
/ روز حکومت دکتر شاپور بختيار37خود کرده را تدبير نيست؟ سی سال پس از   
  حميد صدر

  
 

در ميان مطالب بسياری که در سايت ها، راديو ها و تلويزيونهای خارج از کشور در مورد بختيار و نقش تاريخی 
منتشر ميشود، نظر يکی از خوانندگان سايت راديو زمانه نسبت به مطلبی که وی قبل از بر سرکار آمدن خمينی 

می . بعنوان روز شمار وقايع از روزنامه های همان وقت انتخاب و منتشر می شود، نظر مرا بخود جلب کرد
  :نويسد

 
« ال سوسياليسم رابطه ی روشنفکری ايرانی با فاشيسم اسالمی درست مانند رابطه ی روشنفکری آلمان با ناسيون

با اين تفاوت که روشنفکری آلمان شهامت بازبينی را داشت، اما روشنفکری ايرانی بطور سيستماتيک از . است
روبرو شدن با حقيقت تن در می زند و هنوز نيز خاک در چشم نسل جوان می پاشد، چنان که تو گويی آقايان هيچ 

 روشنفکری حامل انقالب در کليت اش به عنوان يکی از به نظر من. نقشی در استقرار جهل و خشم نداشته اند
نسلی ايران ستيز تر، ايدولوژی زده تر، زن ستيز تر، . منفورترين نسل های تاريخ ايرانزمين شناخته خواهد شد

در کل تاريخ قابل ) چرا که هرگز کمينه ای از حقيقت را نيز نپذيرفت(خودشيفته تر، دروغ گو تر، و البته وقيح تر 
زهر و سمی که از ذهن های اينان وارد شريان های اجتماع رو به پيشرفت و ترقی . گيری ما وجود نداشته استپي

ما شد هر پيکری را فلج می کرد، طبيعی ست که يک جامعه ی نامتوازن و به تازگی از خواب قرون بيدار شده 
شرم دوران بر آنان باد.  باشدتوانايی رويارويی با اين ميزان از نفرت برنامه ريزی شده را نداشته .»  

 
از خود پرسيدم، روشنفکران مارا چه شده است که بی اعتنا به چنين عکس العمل هائی همچنان به توجيهات بی سر 

چرا اين حرفها را بگوش نمی گيرند و اگر ميخوانند و می شنوند، چرا . ادامه می دهند» انقالب«و ته خود در باره 
ند؟آنها را جدی نمی گير   

 
دست و پا می زنيم که در ضرب المثل » ندانم بکاری«گفتم، شايد دچار بحران فکری شده ايم و داريم در همان 

ضرب المثل ها و گفتارهای اين چنين را در فرهنگهای . شرح آن رفته است» خود کرده را تدبير نيست«فارسی 
ها از کوره ی تجارب هزاره ها و نسلهای مختلف آن. بايد جدی گرفت) همانند فرهنگ خودمان(ريشه دار و قديمی 

بيرون آمده اند و اگر درستی آنها هزاران بار به تجربه ثابت نمی شد، سالها بود که به فراموشی سپرده شده بودند و 
  .هرگز بدست ما نمی رسيدند

 
چرا وقتی با . چنين است، ولی آيا هيچوقت از خود سوال کرده ايم که چرا »خود کرده را تدبير نيست«: می گوييم

انسانهائی که در گرداب اشتباهی که خود مرتکب شده اند و در آن دست و پا می زنند، روبرو می شويم، ناخود آگاه 
اين ضرب المثل بر زبان ما جاری می شود؟ آيا درست بودن آنرا محک زده ايم تا ببينيم چرا اينطور است و چه 

چنين سر ناسازگاری داشته باشد؟» خود کرده«با » تدبير«چيز باعث می شود، تا    
 

موقع فکر کردن به رفتار کنونی خيل وسيعی از روشنفکرانمان بی اختيار اين ضرب المثل بر زبانم جاری شد، 
بپردازم، به مانع اصلی در برابر چاره و تدبير که در » تدبير«منتها فکر کردم به جای اين که در آن اول به مقوله 

در اين ضرب المثل موجودی است که نمی خواهد قبول » خود کرده«. است، بپردازم» خود کرده«ن اينجا خود آ
اما زمانی که . قبل از هر چيز حاشا می کند و منکر اين ميشود که اشتباه از خود وی سر زده است. مسئوليت کند

 اقدام را اشتباه نمی داند، مدارک اشتباه را بصورت مکتوب جلو چشم او می گيريم، برای اينکه چرا هنوز آن
  .هزاران عامل و علت می تراشد تا آن اشتباه و نقش خود را در آن منکر شود

 
» اظهر من الشمس«چيست که بعد از » خود کرده«سوال اين است که انگيزه اصلی مقاومت در درون اين آدم 

ر و تبديل داليلی است که اشتباه نبودن شدن اشتباه هنوز بر سر درستی آن پا فشاری می کند؟ مرتبا در حال تغيي
و تنها در يک مورد است که هيچ تحولی را در او مشاهده نمی کنيم و آن . اشتباه را برای خود و ديگران توجيه کند

چنين انسانی همه چيز را . و اشتباه کننده بوجود آمده است» تدبير«رابطه ای است که بين عامل اصلی جلوگيرنده 



رد ولی حاضر نيست مسئوليت اشتباه خود را بپذيرد و به اين خاطر نيز حاضر است همه عالم و حاضر است بپذي
يقه خود او را نچسبد» تدبير در رفع اشتباه«خودش، مسئول اين اشتباه بداند، تا  آدم را ،غير از .  

