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  چھرۀ مرگ ستار بھشتی
  )واقعۀ مرگ ستار بھشتی تحليلی بر(

  بخش اّول
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 ۀن سياسی و مدنی مقيم شھر پاريس با برگزاری مراسمی در ميدان سن ميشل اين شھر ياد و خاطراز فعاالگروھی «

  )به نقل ازسحام نيوز( ».شھيد راه آزادی ستار بھشتی را گرامی داشتند

  

  :پيشگفتار 

مبر کشف کردم، و ھيچ اطالعی از برگزاری چنين تظاھراتی  نو٢۴روز  را در مورد تصوير باال بايد بگويم که آن

چنين موضوعی مطمئنا حاکی از .  سال است که در ھمين شھر زندگی می کنم٣۴در پاريس نداشتم، در حالی که 

ون ديوار بسيارضخيمی بين نويسندۀ اين سطور و محافل به اصطالح انقالبی و آزاديخواه و بشر دوست و اپوزيسي

ديوار ضخيم البته ضروری است زيرا در غير اين صورت نمی توانستند به اين راحتی . ايرانی در اين شھر می باشد

و با چنين شھامتی تصوير خون آلود ندا را در کنار تصوير ستار در ميدان سن ميشل به نمايش بگذارند زيرا ھر دو 

نخستين روزی که . خود ھمين اپوزيسيون ھا بوده استمحصول کار ) پيچيده و نامرئی ولی حتمی(به نحوی خاص 

 روی - از جمله –از طريق ايميل خبر مرگ ستار بھشتی را دريافت کردم، برای کسب گزارشات بيشتر در گويا 

عکس، راديو ه سايت خبرگزاری فارس کليک کردم و متأسفانه ديدم که اين خبر ھنوز در آنجا منتشر نشده، ولی ب
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چون که ... به ھمين علت نامه ای برای مديريت فارس نيوز نوشتم . رامون واقعه منتشر کرده بودفردا مطالبی پي

کوتاه سخن بايد بگويم که سطوری که در اينجا . طبيعی نبود که خبرگزاری به اھميت خبرگزاری فارس سکوت کند

  .به نگاه شما سپرده می شود نسخۀ تکميل شدۀ آن نامۀ شتاب زده است

 ۵(شتی در کھريزک ، ستار بھ)١( سالۀ ايرانی، وبالگ نويس٣۵واقعۀ مرگ کارگر ] داستان[نتشار در مورد ا

جوھای من در انترنت نشان داده است، می توانم بگويم که تقريبا ھمان اتفاقی  و ، به شکلی که جست)٢٠١٢مبر نو

شرح [حاضر ما با مجموعه ای از روی داد که برای داستان واقعۀ مرگ ندا آقاسلطان، به اين معنا که در حال 

رو ھستيم که به شکل پراکنده در انترنت منتشر شده و روشن است که چنين وضعيتی کارتحليل را ه روب] واقعه

در مورد قتل ندا آقا سلطان، امروز اصل ماجرای قتل او طی بحران سبز در تھران، با تمام  [–تسھيل نمی سازد  

جز اپوزيسيون ه البته ب  (-آشکار شده است  ) ؟(»ھمگان« می کند، بيش از پيش بر ابھاماتی که ھنوز بر آن سنگينی

   که قتل ندا توسط تروريسم بين المللی به رھبری -)  ھای ايرانی نما در خارج از کشور و حقوق بگيران پنتاگون

 تداوم و شعله ور  در پاريس، و به ھدف٢اياالت متحده و کشورھای عضو پيمان ناتو در چھار چوب گودالوپ 

در مورد قتل ندا آقا سلطان، الزم به يادآوری می دانم که تحليل . نگھداشتن بلوای سبز، صورت گرفته بوده است

شيری در رابطه با ھمين موضوع  در گاھنامۀ ھنر و .م. بخش، به عالوۀ مقاله ای از ا١٠کمابيش مفصلی در 

جوھای انترنتی مرتبط به قتل ندا آقاسلطان در گوگل، به  و  در جستمبارزه منتشر کردم که البته اين قطعات تحليلی

شکل شگفت آوری تقريبا قابل دسترسی نيست، مگر اين که کاربران آدرس دقيق اين مقاالت را در اختيار داشته 

، و مشخصا می بينيم که موضوع ديوار ضخيمی که در باال به آن اشاره کردم تا کجا و به چه نحوی )٢(باشند

و با آگاھی به اين . البته دامنه ھای اين ديوار بسيار عريض و طويل است و از شرح آن می گذرم. گسترش می يابد

