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 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political  سياسی

  
  علی صدارت

  ٢٠١٧ جنوری ١٠
  

 !خيانتی پويا! نيرنگی کھنه"  منافع مشترک"
 گرفت و يا الپوشانی توان ناديده ايم، نبايد و نمی ھای خارجی را در سرنوشتی که امروز نصيب خود کرده نقش قدرت

گيری و ھر اقدام الپوشانی   بايد از فراموشی آن پيشًنکتۀ مھمی را که در اين ماجرا حتما نبايد ناديده گرفت و قطعا. نمود

گاه بدون کمک قدرت داخلی و يا کسانی   نمود، اين مھم است که دخالت قدرت خارجی در ايران، ھيچءرا افشا کننده آن

اگر نه در ھمه، . توانسته جامۀ عمل بپوشد اند، نمی خوانند و خواھان به قدرت رسيدن بوده می" يرانیا"که خود را گويا 

اند و به سراغ قدرت  اند که برای اين خيانت پا  پيش گذاشته پرستان داخلی بوده که در بسياری موارد، ھم اين قدرت

 حتی از گرفتن امکانات و پول باشد، ولی ھرچه بگذرد، و تواند  میءھا در ابتدا اين مراجعات به قدرت. اند خارجی رفته

رسد که آن شخص و يا آن  ی میئجاه گردد و کار ب تر می شود، اين آلودگی بدخيم تر می ھرچه ميزان سرسپردگی عميق

  . شود گروه، اگر ھم پشيمان شده باشد، راه برگشت برايش ناممکن می

  .  توجيه و دروغ و نيرنگ، غيرممکن استمانند ھر خيانت ديگری، اين خيانت ھم بدون

توان  شود که برای به قدرت رسيدن و در روابط، می است، اين گونه توجيه می"  منافع مشترک"نيرنگ و تزويری که 

چه با ھر ولی چنان. تواند دشمن باشد تی میآن طرف مخالف، ح. به مخرج مشترکی از منافع با طرف مخالف رسيد

شمن،  بتوان بر سر آن قسمتی از منافع که به نفع ھر دو طرف ھستند به توافق رسيد، ممکن است کسی، و حتی اگر با د

با دستاويز کردن اين حقه، بعضی گروھھا و افراد، برای گرفتن امکانات . بشود به اھداف واال و متعالی  خود دست يافت

 حتی به صدام و عراق درحال جنگ با ايران ين کشيدن واليت مطلقه و خود به قدرت رسيدن،ئ قدرت پاۀجھت از اريک

  . ھم رجوع کردند و بدين شکل به ليست منفور خائنين به وطن پيوستند

اند،  پيدا کرده...  واعلت اصلی سرنوشتی که سوريه و ليبي. ينۀ کشورھای منطقه نگاه کنيمئسرنوشت ايران را در آ

در بھار عرب، مردم سوريه ھم برای سرنوشتی بھتر .  استھای خارجی بوده  افرادی از آن کشورھا، به قدرتۀمراجع

 ذاتی بھا دادن به استقالل و ساير حقوقولی غفلت مھلکی که اين بھار را به زمستان مبدل کرد،  کم . به جنبش پرداختند

ھای  درتھا، حساسيت فراوانی به مراجعه به ق الزم بود که مردم اين کشورھا، از ھمان ابتدای اين خيانت. بشر بود

 و طرد ءکه حاضر به بازگشتن به دامان ملت نبودند، افشا ھا را، در صورتی دادند و مراجعه کننده خارجی نشان می

  . کردند می
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ھای  ھای گوناگون، چشم نياز به قدرت برای گرفتن امکانات و کمک" ايرانيان"سفانه امروز ھم شاھديم که بعضی أمت

ی ئاند و کاسۀ گدا ب گيتی دراز کردهھای خرد و کالن در شرق و غر انواع قدرتاند و دست آز به سوی  خارجی بسته

نويسی جھت چاه  ضهعري. شرمی، در درگاه ھر قدرتی که از در راھشان بدھند به دريوزگی مشغول ھستند دست، با بی به

فتادن ھمين کار را افله عقب نيقالمللی ديگری ھم برای از  مپ، محدود به آقای پھلوی نشد و متکديان بينجمکران آقای تر

  . کردند

ی در ئھا  آن، بعضی افرادی که در مقاھمبگيران از دولت ترکيه ھم مطالبی منتشر شد و باز قبل از قبل از آن، از مواجب

