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	علی صدارت

  ٢٠١۴ جون ١۶
   

  )انگيختگی  و استقالل خود(اعتماد به نفس فردی و ملی 
	اصلی اصيل از اصول مردمساالری

  

 در ايران و تجاوزھای روزمره به حقوق بشر به داليل متعدد در ميھن سرنوشت شوم ايرانيان و عدم وجود دموکراسی

  . ما ممکن شده است

  . داليل مھم ھستندۀوابستگی و در واقع تجاوز به استقالل ملی و در نتيجه تجاوز به آزادی  و نقض حقوق بشر، از جمل

دانند،  ايم را فقط و فقط قدرت خارجی می باری که دچار آن شده ھموطنانی که ھمۀ داليل و سرمنشاءھای سرنوشت فاجعه

ھيچ قدرت خارجی به ) !گاه ھيچ(گاه،  آقايان شاپور بختيار و نوۀ وی جھانشاه بختيار يادآوری مناسبی ھستند که ھيچ

تواند و نخواھد توانست  در امور ميھن ما دخالت کند و ھر گونه خشونت و  خودی خود و به تنھائی نتوانسته، نمی

  . خوانند به آنھا مراجعه و از آنھا گدائی نوکری کنند می" ايرانی"اوزی انجام دھد مگر کسانی که خود را  تخريب و تج

  

  ھدف ھميشه استمرار وسيله است 

ای را برای رسيدن به آن ھدف  اين نوکری ممکن است حتی ظاھری آراسته داشته باشد، و ھدفی باشد که ھر وسيله

ھا و ابزاری خواھد شد که برای  ود يادآور شويم که ھر ھدف ھميشه  استمرار وسيلهبايد مرتب به خ. شود توجيه می

آقای جھانشاه بختيار برای ھدف انتقام خون پدربزرگش از رژيم واليت .  گيرد رسيدن به آن ھدف مورد استفاده قرار می

بودند که به وی مراجعه کردند بلکه اين فقيه،  از وسيلۀ نوکری بيگانه استفاده کرد و به گفتۀ خودش اين  سيا و موساد ن

  . خود آقای بختيار بود که به سازمانھای جاسوسی امريکا و اسرائيل مراجعه کرد و مستخدم شدن  را از آنھا تکدی کرد

سفانه با ھمين روش، اين پدربزرگ او آقای شاپور بختيار بود که به قدرتھای خارجی مراجعه کرد و واسطۀ أو باز مت

قبل از فروپاشی رژيم واليت شاھی و در زمانی که آقای خمينی آماده شد . نھا در امور داخلی وطن ما ايران شددخالت  آ

وزير  وزيری دولت شاھنشاھی، در مقام نخست  از نخستءکه با آقای شاپور بختيار ھمکاری کند و وی را بعد از استعفا

با "رفتن اجازه به حکومت کارتر مراجعه کرد و جواب شنيد انقالب بخواند، آقای شاپور بختيار در اين باره برای گ

و به اين ترتيب سرنوشت ما در گذار از دولت شاھنشاھی به ترتيبی که ديدم رقم خورد و اين ھم !" ھای خمينی ھرگز آدم

کان گونه ام کسانی که از آقای بختيار يک شخصيتی که ھيچ. يکی از داليل متمرکزتر شدن قدرت در شخص خمينی شد

جای گوش دادن ه ملتی که در آن زمان ب"کنند که   اند، ادعا می اشتباه در وی وجود نداشت و بلکه از وی يک بت ساخته
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برند که ايشان خود مايل بود به  از ياد می" فريب آخوند خدعه گر و فريبکاری را خوردند) بختيار(به ھشدارھای او 

  .  کارتر به وی دستور داد که از اين کار خودداری کندمراجعه کند ولی" آخوند خدعه گر و فريبکار"

  

  .توان از آن برای ديدن ھدف در زمانھای آينده، استفاده نمود ينه و يا دوربين است که میئروش ھميشه در حکم يک آ

 و سفانه  باز با عدم باور به اصالت آزادی و استقالل و عدم باور به نيروی مردمیأھمين آقای شاپور بختيار مت

شوربختانه  باز با اصالت دادن به قدرت،  به صدام برای حمله به ايران مراجعه کرد و با محور کردن قدرت خارجی، 

  . ميھنان ما تحميل کردند با ھمدستی ساير زورمداران داخلی و خارجی، خشونت را به عنوان راه حل، به ميھن و ھم

ھم درخور يادآوری است که اگر تعداد ھموطنانی که به اصالت آزادی در اينجا نقش ھمۀ ما مردم ايران ھم بسيار مھم و 

 امثال آقای بختيار و زورمداران داخلی و و استقالل باور دارند، در آن زمانھا به يک حداقل الزمی رسيده بود، مسلماً 