 
ج شده، در بهترين حالت ، تدبير کم کم از حالت تدبير بودن خار»مدبرانه ای«نتيجه روشن است با چنين تالشهای 

در اين صورت می توانيم هر اسمی را که خواستيم بر روی آن بگذاريم، ولی بدانيم . به توجيه اشتباه تبديل می شود
ندارد» تدبير«که چنين لقبی مناسبتی با  .  

 
ها مربوط اصوال مسئله قبول مسئوليت چه بصورت فردی چه بشکل جمعی مقوله ای است که مستقيما به بلوغ انسان

يکی از مشکالت جوامع استبدادی اين است که اين نوع حکومت ها مسئوليت فردی را در انسانها از بين . می شود
مشکل اصلی . می برند و از آنها انسان های صغيری می سازند که قيموميت خود را بدست استبداد سپرده اند

ری شاه نيز اين بود که آنها بطور داوطلبانه اين برخورد جامعه ما برای رهائی ازقيموميت در دوران ديکتاتو
) اين بار به تقصير( از شاه گرفتند و آنرا با دفاع بی چون و چرای خود از خمينی 1357قيموميت را در بهمن ماه 
  .به آيت اهللا تقديم کردند

 
دود نشده بلکه دامن مشکل قبول نکردن مسئوليت در اشتباه فقط به روشنفکران مخالف استبداد در دوران شاه مح

خود «در آنها نيزبه نحوی همه آن مشکالتی که در ضرب المثل . روشنفکران موافق رژيم پهلوی را نيز می گيرد
آنها نيز برای يافتن راهی برای نجات از اين مخمصه مدام از زير بار . نهفته است، می بينيم» کرده را تدبير نيست

روبرو هستيم » خود کردگان« است که ما با ريشه های مقاومت درونی اين سی سالی. مسئوليت شانه خالی می کنند
حاضرند بخاطر فرار از مسئوليت همه را مسئول بدانند بجز . که حاضر نيستند مسئوليت اشتباه را بگردن بگيرند
ول هر دو گروه حاضرند کالف سر درگمی را از علل و معل. خودشان که هريک سهمی در اين حکومت داشته اند

های گوناگونی را که باعث بوجود آمدن وضعيت کنونی شده، سرهم کنند، ولی حاضر نيستند سهم خود را در 
مقامات عاليه در دوران پهلوی ببينند همانطور که بسياری از روشنفکران مترقی با شرکت خود در تظاهرات و در 

مقاالتشان اين اشتباه را ممکن ساختند، حاضر در ) و اگر اهل قلم بوده اند(آن رفراندوم کذائی جمهوری اسالمی 
  .نيستند به سهم خود در اين اشتباه اساره کنند

 
به اين ترتيب تا زمانی که هيچ يک از ما نپذيريم، در اين اشتباه تاريخی در کجا و تا چه حد سهيم بوده ايم، پيدا 

که بايد قبل از هر چيز سهم خود را در اين » خودی«می پرسيد چرا؟ چون آن . کردن تدبير نيز آسان نخواهد بود
او همه عالم و آدم را . اشتباه تاريخی ببيند و راه حلی برای رفع و رجوع آن پيدا کند، هنوز و همچنان اسير آن است

در او » تدبير«مسئول اين اشتباه می داند، جز خود را ، و به اين ترتيب تمام آن توانائی هائی را که باعث می شود 
هائی» تدبير«چرا؟ چون او آگاه يا ناخود آگاه در ذهن خود فقط دنبال آن .  بگيرد، از دست می دهدشکل ميگردد  

مسئول » خود کرده«که در درجه اول موقعيت خود وی را بخطر نياندازد و خود او را در پيدايش اين اوضاع 
تدبير«قلمداد نکند، و چنين تدبيری همه چيز هست جز  ».  

 
بخش .  سهمی که هريک از ما بايد برای اين اشتباه هزينه کنيم، بنا به موقعيت هر کدام فرق می کندقبول نکردن

نگران ) که غير از خود شيفتگی و نارسيسمی که در نهاد همگی ما به وديعه گذاشته شده(وسيعی از نخبگان ما 
. نه سياسی و فرهنگی از دست بدهندآبروی خود هستند، می ترسند که با اقرار به اشتباه موقعيت خود را در صح

آنها با مقاومت خود در برابر پذيرفتن اشتباه سال هاست که جامعه را سرگردان و نسبت بخود بی اعتماد کرده اند 
و بعد هم می پرسند، چرا اين جامعه برای برون رفت از اين . ولی هنوز حاضر نيستند از اين کار دست بردارند