امر که قتل ھائی مانند قتل ندا آقا سلطان از سوی کشورھای امپرياليستی غرب برای اجرای طرح ھای سياسی شان 

يد، و در اين مورد نيز من منابع معتبری را در منحصر به فرد نبوده و يک روش عادی و روزمره به حساب می آ

   -] گاھنامۀ ھنر و مبارزه ترجمه و جمع آوری کرده ام

با اين وجود طرح بلند پروازانۀ اين نوشته بازنمائی چھرۀ مرگ ستار بھشتی در فراسوی تالقی مسائلی چند خواھد 

ز آنھا را نيز  در فراسوی وقايع درک کنيم و برخی ابرای چنين کاری نياز فزاينده ای داريم که مفاھيم وقايع را. بود

يميائی و با الھام از حکمت کيمياگران، در تالقی با يکديگر قرار دھيم، مخلوط کنيم، و آن را با کبه مصداق ماده ای 

واھد اوراد ديگری بجوشانيم و آتش بزنيم و سپس منتظر بمانيم و ببينيم که ماده چگونه شکل می گيرد و به چه کار خ

به عبارت ديگر از شرح وقايع و روايت خطی عبور کنيم و سعی کنيم مسائل را در رابطۀ مفصلی با يکديگر . آمد

  . قرار دھيم، و پيش از ھمه بپذيريم که بازنمائی چھره نيز از دقت کافی برخوردار نباشد

واقعيت عينی و درشت نمائی شده چھرۀ مرگ نه به مفھوم رايج و تھی، و تھی به اين مفھوم که آنقدر سرشار از 

لم مستند که در بھترين رويداد باقی نمی گذارد، مثل يک ف دناست که ھيچ جائی برای بازنمائی مستقل ذھنی و خوان

 باشد که از لحظۀ دستگيری شروع می شود و با عبور از شکنجه گاه به ه ایحالت تنھا می تواند مونتاژ چند صحن

و نه به مفھوم چيزی که تنھا .   بی ھيچ عنصر ديگری در خارج از ميدان ديد- می يابد قبرستان رباط کريم خاتمه 

 و به احساس گناه که غالبا در ھر مرگی در بازماندگانش که ما –ربی عدالتی برمی انگيزد اسات ناب را در براباحس

 پنتاگونی می آيد که پرچم حقوق -انیيرنر تبليغات مبتذل اپوزيسيون ھای ا که تنھا به کا-زنده ھا باشيم دامن می زند

بشر را به اھتزاز درآورند، يعنی حقوق بشری که متأسفانه در دوران ما بايد آن را مظھر جنايت عليه بشريت تلقی 
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که پس از وقوع فاجعه مثل . ی بدانيمئکنيم و مدافع حقوق بشر را نيز مترادف فرد تبھکار و تروريست حرفه 

  ...! »کشتن آدمھا نقض حقوق بشر است«: سانه ای فرود بيايند و بگويند الشخور در صحنۀ نمايش ر

بله البته کتک زدن روزنامه نگار نقض حقوق به نظر شما کتک زدن روزنامه نگار نيز نقض حقوق بشر است؟ 

 ، و برای...]ساخت يو اس آ، و اينليجنت سرويس] [مسلحانه [ تظاھراتکه بعد به خونخواھی سرکوب.  بشر است

، کشوری را به تمامی ويران »حفظ جان شھروندان« گذاشتن قانون مقدس ءاعادۀ حيثيت بشريت، و برای به اجرا

کنند و صدھا ھزار نفر مرد و زن و پير و جوان و کودک سه ساله تا آشپز سنگالی بی گناه را به بھانۀ اھداف 

بر گويان به نام دموکراسی و به نام مبارزه عليه ستراتژيک بکشند، تا مشتی تروريست را در ھلھلۀ ھيستريک هللا اک

ديکتاتور و به نام حقوق بشر به حکومت برسانند، تا يک بار ديگر اربابان جھان به بھانۀ حضور ھمين تروريست 

ھائی که برايشان منطقۀ ممنوع پرواز و چتر پشتيبانی ھوائی برای عمليات زمينی ايجاد کرده بودند، و خودشان نيز 

را پھن کنند و ) مرکز فرماندھی ناتو برای آفريقا(مسلح کرده و به آنھا پول داده بودند، متعاقبا بساط آفريکوم ا رآنھا 

و به ھمين بھانه سوريه را نيز به ...  آوردند ايعنی ھمان بالئی که به نام حقوق بشر سر ليبي. روز از نو روزی از نو

