم نميدانيم را ھای بی ھمتا يتن آآدريغاکه قدر
 ھم ھستيم (برای نمونه ازناسپاسان وقيح ومريض به اظھارات بھرام مشيری درمورد رضاشاه کبير و بحرام وناسپاس

  ١ )ريامھر رجوع کنيد که نمونه زنده بی وجدانی استآشاھنشاه 

ازکورش کبير سخن بزرگی درباره  پسسال  ١٢٨سال پيش ازميالد مسيح و ۴٠١گزنفون حکيم وسردارمشھوريونانی 
   :فته استگکه ميتواند شاھد اين تحريرباشد   ايرانيان دارد  ما

پارسيان راعقيده براين است که اشخاص نمک بحرام وناسپاس حتی پايبند خدا، پدرومادر، ميھن ودوستان خودھم «
 و رابتمام پستی ھا انسان حق ناشناسی قرين بيشرمی بوده است وھمين عيب اخالقی بزرگ است که ،نانآنيستند درنظر

  »نان واميداردآبه شاند واھورامزدا رابه تنبيه وتنّ کاريھا ميک بد

خورد بيشتربه سفره ناسپاسی وبه صاحب ن سفره آثروت که ھرکه بيشترازايران سفره ای بودمملو ازامنيت ورفاه وکارو
ه خوی ديک سگ درنبجای او  سفره جسارت وحسادت وبدگوئی کرد تاجائی که مامردم به صاحب سفره گفتيم برود و

   .مخرب بيايد

ايران راوارونه ميديديم وسازندگی ورفاه رانه قدردان بوديم ونه ميخواستيم وخدمت  ،امردم تحت تاثيرقشريون مذھبیم
   .ويرانگری ودشمنی ميپنداشتيم ،به ملت وايران ابوطن راخيانت به مذھب ميگرفتيم والجرم خدمت وعشق شاھنشاھان ر

 اين روز ھای خواری و با فرين راآن روزھای افتخارآم نميدانيم ونفرت برما باد که فرق خوب وبد راندانستيم وحاليه ھ
   .زاری مقايسه ميکنيم

ن آ. اگرھرکشته راازليون عليل وناقص داده انديليون کشته ويک ميگفته ميشود که ايرانيان درجنگ عراق وايران نيم م
د که مامردم عليه ولينعمت خود نفرحساب کنيم رقمی برابرباجمعيت تظاھراتی ميشو ۵يک خانواده وھرخانواده ای را 

  .ريامھربه نفع ابليس تخم عرب براه انداختيمآيعنی شاھنشاه 

باشد که مردم نمک بحرام شده است تا پاداشی چه انتقام موجه وقصاص بجائی است که ازسوی خداوند ايران نصيب ما
   .مين مصون بودآسال مامردم ازجنگ وتبعات  ٣٧

خبرنگاری که ازايران بازديد  ،دستاوردھای رفاھی ايام سلطنت شاھنشاه راازدست داده اندگفته ميشود که ايرانيان ھمه 
  ايرانيان که درگذشته ميخنديدند اکنون فراموش کرده اند که ميتوان خنديد>< :کرده نوشته است

 نآی جايگزين اگرشاھنشاه بايد برود چراسفره گسترده او نبايد بسته شود وسفره خونبار ومرگ ونيستی وفقروتنگدست
   .گردد که گرديده است

                                               
ديگری ھمانند او می توان از ناصر انقطاع، محمد حسيبی، مسعود بھنود، عنايت فانی (بی بی سی)، خان بابا تھرانی، مريم رجوی و افراد کسان  ١
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رجوع به موقعيت ھای اکبرگنجی ونوشته ھای او نشان ميدھد که او ھمواره بمناسبت وانتظاروياماموريتی که محول 
   .ازباب نمونه اوست تحريرگشائی ميکند

) مقاله ای زمان انتخاب ازاو تجليل کرده اندھمان شخصی است که اعليحضرت درکتاب اکبرعطری ( ٢٠٠٧دراکتبرسال 
. اين مريکا به سازمان ھای اپوزيسيون وگروه ھای مدنی دفاع کردآروزنامه وال استريت نوشت وازادامه کمک ھای  در

موافقين مريکا به اپوزيسيون درکنگره مطرح بود ومقاله مزبور کمک موثری به آزمان وقتی بود که مسئله کمک ھای 
   .مک به اپوزيسيون جمھوری اسالمی بودادامه ک

ناخشنودی جمھوری اسالمی ازتصميم کنگره دائربه تخصيص بودجه برای اپوزيسيون سبب گرديد که البی جمھوری 
اسالمی به مقابله باتصميم کنگره که جريان يافته بود برخيزد وبنابراعالميه جبھه ملی درخارج ازکشورخانم دخی 