  !نمی کند قيموميت کاری
 

ترجيح دادن حکومت اسالمی خمينی يا رژيم شاه را به (آنها با عمل خود در اين سی سال دائما اين اشتباه عظيم را 
با حرافی های خود در چنان هاله ای از توجيهات و سفسطه ها پيچيده ) حکومت آدم دمکراتی مانند شاپور بختيار

که هاج » تدبير«در اين ميان بيچاره . های آنها دامن زده استاند که بجای تدبير در مردم فقط به ترديدها و دو دلی 
البته باز ! و واج به اين جماعت نگاه می کند و ديگر نمی داند باالخره تدبير است يا چاهی جديد از اشتباهات در راه

 و بهمراه آنان بخش وسيعی از طبقه(جای خوشنودی است که در اين بين بخش بزرگی از نخبگان مملکت ما 
که در آن زمان دنبال خمينی راه افتادند و او را بعنوان نجات دهنده در ماه ديدند، به اين نتيجه رسيده اند ) متوسط



که اين تشخيص در آن زمان اشتباه بوده، اما چرا از نشان دادن راه رهائی از اين اشتباه عاجزند؟ زيرا آنها در 
ندپرداختن ريشه ای به ماهيت اين اشتباه مشکل دار آنها نمی خواهند اذعان کنند که اشتباه اصلی درآن موقع اين  .

بود که کسی معضل دخالت دين در سياست را به عنوان يک انحراف يا عقب گرد تاريخی در آن زمان جدی نمی 
ز بسياری هنوز هم که هنو. آنها به کسی که در آن زمان به آنها در اين مورد اخطار داد نيز وقعی نگذاشتند. گرفت

است به اين اصل مهم دست يابی به حقوق شهروندی، دمکراسی و حکومت قانون توجهی ندارند و همچنان اصرار 
  .دارند که حکومت دينی با افرادی ديگر بر راس امور ميتواند اين حقوق را تامين کند

 
ئی ديانت از حکومت به اصل درست جدا) اگر چه بسيار دير(اما در بيرون از اين طيف نيز، در بين کسانی که 

بخاطر وجود اين افراد نيز يافتن تدبير برای . رسيده اند، همچنان با کسانی روبرو ميشويم که با گذشته مشکل دارند
» انقالب«مشکل اين گروه نيز در عشق به واژه . گذار از اين مخمصه تاريخی با اشکاالت عديده ای روبرو است

» اشتباه«جهه انقالبی خود را از دست ندهند، مدام در ماهيت و خصلت اين اين عده برای اينکه و. خالصه می شود
چند مورد آنرا در اينجا ذکر می کنم. دست می برند .  

 
اشتباه اشتراکی بود! (همه اشتباه کرديم، تنها من نبودم - )  

 
  !هيچکس نبود و بما نگفت که ما داريم اشتباه می کنيم -

 
اسی ما را محدود کرده بود، فقط آخوندها بودند که در ميان مردم بعنوان آلترناتيو شاه همه امکانات مبارزه سي -

  .مطرح بودند
 

اشتباه از زمانی آغاز شد . تا زمانی که گروه من با جکومت اسالمی همکاری داشت، همه چيز بر وفق مراد بود -
  !که حکومت ما را از قدرت بيرون انداخت

 
  ! ديگری وجود نداشتدر آن زمان هيچ آلترناتيو -

 
  .متاسفانه برای آمدن بختيار کمی دير شده بود -

 
  !انقالب بود ولی انقالب يعنی همين ديگر -

 
. ميتوانيم با آنچه که هريک از ما در اين سی سال از دهان مدعيان نجات ايران شنيده ايم، اين ليست را تکميل کنيم

) که فقط در بين خود ما ضرب المثل شده(ولی بدانيم که طوالنی شدن اين ليست دليلی بر هوش و ذکاوت ايرانی 
پس بيخود نخواهيم دائما . فرد و چه بصورت جمع نيست، برعکس، سندی است بر نابالغی ما، آن هم چه بصورت

ته و توجيهات سطحی که تا امروز برای خود را به کوچه علی چپ بزنيم و با پر حرقی ها، تفسيرهای بی سر و 
فقط . اين تمهيدات کاری بجائی نمی برد. بخرج داده ايم، مفری پيدا کنيم» خود کرده«انحراف خود از اين اشتباه 

  .کار مردم را برای يافتن چاره و تدبير سخت تر و طوالنی تر می کند
 

برای رهائی از اين قيموميت به تقصير نيز . ريخی استآنچه که کار ساز است، پذيرفتن سهم خود در اين اشتباه تا
» خود کرده«برای اينکه برای رفع اين . الزم است) و غيرت؟(فقط يک مقدار شجاعت و يک کمی هم لياقت 

جمله ای که. تدبيری پيدا شود، قبل از هر چيز گفتن يک جمله کافيست   :بيان آن از هيچ کس هيچ چيز کم نمی کند 
 

  ! زمان حق داشت اما ما حواسمان پرت بودبختيار در آن
 

  !روحش شاد
 

1387 بهمن ماه 11وين    
  



 