  . خاک و خون کشيده اند

، ديديم که يک بار ديگر، فرصت تازه ای برای اپوزيسيون ھای انيرانی و اين بار، به قولی در اين روزھای گذشته

پنتاگونی، در خارج از کشور فراھم آمد، با قطع نظر از امثال » سانديس خورھای«که خيلی مصطلح شده، 

گی با امپرياليسم تظاھرات افشاگرانۀ آبکی برای توريست ھای خارجی در ميدان سن ميشل پاريس، تا  در ھمآھن

آن چه . جھانی، مثل موارد مشابه در گذشته، از احساسات تحريک شده در اثر مرگ ستار بھشتی بھره برداری کنند

 ساله به نام ستار بھشتی به دليل ٣۵يک جوان «)  ؟(رسانه ھا منعکس کردند کامال روشن است، ھمه چيز را گفتند 

 که به شکل وبالگ در انترنت منتشر می کرده و عضويتش در فيسبوک و انتقادات تند و تيز سياسی و اجتماعی اش

به جرم اطالع رسانی در اين شبکۀ اجتماعی بين المللی به دست دژخيمان رژيم حاکم در کھريزک زير مشت و لگد 

وق بشر مريکا و انگليس و عفو بين الملل و حقا«و پيش از ھمه  » ...برگی تازه از جنايت رژيم...به قتل می رسد

و البته می دانيم که مدعی العموم ھا چه کسانی . به عنوان نخستين مدعی العموم ھا در صحنه حاضر شدند» ...

در کشتار مردم بی ... مريکای جنوبیافريقا و آسيا و اھستند، آنھا ھمانھائی ھستند که ھم زمان در سوريه و غزه، در 

اينھا ھمانھائی ھستند که دائما در اثر . سرمايه داری می کوشندگناه و تخريب کشورھا برای حفظ منافع نامشروع 

متأسفانه اين نوشته ھا ... جزغاله می کنند » ھيل فاير«اشتباه فنی و به نام خسارت جانبی زن و بچۀ افغان را با 

  .ھرگز نمی تواند تمام ابعاد چنين فجايعی را منعکس کند

قعۀ مرگ ندا آقا سلطان در گذشته به دست آورديم و نقش تروريسم ولی ما با توجه به تجربه ای که در مورد وا

 به دژخيمان ملت ايران تبديل شده  و رسماً که بی ھيچ ابھامی، علناً ]  پنتاگونی-انيرانی[جنايتکارانۀ اپوزيسيون ھای 

  . فتيم تبليغاتشان بي بار نبايد در دام در فرانسه، اين٢اند، و با توجه به توطئه ھای امپرياليستی مانند گوآدالوپ 

شيری، در پاسخ به پرسشھايم در مورد مرگ ستار بھشتی، او نيز روی شباھت .م.گوی کوتاھی با رفيق ا و در گفت

مرگ ندا آقا سلطالن  و ستار بھشتی تأکيد داشت، و عالوه بر اين مطالب ديگری را در رابطه با مرگ ستار بھشتی 

  :  ه آن جلب می کنم مطرح کرد که در اينجا توجه شما را ب

تشديد تضادھای داخل رژيم . من بر اين گمانم که شکاف درون ھيأت حاکمۀ ايران روز به روز بيشتر می شود« 

 آينده ]جوزا[ خرداد ماه٢۴نظرم يک دليل ساده دارد و آن ھم اين است که ه ايران پس از قلع و قمع کامل مخالفان، ب

) نئو ليبرالھا(جناح موسوم به اصطالح طلب رژيم . ری برگزار می شودانتخابات يازدھمين دورۀ رياست جمھو
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دستگيری مشاور  ناگھانی جنگ ارزی، شروع . مصمم است حريف خود را به ھر قيمتی له و لورده کندظاھراً 

مريکا و يکسری حوادث ديگر، خبر از آن می دھند که اگوھای مخفيانه با  و  گفتۀرسانه ای رئيس جمھور، شايع

 مرگ ستار بھشتی را من در اين راستا ألۀمس. رژيم را يکپارچه کنند الح طلبان تصميم خود را گرفته اند تااص

  ».است طرف مقابل برگزيده شده  منظور بد نام کردنه  ببسيار شبيه قتل ندا آقاسلطان می بينم که احتماالً  و

ر چشم انداز منازعات درونی رژيم حاکم شيری که واقعۀ مرگ ستار بھشتی را د.م.در ھر صورت تحليل رفيق ا