ک که يک البی جمھوری اسالمی است بااکبرگنجی تماس گرفت واکبرگنجی موافقت کرد که يک فصيحيان مديراجرائی نايا
ھزاردالربه  ۵٠٠اپوزيسيون بنويسد وھمينطورھم عمل شد ودراين جريان مبلغ مريکا به کمک آالت درباره منع سری مقا

  >ت پول ازخارجی ھا حرام استدرياف< :عنوان کمک وجايزه به گنجی داده شد ودرھمين مقاله ھابود که گنجی نوشت

  وامــــــا بعد  پاسخ مغالطه گنجي  

ھمجنس  ،مقايسه مانند سايرمسائل مشابه شرائطی دارد ،دوچيزاست شنا ومتداول برای سنجش تقابلیِ آ، يک ابزارمقايسه
  .ومسائل تابعه بودن درجمادات وحيوانات وھمفکربودن درانسان ھا 

ودين  گشود انسان ھای متفاوت ازفرھنسنگ مقايسه کرد ھمانطورھم نمي با اوطالرھمانطورکه نميشود سگ راباگاو 
   .وعقيده وياسايرمشخصات تکميل کننده انسان وانسانيت مقايسه کرد

ن آجامعه يک کشوربا جامعه کشورديگربدون توجه دقيق وزيربنائی به سنت وفرھنگ ھريک از براين منوال مقايسه
شورھا ازاصالت وتوجه است که به اين حقيقت خواھيم رسيد که مقايسه بين جوامع کجوامع ممکن نيست ودراين دقت 

  .الزم برخوردارنميشود

 ھا اسالمی جھان نميشود پيشرفت جوامع کشورھای اروپائی راباپيشرفت کشورکه  نجاآميرسد به  قبول قاعده باال که
   .درمورد مقايسه پيشرفتھا وتحوالت داخلی يک کشورھم جاری است ،يسه کردمقا

قانون وياشرع حاکم برروابط مردم است  ،ودرکليات ،پيشرفتھای جامعه يک کشوردررابطه باباورھای حاکم برجامعه
 مھلک  نھاراسمآو چه قبل ويابعد مشروطيت مردم طالب ترقيات وپيشرفتھا نبوده ی اسالمی ايران که درجامعه
  .ن قابل مقايسه باجامعه ای که واقعا خواستارترقی وتعالی است فرق داردآن جامعه وسيرآترقيات در ،دميدانستن

قای گنجی بھتراست تحوالت فرھنگی که مورد استناد ايشان قرارگرفته است درسه دوره مشخص آبرای ارزيابی مقاله 
دوره دوم اززمان سلطنت رضاشاه کبيرتا  - ضاشاه کبيرانقالب مشروطيت تا زمان سلطنت ر دوره اول ازقبل از ،شود

   .ريامھر ودوره سوم دوران حاکميت جمھوری اسالمیآپايان سلطنت شاھنشاه 

دوران اول وسوم ازلحاظ مبانی حقوقی يعنی حاکم بودن شرع وحقوق اسالمی وتالش درحفظ شعائراسالمی وعقيده 
   .ردمه ای وجود داخوند شباھت تاآحکومت به و برتعلق حاکميت به خدا

شکل  ار نھاآاورھای کھن دينی خرت کل وجزء بآوفلسفه بی عالقگی به اموردنيوی واھتمام برای رسيدن به مواھب 
   .ميداده است

 ،ارخود وعليرغم جواز دين ومذھبن شاھان باھمت وپشتکآتنھا دردوران دوم يعنی دوران سلطنت شاھان پھلوی بود که 
وبه کالمی  باورھای مذھبی مردم ھماھنگ نبود  وردند که ابدا وھيچکاه باآثاری بوجود آند ومردم جامعه رابه جلو کشيد

 ناشی از ازروی موانع متعدد وبسيارناھموار جامعه را ،نآومقاومت سراسری  روشن عليرغم نيروی بازدارند مذھب
 وران جمھوری اسالمی کهبود که درد جامعه درحدی اصولی ومحکمباورھای مذھبی عبورداند  واين عبور وتحرک 

 فلسفه حاکم برجامعه ايران دقيقا ھمان فلسفه دوران قبل از سلطنت پھلوی ھا بود نتوانست متوقف گردد وراه پيشرفت را
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صدھا نمونه ميتوان ارائه داد مکتبھا که تبديل به مدارس  سالمی متضاد بود ادامه دادکه بامبانی فلسفی اسالم وحکومت ا
   نظام وظيفه و...... –خزينه ھای حمام  –م وتربيت به غيرروحانی مدرن وتفويض تعلي

