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  سيامک ستوده

 ٢٠١۶ جوالی ١٢
  

 ايرج مصداقی
  آستان بوسی سلطنت در وحشت از خمينی

  

 و در تالش برای کسب پيروزی  گذشته ره به سوی آينده ببرندۀکه با نقد علمی از تجرب جای آنه شکست خوردگان ب

 به گذشته رجوع می کنند و تالش ًس و نوميدی، دائماأ باشند که ايده آل ھای بشری را محقق سازند، در گردابی از يئیھا

 بد ھا را، و از ميان بيراھه ھای شکست، بيراھه ھای کمتر زيان آور را انتخاب -می نمايند از ميان بد و برتر ھا، کمتر

ً مايزنند و با پشيمانی از گذشته دا ين ترتيب است که با آه و افسوس، دست به مقايسه ميان خمينی و بختيار میاه ب. کنند

تکرار می کنند که کاش از بختيار دفاع کرده بوديم، کاش با ايستادن در برابر شاه راه را برای ورود خمينی به قدرت 

که از گذشته و اشتباھات خود برای حرکت به سوی آينده درس  ی آنجاه اينھا توابين تاريخ ھستند که ب. نگشوده بوديم

. آنھا توجه ندارند که در مبارزه برای آزادی و عدالت جائی برای توقف وجود ندارد. بگيرند، در گذشته درجا می زنند

ً ، اگر ھم که کامالھمانگونه که آرمانخواھی و به پيش نگريستن انسان را به جلو می برد و او را به ايده آل ھای خودش

 ئیجوی خوشبختی در زباله ھای گذشته او را به  جا و  و جستئیطور قطع نزديک می کند، تقليل گراه نرساند، ولی ب

  . سوق نمی دھدءجز به قھقرا

در اين .  جون در تورنتوی کانادا سخنرانی داشت٢۵جديدترين اين افسوس خوردگان، ايرج مصداقی است که شنبه 

علت تحريم گروه ھای چپ و مترقی بيش از بيست و چند نفری که تعدادی ھم از خود برپا کنندگان مجلس ه سخنرانی ب

طور کلی در دو ه سخنان ايرج مصداقی را ب. اما آنچه که مھم بود سخنان سخنران بود.  شرکت نکرده بودند،بودند

وری تکراری و پر از مطالب غير ضروری و طور خسته کننده و مالل آه بخشی از آن که ب. قسمت می شد خالصه کرد

ً بخش ديگر آن ھم که موضوع اصلی سخنرانی وی را تشکيل می داد تماما. بی ربط به موضوع اصلی سخنرانی بود

 قابل توجھی ۀھيج چيز تاز.  و بعد از آن، منتھا از موضع راست بود۵٧انتقاد و کوبيدن نيروھای چپ در جريان انقالب 

.   و بعد از آن رفته بود۵٧در واقع با مشت خالی به جنگ چپ و عملکرد آن در انقالب . د نداشتدر سخنان او وجو

  .   انتقاد او از نيروھای چپ و مترقی اين بود که چرا آنھا از حکومت بختيار در برابر خمينی دفاع نکردندۀفشرد

. جز آستان بوسی سلطنت نرسيده بودند ئی رفته و به جائی کسان ديگر ھم مثل ميرفطروس و خوًاين راه را قبال

 آندو، اينطور وانمود می کرد که گويا راه درستی که ۀمصداقی ھم  با قرار دادن حکومت بختيار در کنار خمينی و مقايس
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ست در پيش می گرفتند، انتخاب ميان بد و بدتر، يعنی حمايت از حکومت بختيار و يچپ، مجاھدين و ساير نيروھا می با

جای ه بنابراين، نقد او از چپ و نيروھای مترقی در آن زمان ب. ابر حکومت سياه و سرکوبگر خمينی بودشاه در بر

ر و تحول انقالبی در آن مقطع، دعوت اين يينشان دادن کمبودھا و ضعف ھای آنھا در مبارزه برای سرنگونی شاه و تغ

  سيامک ستوده.  نيروھا به تسليم و مماشات با رژيم شاه بود

  

 

 

 
 