در ھر صورت اين واقعه چه ساختگی باشد و چه نباشد، يک شیء سياسی و . نشان می دھد، نمی توانيم نديده بگيريم

عالوه بر اين، با تکيه به ھمين چشم انداز می توانيم حدس بزنيم که . نظر می رسده جنجالی بسيار مناسبی ب

 در چيدمان حوادث، و به ھدف به دام انداختن – به ويژه از طريق فيس بوک -  پنتاگونی نيز  اپوزيسيون ھای انيرانی

مصاحبات تلفنی او . ستار بھشتی شرکت داشته اند و تا حدودی جريان را ھدايت می کرده اند يا تحت نظر داشته اند

 بی باکی ستار در نوشته ھای –د  شاي–و شايد . با محافل خارج از کشور اين موضوع را به روشنی نشان می دھد

تند و تيزش حاصل چنين پيوندھائی با خارج از کشور بوده، و چنان که در ويدئوھائی که از مصاحبات او باقی 

ولی سردرگمی و آشفتگی روانی او محاسباتش را . مانده، می بينيم که او از طرح خروجش از کشور حرف می زند

خاصه اين که ستار بھشتی با توجه به وضعيت .  پناھندگی در ھم می ريزدنيز برای خروج از کشور و درخواست

روحی شکننده ای که از خود نشان می دھد، و در انتقاداتی که در وبالگ ھايش مطرح می کند،  تا حدود زيادی 

ا حدود متأثر از نظريات مشخصا سياسی اپوزيسيون ھای معمولی در خارج از کشور است که آنھا نيز به سھم خود ت

  مانند –در نتيجه داليل متعددی وجود دارد. خيلی زيادی متأثر از رسانه ھای حاکم در غرب امپرياليستی ھستند

 يعنی –شيری .م. در اطراف نظريۀ ا– که به ما اجازه می دھد تا –[...] شکنندگی روانی، فقدان استقالل فکری، 

ناسبی برای ايجاد تابلوی جديدی در چشم انداز منازعات سياسی يم که  او را به عنوان طعمۀ مئبگو  - نظريۀ توطئه 

  ).توجه داشته باشيد که ما اين موضوع را به عنوان يک نظريه مطرح کرده ايم و نه يک امر حتمی. (برگزيده بودند

ر  به عنوان مثال، يکی از پرسش ھائی که می توانيم مطرح کنيم اين است که آيا وبالگ ھای ستار بھشتی منحص

بفرد بوده و آيا وبالگ نويس ھای ديگری نيز وجود دارند که به ھمين سبک و يا ھمين نظريات را در سطح داخلی 

ولی گويا که ستار بھشتی » آری از اين وبالگ نويس ھا زياد ھستند«منتشر می کنند؟ محمد نوری زاد می گويد 

  .نسبت به اين جمع گسترده تفاوتھائی را نشان می دھد

فکر می کنم که تا ). ٣(لبی که پيرامون اين موضوع در اختيار داريم مصاحبۀ آقای محمد نوری زاد استبين مطا

حدود خيلی زيادی می توانيم مطالب او را به عنوان يکی از خطوط ضروری در چھره پردازی مرگ ستار بھشتی 

شيری قرار می گيرد، به اين .م.به ويژه ای از اين جھت که به شکلی خاص در قطب مخالف نظريۀ ا. مطرح کنيم

مطالب . معنا که نظريۀ اّولی روی توطئۀ از پيش ساخته و نظريۀ دومی بيشتر روی تصادفی بودن واقعه تأکيد دارد

يد می ئخصيت ستار در باال مطرح کرديم تأمحمد نوری زاد تا حدود زيادی نظرياتی را که مختصرا در مورد ش

عبور کرده » که از خطوط قرمز رايج«بودن آن » تند و تيز«ته ھای او و سپس کند، و مشخصا يعنی خام بودن نوش

 –از عوارض نوروتيک تلقی کنيم که تا حدود خيلی زيادی ای به گمان من اين موارد را بايد به عنوان مجموعه ... 