  نقش باني 

   .ن تحول برجسته ومھم است خود تحول وپيشرفت مھم نيستآکه نقش بانی  نقدرآ، درھرتحول اجتماعی

ايه ن کسب است عملش مھم است زيرا مقابله بامشکالت وسرمآکسی که کسبی راراه مياندازد وبانی  ؛مثالش ساده است
نھا کارساده ای نيست ولی وقتی اين کارھا انجام شد يعنی بنای آگذاری واجازه کاروانتخاب محل واستخدام کارمند وامثال 

صاحب ديگرادامه وپيشرفت کاريک امرطبيعی است وھم نمايندگان توليد کنندگان جنس به  بوسيله بانی صورت يافت کار
وقتی راه اصلی کشيده شد راه ھای  - مشتريان سروکله شان پيدا ميشودکسب رجوع ميکنند واعتباروجنس ميدھند وھم 

    .يدآکارھای وابسته به اين صنعت مادر بوجود مي ھن راه افتادآ. وقتی کارخانه ذوب فرعی براحتی ساخته ميشود

 چنين نگاه و ن نگاه کردآنميتوان عمل اوليه بانی رامنظورنداشت وفقط به سيروجريان  ،درارزيابی تحوالت وپيشرفت
   .است ينه توزی نباشد مسلما مغالطهنظری اگرناشی ازک اظھار

ريامھروامروز جمھوری اسالمی کرده است ولی درکمال بی آمان شاھنشاه گنجی اشاره به تعداد دانشگاه ھا درايران ز
 کبيراساسا دانشگاه نداشت واين حقيقت غافل مانده است که ايران ما تاقبل ازسلطنت رضاشاه  از ،انصافی مملو ازکينه

اين درحالی بودکه ايران قبل ازاسالم دارای بزرگترين دانشگاه ھای جھان باستان بود که بدستورشاھپوراول درسالھای 
ورود اسالم به ايران  اطاق بود با ٢۵٩ که دارای کتابخانه ای با اين دانشگاه خته شد ش ساميالدی درشو ٢۴٧و ٢۴١

يعنی درزمان سلطنت رضاشاه کبيرايران دانشگاه نداشت يعنی اسالم  ١٣١٣ازبين رفت وتاسال  سالمیحاکميت فلسفه ا و
   .نروزھا دانشگاه داشته باشدآنگذاشت که جامعه 

ی مدرسه که رضاشاه پادشاه ايران شد ايران دو مدرسه عالی داشت يکی مدرسه طب وديگر ١٣٠۴ذرماه سال آدر<
دانشجو داشت ودرخرداد ھمان سال تعداد فارغ التحصيل ھای   ٧٢حقوق  ومدرسهگردشا ٢٠٠حقوق که مدرسه طب 

  .نفربودند  ٢۴وحقوق  ٣٧مدرسه طب 

 ١١تعداد  ١٣۵۶استاد داشت ودرخرداد ماه سال  ۵۶۶دانشجو و ٣٣٩۵دانشکده   ۵دانشگاه تھران با  ٢٠درشھريور
قای آ> گزارش مزبور که ازسخنرانی استاد تمام وقت داشتيم ۶٧٢۶دانشجو با  ١۵١٠٠٠دانشکده و ١٩٣دانشگاه و

استاد دانشگاه استخراج وازمجله وحيد گرفته شده بخشی مربوط به قانون تاسيس دانشگاه وچکونگی  ،صديق حضرت
يعنی ھمان روحانيت وفلسفه مذھبی که بارضاشاه دارد ت روحانيت باتاسيس دانشگاه رضاشاه ومخالف تالش وپشتکار

   .بزرگترين مانع تاسيس دانشگاه بودصب ايران است غامخالف بود واکنون ھم حاکم 

ايران بھی است که نشان ميدھد بانی تاسيس دانشگاه دراتاريخ تاسيس دانشگاه تھران ومخالفت باسالن تشريح فصل مش 
   .ن ساخته شدآمذھب ومتوليان شده ازپشتيبانی درچه مسيرسخت وطاقت فرسا 

 سال ازتاسيس دانشگاه در ٣٠٠وپشتکاررضاشاه دانشگاه درايران ساخته شد ن زمان که به ھمت آفراموش نفرمائيد که 
واسالم خاصه  موزش وپرورش نميدادآ؟ زيرا حاکميت اسالم اجازه اين تحوالت رادرامر اروپا ميگذشت چرااين تفاوت