وطنان کرد سراغ داريم، دوباره توھين  طلبی که در اکثريت ھم پارچه پرستی  و يک احزاب کردستان ھستند، به ميھن

  .  خود از اين خيانت خود، پرده برداشتندکردند و

دار کردن   تبليغاتی کردند و برای خدشهۀی آنھا ھم باز از اين موضوع، استفادئھای داخلی ايران و دستگاه مغزشو قدرت

خواه، اين ننگ را به حساب ھمۀ نيروھای مخالف نظام واليت مطلقه  طلب و آزادی مند و استقالل  مبارزان حقوقۀچھر

مندی، مراجعه به قدرت خارجی  دانيم که نزد ھمۀ نيروھای خواھان استقالل و آزادی و حقوق که می در صورتی. دنوشتن

  .  نقض غرض استًبرای سرنگونی رژيم واليتی، يک تابو و يا گناه کبيره است و اصوال

، از بارزترين  به نفس ملی به خود، اعتماد به نفس فردی و اعتمادءگی و اتکاھا و خودانگيخت  مراجعه به قدرتعدم

  . ساالری واقعی در وطن ھستند  و پيشبرد مردمئی و پويائیی است که واقعا خواستار برپائوجوه تمايز نيروھا

ولی باز ھم قبل از آن، در دوران مرجع انقالب، خيانتی که دزديده شدن انقالب را توسط ضدانقالب ميسر نمود و مسير 

ز استقالل و آزادی و صلح، به وابستگی و خفقان و خشونت کشيد، اشغال سفارت امريکا سرنوشت ايران و ايرانی را ا

ھای خارجی، تاب تحمل يک سامانۀ  قدرت.  روز بود۴۴۴در تھران و به گروگان گرفتن مقامات آن سفارت برای 

 ١٣٣٢ ]اسد[ مرداد٢٨ودتای مند را در ايران نداشته و ندارند و نخواھند داشت و اين واقعيت، به ک ساالر و حقوق مردم

  .  تکرار شد١٣۶٠ ]جوزا[ختم نشد و در کودتای خرداد

آقای بھشتی در اينجا  (مداران داخلی ديدند که در اقليت ھستند  وقتی که زورپرستان و قدرت

1394/11/02/3020/com.alisedarat  شوند و  گردان می و مردم ھرچه بيشتر از آنھا روی) کند اعترافی صريح می

ھا جلوگيری  ھای خارجی، از آزاد شدن گروگان دھند، با معامله با قدرت کرد نشان میبه طرفداران استقالل و آزادی روي

  . کرد، به تعويق انداختند می ء ساعاتی که ريگان مراسم سوگند رياست جمھوری امريکا را اجراًرا تا دقيقا کردند و آن

پرستی، در چندين زمينه با ھم  دی قدرتيگران مختلف اين کمدی تراژ بازی"  منافع مشترک"در اين ناھنجار، ساز 

  :گردم کوک شد که فقط چند مورد را در ذيل، يادآور می ھم

که در خود امريکا منتشر )  gerogan-asnad/category/com.alisedarat(، طبق تحقيقاتی  ئیپرستان امريکا قدرت

" بر سورپرايزواکت" رياست جمھوری امريکا، به ١٩٨٠گشته است، گروه ريگان و بوش، برای پيروزی در انتخابات 

 کردند که به ئیآميز را اجرا  خيانت و گردانندگان حزب جمھوری اسالمی، زد و بندیخمينینياز داشتند و با آقای 

 شکست ۀھا تا بعد از انتخابات رياست جمھوری امريکا، آزاد نشوند که اين به مثاب واسطۀ آن توافق، قرار شد که گروگان

و به اين ترتيب، آنچه واقع شد اين بود که ھمۀ . نجامدوب شود و به انتخاب شدن ريگان بيبزرگی برای کارتر، محس

 با ًھا، کامال ھا در ھواپيما نگه داشته بودند که آزادی آن ھا مدت ھا به تھران آوردند و حتی آن را از شھرستانھا  گروگان

  .زمان شود مراسم سوگند خوردن رئيس جمھوری ريگان، ھم

خود را در ايجاد و ادامۀ جنگ عراق عليه ايران يافتند و طبق گفتۀ آلن کالرک " منافع"پرستان انگليسی،  قدرت