ر بودن و عبور از و تند و تيز بودن، پرخاشگ.  حاکی از عدم تعادل روانی ستار بوده است- چنان که خواھيم ديد 

 به معنای خطوط قرمز را شايد بتوانيم به عنوان شاخص ھای نقد بپذيريم ولی ھيچ يک از اين شاخص ھا را الزاماً 

  . نقد برجسته نمی توانيم تلقی کنيم
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 برای تخليۀ خشونت درونی خود - از يکسو –بناميم که  » نوروتيک«به عبارت ديگر نوشته ھای او را می توانيم 

و واکنش نسبت به ناماليماتی که در زندگی خودش احساس می کرده و به ھمين گونه تحت تأثيرمحيط زيست او 

 -  و از سوی ديگر -اطرافش و به ويژه در جذب برخی نظريات سياسی عاريتی از دوران بحران سبز و فيس بوک  

بسی که اگر معجزه ای روی می داد و در ايران و چه .  برای طرح خروجش از ايران کاربرد داشته استاحتماالً 

 نظريات ستار بھشتی به عنوان سياست اختناق و سرکوب وبالگ نويس، جايش را به نقد و بررسی می داد، احتماالً 

نظريات ارتجاعی تلقی می شد، و خود او نيز احتماال می توانست گشايش ھای ديگری در کار نويسندگی اش ايجاد 

 که ا چه بس،ای روی می داد و به جای کھريزک او را نزد روانپزشک و روان درمان می فرستادنداگر معجزه . کند

ليس نيز از ديدگاه امنيت ملّی برای نوشته ھای او وفاجعه به امر خير تبديل می شد، و خطر احتمالی که مقامات پ

ستند،  می توانستند با سالح نقد و دانش و به عبارت ديگر آنھائی که نگران امنيت ملّی ھ. قائل شده اند، خنثی می شد

علم و سالح آموزش و آزادی بيان و آزادی دسترسی به رسانه ھا و خاصه با توجه  به وضعيت روحی و روانی 

ولی متأسفانه در بھترين حالت با امنيت ملّی مثل خاله خرسه رفتار کردند، و . افراد به مصاف چنين خطراتی بروند

  . معرف خاص و عام ھست» ه خرسهدوستی خال«اصطالح 

نکتۀ مھمی که محمد نوری زاد مطرح می کند، دائمی بودن کتک زدن متھمان و يا افرادی است که برای بازجوئی 

دربارۀ اين موضوع بايد بگويم که چنين موردی يکی از مواردی است که ما بايد مفھوم عميق آن . دستگير می کنند

با چه عناصر » رويه«به پيامد يابی آن بپردازيم و از خودمان بپرسيم که اين را کشف کنيم و به عبارت ديگر 

  . ديگری در تالقی قرار می گيرد

 به –در نتيجه بايد بپرسيم که کتک زدن متھمان . يعنی در پی پيامدھای آن در سطح توده ھای عظيم مردم باشيم

فراگير دارد، و  ايجاد خوف و وحشت در چنين  در سطح توده ھای مردم انعکاس   که الزاماً - » رويه«عنوان 

  .  حاصل کدام يک از ايدئولوژی ھای حاکم بوده است–ابعادی 

  

  خشونت جسمی و روانی 

  عليه شھروندان به عنوان رويه در جايگاه امنيت ملّی

  حاصل توازن نيروھای خارجی در جايگاه امنيت ملّی

ه، ولی گاھی گداری در خواندن مقاالت و کتابھا با کلمات و جمله نمی دانم برای خوانندۀ اين سطور پيش آمده يا ن

 با ما حرف می زند، و به عبارتی مثل قطره ای که موجب لبريز شدن آبشار می ھائی برخورد می کنيم که عميقاً 

ک مثل کشف غير قابل پيشبينی قطعه ای از ي. شود، يک حالت شھودی به مفھوم زمينی آن در ما به وجود می آورد

 اخيراً . پازل که شکل و شمايل اصلی آن را تا حدود زيادی آشکار می سازد و موجب بازشناسی موضوع می شود

به دستم رسيد که بخشی از آن به ايران اختصاص داشت و در ) ۴(» اتحاد بين المللی«پرونده ای به زبان فرانسه از 

اشاره کرده بود، و آن ھم اين بود که می گفت به ھوشنگ سپھر به نکتۀ جالبی » تاريخ مختصر ايران مدرن«بخش 

بر اساس توضيحات او در می يابيم که در امان . چه علتی ايران به عنوان مثال مانند ھند به مستعمره تبديل نشد

جملۀ . ماندن ايران از دستگاه استعماری به دليل توازن نيروھای استعمارگر و امپرياليستی در اين منطقه بوده است

از ديدگاه من، . اده ومختصر بود ولی نکتۀ ظريفی که او مطرح کرده است، برای من مفھوم وسيع تری داشتاو س

از : چنين علتی برای در امان ماندن ايران از چنگ استعمار،  دست کم روشنگر دو موضوع کامال مشخص بود 