  . کردند که چنين سرنوشتی را نصيب ايران و ايرانی کنند خارجی، امکان اين را پيدا نمی

جھانشاه بختيار، با غرور و افتخار از دريوزگی و نوکری بيگانه، دست به نوشتن کتابی در اين باره زده است و به آقای 

آيا او و امثال او . راند کند و سخن می ھا مصاحبه می موريت برای جاسوسان قدرتھای خارجی با رسانهأصراحت از م

بازگشت گام نھاده  فھمد که داوطلبانه و با پای خود در راھی بی میامروز از تبعات شوم اعمال خود واقف ھستند؟ آيا او ن

اند، بعد از انتشار  است؟ آيا آنھا که سرنوشت سياسی و اجتماعی و فرھنگی خود را به کسی چون آقای بختيار گره زده

 اسطورۀ بختيار خبر اين جاسوسی و وابستگی به زورمداران، با جدا کردن حساب جھانشاه از شاپور، اقدام به تطھير

بينند که در عصری که در ايران و در سراسر دنيا،  ارزش بودن دموکراسی و ساالری مردم ابعادی  اند، نمی کرده

  زنند؟  سابقه پيدا کرده است، در واقع دست به خودکشی سياسی و فرھنگی و اجتماعی زده و می بی

ود بپرسيم که آيا ھر کدام از ما ايرانيان در داخل و خارج ال را با صداقت از خؤھمۀ ما و ھر کدام از ما بايد اين س

ی ئ و يا امريکاجاپانی و يا يدنی يک شھروند سوکوشيم؟  آيا مثالً  ايم و می ايران، در اشاعۀ فرھنگ مردمساالری کوشيده

ت أعد ھم جردھد که عليه ميھن و مردم خود در دستگاھھای جاسوسی قدرتھای خارجی نوکری کند و ب به خود اجازه می

و وقاحت اين را داشته باشد که در آن مورد کتاب بنويسد و دست به سخنرانی و مصاحبه در راديو و تلويزيون بزند؟ 

اگر جواب اين است که آن کشورھا نظامی مردمساالر دارند و گرفتار واليت فقيه نيستند، باز بايد پرسيده شود که آيا 

خيالی و  غمی و بی  و با بیاند ن به ديکتاتوری، منفعالنه به کناری نشستهشھروندان آن کشورھا برای گرفتار نشد

ند ديگری و يا ااند و منتظر  فردی ھستند و در حاشيه نشسته حل ھای  وليتی، برای مشکالت جمعی، به دنبال راهؤمس بی

  !ديگران سرنوشت بھتری برای آنھا به ارمغان بياورند؟

بختيار از خود بپرسد، آيا اگر با باور حقوق ذاتی بشر و با باور به اصالت استقالل، و از خود بپرسيم، و آقای جھانشاه 

ھديۀ دو "کرد و ھمانطور که به وضوح از ننگ  م رجوع میبه جای مراجعه به قدرتھای خارجی، آقای بختيار به مرد

دارد،  اسناد بيشتری در مورد مراجعۀ پدربزرگش به قدرت خارجی  پرده برمی" ميليون فرانکی موساد به پدر بزرگش

 گستری را در داد ابزار و وسايل خشونت در قبل و بعد از فروپاشی رژيم واليت شاھنشاھی به افکار عمومی ارائه می

گستری و اجتناب از واکنش  کرد؟ آيا در صورت خودداری از خشونت اثر نمی پروران داخلی و خارجی بی دست خشونت

اه بختيار الزم بود و با پرھيز از نوکری و جاسوسی، آقای جھانش" گيری انتقام"شدن و ورود در روابط زور و قدرت و  

ند، و به جای آن در دامان مام وطن زندگی کند و در ميان زندگی ک" مريکای التينای در ئجا "يس وامروز بين سو

  . ھموطنان به ساختن ميھن بپردازد؟

ھای خود و بقيۀ مردم  آيا تعداد ما ايرانيانی که با باور به حقوق بشر و با باور به اصالت استقالل و آزادی، به توانائی

گيری و درآميختن با افکار عمومی ايرانی و  ی ارتباطاعتماد داريم، به حداقل الزمی رسيده است که با ھر وسيله برا
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را که به زورمداران " ايرانی"غيرايرانی استفاده کنيم و دخالت خارجی را در امور ميھن خويش محکوم کنيم و ھر  

 کند، از خود برانيم و در فضای حقيقی و مجازی طرد کنيم، تا بدين وسيله دين خود را به خارجی و داخلی مراجعه می

)  به نظر کوچک بيايدبه ظاھرھر چقدر ھم که اين نقش ھرکدام از ما به تنھائی، ( کنيم و نقش خود را ءزدائی ادا خشونت

   کنيم؟ ءمداری  و دموکراسی ايفا در مردمساالرتر شدن جامعه و نھادينه شدن فرھنگ حقوق

 علی صدارت

  ٢٠١۴ برابر با ماه جون ١٣٩٣ ]جوزا[خرداد
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