حقوق (اراست نھا دراصل نوزدھم قانون اساسی ھم نمودآی عمومی مخالف بود چنانکه مخالفت موزآتشيع ھم باسواد 
  اساسی دکتررحيمی)

زاسالم تادوران سلطنت رضاشاه کبيرھرگاه ايرانيانی خواستند که درراه يران ازبعد ادريک کالم درتمام دوران تاريخ ا
ه اسالم ومذھب فرھنگ وتعليم وتربيت عمومی تغيير طريق اسالمی بدھند بامخالفت ھای سخت نيروی بازدارند

   .وقف وعقب نشيی گرديدند وياجانشان رازدست دادندروبروشدند  وناچاربه ت

   :مده استآدرتاريخ بيداری ايرانيان 
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راھنمای کليه اموربود اصوال وسلطه واقتدارطبقه روحانی حاکم  چون حکومت ايران بصورت استبداد دينی اداره ميشود<
يرات بزرگ شمرده ميشد ومعلومات داشتن معلومات مختلفه خارج اززبان فارسی ومسائل شرعيات يکی ازگناھان وتقص

علمی وپايه دانش منحصربه اطالعاتی ازاصول فقه وشرعيات وقران ومختصری زبان عربی ويک مشت عقايد مذھبی 
بود وديگرکسی حق نداشت ازاين ميزان درجه اطالعات پافراترنھد واگرکسی اتفاقااظھاراتی ازاصالحات وخارج از کتب 

زتحصيل ممنوع بودند م ميشد واورامحکوم به مرگ وياتبعيد ميکردند  زنان ودختران بکلی ابه المذھبی متھ دينی ميکرد
   .نان ميدانستندآوخواندن ونوشتن دختران راباعث بی عفتی 

       .ورده استآيرانيان رادردوبيتی زير چنين شاعری اعتقاد ا

  هــماــواب نـــند جــــُــال کـــــارس  ترچوبه کف گرفت خامهــــدخ

  نامش چونوشته شود گواھی است  ن نامه نشان روسياھی استآ

  :تاريخ بيداری اضافه کرده است

شتگی ھا نموده وبه تاسيس که ازخود گذ رزاحسن رشديهيبادی ومآدولت کسانی مانند احتشام السلطنه وميرزايحيی 
وردند بامصائبی درعمل مواجه شدند احتشام السلطنه آه روی مدارس بجای مکتب خانه وتعليم وتربيت غيرمعمول درجامع

نھا آدند به المذھبی متھم ومالقات بان دونفرديگر چون درلباس روحانيت بوآومشاغل دولتی برکناروتبعيد اداری گرديد  از
  منع وچند مرتبه به تحريک مردم نزديک به قتل بودند>

  > بساط اورابھم ريختند وبه اتھام کفربکالت نادری تبعيدش کردندت <تاريخ تبريز وپيرامون درعاقبت رشديه نوشته اس

گوياھمه  ،، علم دنيارا کفاربدانندخرتيمآايرانيھا ميگويند که ما اھل ورده که <آحاج سياح که خود مسلمان بوده درکتابش 
( صفحه     .>فی اسالميت ميدانندشان باشد وترقی رامناي، بيکار وپرن است که نادانآقبول کرده اند که مسلمان صحيح 

  )ھمان کتاب ١٨۵

   :ورده شود کافی استآاين سند ھم ازايام سلطنت رضاشاه کبير 

   :فرزند کاتب الخاقان که پدرش برمکاتيب قديم رياست داشت مينويسد

بايست ن کارنميکنم حتی خود من که ميآپدرم با اينکه فرھنگ ومدارس بدست دولت بيفتد مخالف بود وميگفت من در«
. پدرم کالس خط برمقررات دولت بايد به مدرسه بروم پدرم نگذاشت وعقيده داشت که اين مدارس دين راضايع ميکند بنا

 فت ورت که برای دولت کارميکنم نمی پذيداشت وھرکس که برای تعليم خط ميامد اول می پرسيد شغلت چيست اگرميگف
ول ميگفت بااين قلم ميخواھی چه تمام مدت يک شاگرد دولتی نداشت وحتی اگرمتقاضی ميگفت يک قلم برايم بتراش ا در

   .قيام گوھرشاد ١۴۵و ١۴۴> مختصرشده از صفحات ميخواھی ماليات بنويسی ياآبنويسی 

نشگاه وتعليم وتربيت عمومی ايجاد داری، در جامعه  مذھبی ايران باچنين ساخت وسازفکری وعقيدتی بانی شدن برای آ
   .ن امرطبيعی استآکاری کارستان است ووقتی کاربراه افتاد ديگرحرکت  ،متداول فرھنگ مترقی جھان و