ر متعالی ترين فراخواست ھايشان يکسو حضور اپوزيسيون انيرانی خائن و مزدور معاصر را توضيح می داد که د
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و از . مريکا بوده، و با طرح ھای فاجعه بار برای ملت ايران ھمراه شده اندا کشور و جاکشی برای ۀخواھان تجزي

ليسی درايران بود که با داعيه و بھانۀ دفاع از امنيت ملّی امثال ستار بھشتی را به وسوی ديگر روشنگر خشونت پ

 متضاد، دارای منشأ مشترکی ھستند، و اين منشأ مشترک نيز می کنم که اين دو عامل ظاھراً من فکر . قتل می رساند

  .در ايران» توازن نيروھای استعمارگر«جز ھمان عامل ه چيزی نيست ب

 و شايد به دليل برخی تمايالت انحرافی که متأسفانه در جبھۀ چپ ايران کمابيش رايج –البته آقای ھوشنگ سپھر 

ش کرده بودند بگويند که اگر چه ايران به استعمارکدۀ علنی تبديل نشد ولی به نوعی خاص در قرن  فرامو–است 

بخشی از ايران در عھد نامۀ ترکمنچای و گلستان از پيکرۀ مام وطن بريده شد، عالوه بر اين . نوزدھم تجزيه شد

تا آخرين قطعه ای که در عھد پھلوی ...، بخشی از پاکستان امروز متعلق به ايران است(*)افغانستان را جدا کردند

آن را از ايران جدا کردند، با اعالم استقالل برای بحرين صورت گرفت تا بعدا به پايگاه نظامی برای اياالت متحده 

جم ھمه در حال تدارک عری گرفته تا کرد و بلوچ و عرب و و امروز نيز می بينيم که از ھم وطنان آذ. تبديل شود

در مقالۀ ھوشنگ سپھر نيز موضوع تقسيم ايران به مناطق نفوذی، منطقۀ تحت نفوذ .  ايران ھستندتکه پاره کردن

وضعيت ايران امروز نيز با گذشته فرق چندانی نکرده، و اگر . روسيه در شمال و انگليس در جنوب مطرح می شود

اگر .  مالحظه ای برخوردار استچه نيروھای نظامی ايران نسبت به دوران قاجار و پھلوی از سطح استقالل قابل

چه چنان که پای صحبت ھای برخی ستراتژھای نظامی ايران مانند حسن عباسی بنشينيم، می شنويم که تمام اين 

نيروھا برای باال بردن ھزينۀ دشمن در نظر گرفته شده، و نيروی ھوائی نيز ھنگام حمله بايد در مناطق کويری از 

با اين وجود از ديدگاه من، ...  ساخته نشده٢٢د، و آذرخش نيز برای مقابله با اف دسترس بمباران دشمن پنھان شو

ارتش ايران دارای توانائی ھای بارزی است که تنھا در يک صورتی خودش را نشان خواھد داد که و آنھم اين است 

ولی دست ... ره می دھدکَ که آنھا اولين ضربه را به ايران وارد کنند تا به قول معروف بفھمند يک من ماست چقدر 

کم و در ھر صورت، ترديدی وجود ندارد که امروز حضور برخی نيروھای نوظھور در عرصۀ جھانی  موجب در 

  . امان ماندن ايران از حملۀ غرب امپرياليستی بوده است

وان موضوعی که می خواھم توجه شما را روی آن متمرکز سازم ھمان علتی است که آقای  ھوشنگ سپھر به عن

از اين موضوع می توانيم نتيجه بگيريم که اين . عامل در امان ماندن ايران از چنگ استعمار مطرح کرده است

مبارزات و مقاومت کارا و مؤثر مردم ايران نبوده که مانع مستعمره شدن ايران بوده، چون که امپراتوری ايران يا 

ا توازن نيروھای استعمارگر بوده که ايران را از چنين امپراتوری فارس در حال اضمحالل به سر می برده، و تنھ

البته خيلی بی احتياطی خواھد بود که ما بازی ھای استعماری را از آغاز تا . نگھداشته است» امان«سرنوشتی در

تجزيۀ ايران که اين ھمه موجب . امروز نديده بگيريم و مدعی شويم که ما استعمار نشديم و استعمار زده نبوديم

اگر استعمار زده نبوديم پس اين ھمه اپوزيسيون . انی ايرانيان است، يکبار در قرن نوزدھم به وقوع پيوستنگر

اين ھمه قرمساق خوشبخت از کجا می آيد، که تنھا مفتخر ھستند که از ليست ...خائن و مزدور جاکش پنتاگونی 