  ) نقل به مضمون...." (را فراھم کرديم جنگ عراق با ايران منطبق با منافع انگليس بود و ما شرايط ايجاد و ادامۀ آن"....
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داران استقالل و  تز خود را طرف در ايران بودند، آنتی" ديکتاتوری صالح"دار تز  پرستان داخلی که طرف دسته قدرت آن

ولی به علت حضور ن نتيجه رسيدند که گرچه شاخۀ قضائيه را در اختيار داشتند ، يافتند و به ايئیزدا آزادی و خشونت

ھا نشده بودند، قادر نشدند که با رجوع به قانون  آن" سازی پاک"دانی که تا آن موقع ھنوز موفق به پرستان حقوق وطن

پرست، نتيجۀ مطلوبشان  ان وطندانستند که کشتار و شکنجۀ ارتشي ھا می آن. صدر را عزل کنند جمھور بنی اساسی، رئيس

خورده يافته است و قرار است سران کشورھای غيرمتعھد، پيشنھاد صلح و  را نداده است و صدام، خود را شکست

ھای  ھا بر اين عقيده بودند که اگر جنگ خاتمه يابد، و بحران آن.  به ايران بياورند١٣۶٠پرداخت غرامت را در خرداد 

خمينی چنان که خود به آقای  خنثی شوند، آن....  وبھشتی و ای خامنه و ھاشمی رفسنجانیقايان ساخته و پرداختۀ امثال آ

ھا  صدر سوار بر تانک بنی"...و  ..."  شوند صدر نمی خود امام خمينی به اضافۀ تمام روحانيون ھم حريف بنی"...گفتند، 

 در اقليت بودند، بھشتیاين عده، که به قول خود آقای ) نقل به مضمون...."  (گردد ھا باز می برای فتح تھران، از جبھه

گيری و اخالل در امر پايان جنگ و باالخره حذف مانع ادامۀ جنگ با کودتا عليه وی  منفعت خود را در ادامۀ گروگان

  .، و ادامۀ جنگ به مدت ھشت سال و کشته شدن صدھاھزار انسان،  يافتند١٣۶٠ ]جوزا[در خرداد

ساالری، شاھد  داران استقالل و آزادی و مردم صفوی، از ميان انبوه طرف اظی و شھيد حسين نوابشھيد رشيد صدرالحف

برای به ....) ای و امثال آقايان اکبر ھاشمی رفسنجانی و بھزاد نبوی و خامنه(مداران و حاکمان فعلی  خيانت  قدرت

  . قدرت رسيدن بودند و در راه عشق به وطن جان خود را گرو گذاشتند

ای با  ،  در ملغمهءر تعاملی که به جای حق و حقوق بشر، با سودای سود شروع شود، به ناچار، و از ھمان ابتداھ

تر  ھای فراوان شود و طرفين پيوسته در عمل، به دنبال سودھای بيشتر برای خود، و زيان صفرای زيان ھمگون می

در .  در موضع مسلط و ديگری در موقع زيرسلطه باشدبرای طرف مقابل ھستند و وای به وقتی که در اين آلياژ، يکی

سفانه داستان ميھن ما در تاريخ معاصر بوده است، پيوسته أاين موضع مسلط انيرانی و اين موقع زيرسلطه ايرانی، که مت

اين سرنوشت بد، بدون انفعال حداقل الزم مردم، غير قابل . وطن رقم زده شده است سرنوشتی بدتر برای وطن و ھم

  . يادآوری پيوسته و به تکرار اين مھم، به خود و به ديگران، برای يافتن سرنوشتی بھتر، حياتی است. تصور است

 مشترک برای رسيدن حقوقدر راه " منافع مشترک"جای روش ه گيری کنيم و ب ،  نشانهحقکه  "  نفع"اگر ھدف را نه 

شود، و  جای سودمداری روش میه مداری، ب ردد و حقگ تر می به آن ھدف قدم برداريم، افق کنش پيوسته گسترده

  .ًساالری، طبيعتا و به ناچار، ھدف آن روش خواھد گرديد جای قدرته ساالری ب مردم

از آن مراحل به علت !) کدام ھيچ: به تکرار(کدام  ھيچ. زمستان شدن بھار عرب، در مراحل متعددی ساخته و پرداخته شد

منافع "آن مراحل به علت تعامل در تنگنای دروغ !) تمام: به تکرار(تمام .  ھا نبود کرد در حقوق مشترک انسان عمل

  .بود" مشترک

  ٢٠١٧ جنوری برابر با پنجم ١٣٩۵ ]جدی[شانزدھم دی ماه

 

 