موزش آنفراز ٧،۴٠٠،٠٠٠  تنھارضاشاه کبيربه موفقيت رسانيد که  اھمت شاھان پھلوی خاصهاين چنين جامعه ای ر
و دردانشگاه ھای خارج دانشج ٢٠٠٠٠٠دردانشگاه ھای ايران و دانشجو ١٠٠٠٠٠رايگان استفاده ميکردند و

  )پاسخ به تاريخازکشورتحصيل ميکردند (

  شكاروروشنآسخن نتيجه از 

ثارطاغوت بود ودراين کاراصراروتھديد ھای آمحو  ،شعاراجرائی خمينی رھبرشورش ضدترقی وپيشرفت ملت ايران
   .مکرری راھم بکاربست
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ايجاد دانشگاه ھا سدھا  ؟يروخورشيد وتصويرشاه براسکناس ھا ومجسمه ھای شاه بودثارطاغوت فقظ عالمت شآ ياآ
رای به ھويت ساخت وقانون انتخابات وحق  که ايرانی رادارای ،وضع قوانين مدنی ازجمله قانون تابعيت وقانون ھويت

   ؟ثارودستاوردھای سلطنت شاھان پھلوی نبودآبانوان وصدھا نظايران 

ن امکاناتش موفق نشد که طرحھای اجرائی شاه رامتوقف کند که آ قدرتش وبعدا ھم جمھوری اسالمی با نآ چرا خمينی با
برابرھزينه  طرح ھای تدوين شده درسازمان برنامه وبرنامه ريزی کشوررا باگذشت سالھا تاخيروصدھا نه تنھا بلکه ھيچ

ن کارخانه عظيم وغول آھن اصفھان وآذوب  کوره بلند<: درنھايت وقاحت مدعی شدند که بلکه وردند؟آبه اجرادر
پيکرذوب فلزات اھوازوکارخانه عظيم مس سرچشمه ونيروگاه ھای بزرگ توليد الکتريسته ھمه اينھا دستاوردھای تکامل 

  )١٣۶١مھرماه  ٣٠ھاشمی رفسنجانی درمقام رياست مجلس به تاريخ (      عملی وفنی انقالب ماست>

   ن چرا اين است آپاسخ 

 کار بشری بطورعموم بواسطه باورھای دينی ومذھبی به دودسته تقسيم ميشوند دسته ای که معتقد به پيشرفت و جوامع
   .خرت ھستندآترقی ھستند ودسته ای که به اين مسائل اھميتی نميدھند وبه فکر و

وتحصيل وامثال  جامعه ايرانی بعلت حاکميت دين اسالم وتشيع درصدرملتھائی قراردارد که اعتقادی به ترقی وپيشرفت
   .ندارد نھاآ

ن آوچون حرکت در کرده بود که جوامع مترقی جھان حرکت ندوردآشاھان پھلوی جامعه ايران رادرمسيری به حرکت در
جمھوری اسالمی باھمه خشونت وپشتيبانی اسالم نتوانست مسيرحرکتی را  ،مسيريک مسيرحقيقی وطبيعی بشری است
وناچار به ادامه  دمسدود کن ندوعقب مانده مذھبی ايران فراھم کرده بود قر گراکه شاھان پھلوی برای پيشرفت جامعه ف

   . ن گرديدآانوان بود که خمينی درکمال وقاحت اجبارا تسليم شکاران ھمان حق رای به بآنمونه  تن دادن آ

 ازنظرعقالئی  ،موزش وپرورش  درنامه خودشان پيش کش جمھوری اسالمی کردهآدرامر قای اکبرگنجیآتحوالتی که 
   :به توضيح زير .مگربعنوان رشوه نرابه حساب جمھوری اسالمی گذاشتآنميشود 

نرابکاربسته وقرنھا آھمان است که محمد اسالم ونجا که مبانی حقوقی ومشروعيتی جمھوری اسالمی اسالم است آاز«
ن جامعه اسالمی ايران درخط وجای لذا اولين وظيفه حکومت اسالمی  حرکت داد ،ھم علمای شيعه بدان تاسی کرده اند

 ١١خمينی(نچه درطول تاريخ بدست انبياء صورت گرفت> آانقالب ايران انقالبی است نظير ،استبوده  پای پيامبر
      .ن بوده اندآن پادشاھان بانی آ)  نه دنبال کردن وتوسعه دادن دستاوردھای شاھان پھلوی که ١٣۶٠شھريورماه 

  

  

   

    

            

 