 نھای  موپاسان می انداز که يکی از اين موضوع من را ياد يکی از داستا...[تروريست ھا بيرون آمده اند

چون که فقرای فرانسوی در . شخصيتھای داستانی تنھا افتخارش اين موضوع بود که والدينش او را نفروخته اند

گذشته فرزندانشان را برای کار به خانۀ ثروتمندان می فرستادند و به اين ترتيب ساليانه حقوقی از اين بابت می 

وزيسيون ھای الترناتيو برای ايران آينده  مراودات نزديک و دوستانه ای نيز با غرب دارند، اين نوع اپ...] گرفتند

ی تھديد کرده است؟ آن ھم ئ تا امروز به بمباران ھسته ٢٠٠٣در حالی که ھمين غرب خود ايران را رسما از سال 

ی چيز بيشتری نيست و واقعيت به بھانۀ موضوعی که از ديرباز ھمه می دانستند و می دانند که يک ترفند سياس
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ھنوز روی ... ی نظامی نداردئبا اين وجود اگر چه حقيقت مثل روز آشکار است که ايران برنامۀ ھسته . عينی ندارد

مواضع پوشالی خودشان پافشاری می کنند و بازماندگان دوران استعمار در پيکرۀ اپوزيسيون انيرانی پنتاگونی نيز 

  ...در پی آنھا

: يم که ايرانی ھا از ھمان قرن نوزدھم و بيستم تا امروز به اين وضعيت عادت کرده اند ئم بگومی توانيدر نتيجه 

به عبارت ديگر مردم ايران و متعاقبا دستگاه دولتی و امنيتی . تکيۀ ما روی عامل و حامل توازن ابر قدرت ھا است

 –ون که اين جنگ نيز تحت نظارت ابر قدرتھا بود  با احتياط می گويم چ- جز جنگ ھشت ساله ه  ب–گاه  تقريبا ھيچ

طبقۀ حاکم ايران يعنی بورژوازی وابسته و معامله گر به . نياز مبرمی برای روياروئی با مھاجمان احساس نکردند

پيشرفت احتياجی نداشت، و بر اين اساس ھمين توازن نيروھا را نيز می توانيم يکی از داليل نبود جبران تأخير 

  . دانيمتاريخی ب

به طور خالصه، می خواھم نتيجه گيری کنم که فرھنگ دفاعی ايران، امنيت ملّی ايران با وجود چنين طبقه ای که 

نياز مبرمی به پيشرفت و توليد و خالقيت و استقالل واقعی نداشته، ساخت و سازش بر اساس ھمين توازن نيروی 

انۀ دفاع ملّی واقعی و مؤثر که از قلب فرھنگ و فرھنگ ابر قدرت ھا سر و سامان يافته و نه بر اساس يک سام

کتک زدن وبالگ نويس ھا، . دفاعی و از قلب يک ملت توليد کننده و آزاد و خالق و ضد استعماری بيرون آمده باشد

طوری که محمد نوری زاد توضيح می دھد، و بھانه ای که مقامات امنيتی اعالم کرده اند، يعنی امنيت ملّی، به ه ب

  . اعتقاد من در پيوند تنگاتنگ با چنين وضعيتی قابل درک خواھد بود

به دليل اصلی بودن توازن نيروھای امپرياليستی و نوظھور در سرنوشت ايران است که، جايگاه شھروند ايرانی به 

مرتبط به کودک زبان بسته تقليل می يابد، روزنامه ھا و نشريات را تعطيل می کنند، و به شکلی که در گزارشات 

به عبارت ديگر نظامی که استقالل و حاکميت طبقاتی اش . »دھان ھا را ببندند«ستار بھشتی می خوانيم، می خواھند 

را به توازن نيروھای امپرياليستی و نوظھور تکيه داده است، به شھروند به مفھوم ) بورژوازی معامله گر و وابسته(

به شھروندان توليد کننده نيازمند . خودش و کشورش نيازی نداردشھروند آزاد و تصميم گيرنده برای سرنوشت 

  . نيست

  

  اتحاد سانسور در جمھوری اسالمی

  و آزادی بيان از نوع اپوزيسيون پنتاگونی

چنان که پيش از اين در تحليل مسائلی چند پيرامون وضعيت ميان فرھنگی ايران و آثار ھنری به اصطالح آلترناتيو 

ھا و به ويژه در مورد جايگاه و مفھوم سينمای ايران در محافل بين المللی نشان داديم که تا چه ، بار)۵(مطرح کرديم

  که به شکل گسترده -  در خارج از کشور – اپوزيسيون ايران - به اصطالح - اندازه جمھوری اسالمی ايران، و 

 و بی سرنوشت –ذف فاعل شناسنده  در منحرف ساختن فعاليت ھنری و در نتيجه ح-ساخته و پرداختۀ پنتاگون است 

  و طبيعتا به انضمام نقض آزادی بيان و به - ھا و جامعه ه در گسترده ترين مفاھيم در سطح تود] خالقيت[ساختن 

  در اتحاد ايدئولوژيک و در پيوند تنگاتنگ به سر می -ھمين گونه نقض آزادی برخورداری از آموزش و رسانه ھا

  . برند

ر مورد مرگ کارگر جوان ايرانی نشان می دھد که اين اتحاد ايدئولوژيک بين جمھوری  چگونگی گزارشات د

بی گمان يکی از نمونه ھا، ھمکاری . اسالمی و اپوزيسيون ھای خائن و مزدور تحت چه اشکالی تجلی می يابد

نايب رئيس  «در حالی که. ضمنی کھريزک، فارس نيوز و راديو فردا ارگان خبری پنتاگون برای ايرانيان است



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٨

مجلس از تشکيل کميتۀ ويژه بررسی مرگ ستار بھشتی وبالگ نويس زندانی در کميسيون امنيت ملی و سياست 

جای ه توصيه می کنم ب«: خبر می دھد، و در حالی که   نمايندۀ مردم تھران، احمد توکلی می گويد » خارجی مجلس

نصبان فاسد و متھم به فساد باشيد که اينگونه بالھا را والن و صاحب مؤيری به وبالگ نويسان به دنبال مسسخت گ

  ».به سر مردم می آورند

 اختيار می می بينيم که فارس نيوز به عنوان بنگاه خبری رسمی جمھوری اسالمی ايران در چنين موردی سکوت

گزارش به نقل آمده مبر ديدم که فارس نيوز نيز مطالبی در مورد مرگ ستار منتشر کرده و در  نو١٢البته روز (کند 

 حتی به شکل –روشن است که نام چنين کاری از سوی فارس نيوز ). بود که ستار به مرگ طبيعی فوت کرده است

 اين سانسور از در اين جا به روشنی می بينيم که چگونه عمالً . نيست] سانسور[ چيزی به جز- مقطعی و موقت 

روشن . پنتاگونی در راديو فردا در اتحاد تنگاتنگ قرار می گيردسوی جمھوری اسالمی ايران با آزادی بيان از نوع 

وقتی فارس نيوز درھايش را به روی موضوعی به اين اھميت می بندد، آيا مردم برای کسب آگاھی از . است

چگونگی ماجرای ستار بھشتی به راديو فردا مراجعه نخواھند کرد؟ آيا به فيسبوک مراجعه نخواھند کرد؟ آيا طعمۀ 

ان گفتمان آسيبی و مولد پسيکوز نخواھند شد که در رسانه ھای غربی رايج بوده و قويا الھام بخش اپوزيسيون ھم

 با بی بی سی - ا ناخواسته حت– در بھترين حالت – ھای مزدور و خائن است؟ آيا ما نبايد تصور کنيم که فارس نيوز

می ملت ايران، و به ھدف چپاول ثروت ملی آنھا، و  برای ايجاد انحراف در افکار عمو۶و سازمان سيا و ام آی 

ويران کردن استقالل ايران، در تبانی به سر می برد؟ آيا ما نبايد نتيجه بگيريم که اختناق حاکم بر کشور يکی از 

  خطر انداخته و به شاھراه نفوذ فرھنگ استعماری تبديل شده است؟ه ھمان عواملی است که امنيت ملّی را ب

  :پی نوشت 

  آدرس وبالگ ستار بھشتی)١

/fr.blogspot.91magalh://http  

  )١بخش (چه کسانی ندا آقا سلطان را کشتند؟ )٢

91/post/com.blogfa.mobarze-v-honar-g://http  

  ا محمد نوری زادمصاحبه ب) ٣

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=eMoLJ_lR-XM 

۴)Dosseir Iran.in Solidaires international. Revues n°- automne 2012 

http://orta.pagesperso-orange.fr/solidint/index.htm 

  ميان فرھنگی ايران )٥

/com.blogfa.interculturel.www://http  

  ٢٠١٢ نوامبر ٢۴/پاريس/حميد محوی/گاھنامۀ ھنر و مبارزه

318/post/com.blogfa.mobarze-v-honar-g://http 
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