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 .Iran's M ايران آئينۀ

  
 حميد محوی

  ٢٠١٢ نومبر ٢۶

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

  بخش دّوم

  امنيت ملی

د که برای امنيت ، ارتش، دولت، وزارتخانه ھا، تنھا محافلی نيستنپوليس. موضوع ھمچنان بر سر امنيت ملّی است

ملی اظھار نگرانی می کنند و در پاسداری از آن می کوشند، بلکه پيش از ھمه آحاد ملت ايران اظھار نگرانی می 

کنند، به ويژه از اين جھت که دشمنان ايران و با توجه به سوابق تاريخی آنھا و ستراتژی آنھا در تخريب و تسخير 

برای اطالع بيشتر مراجعه شود به ( مردم عادی را ھدف قرار می دھند ةً ھای ديگر، نشان داده اند که مقدمکشور

کش ه از شيرخوارگاه تا کودکستان گرفته تا بيمارستان و دانشگاه و عابر پياده و موری که دان). ٧ و ۶مقاالت زير 

نند و در برخی  طبيعی است که مردم اظھار نگرانی کبراين اساس کامالً .  ناتو خواھد بودۀاست جزء اھداف اولي

  .   قرار دھند- يعنی امنيت ملّی -موارد مقامات را مخاطب پرسش ھائی چند در اين وادی 

پس از به خاک سپردن ستار بھشتی در گورستان رباط کريم، چه کسانی و چه جريان : پرسش ما دراينجا چنين است 

  خطر انداخته اند؟ ستار بھشتی يا کھريزک؟ ه ھائی امنيت ملّی را ب

در خارج از ايران و احتماال در داخل خود ايران، معموال اين گونه وقايع را به حساب بسيجی و پاسدار و در 

 ھمان نيروھائی که ملت ايران بر اساس انکشاف چنين برداشتی به حساب ارتش ايران می گذارند، يعنی دقيقاً 

ملت ايران اين نيروھا را .  ايجاد کرده اندفرھنگ و رشد نيروھای مولد و امکاناتشان برای دفاع از زندگی شان

... برای دفاع از شرافت انسانی شان، برای آزادی و استقاللشان و تضمين تمام گام ھای تاريخی شان برای پيشرفت 

زيرا که ملت ايران آگاه ھستند که دشمنان ايران و اپوزيسيون ھای خائن ومزدور پنتاگونی دشمن . ايجاد کرده اند

 زندگی آنھا ھستند، و متأسفانه جمھوری اسالمی به دليل اختناقی که ايجاد کرده، تنھا به ھمين دشمنان استقالل و

ميدان داده تا با اشاره به ھمين اختناق و ھمين مشت و لگدھای رايگان، مبتذل ترين و بھيمی ترين روش ھا و 

. بھشتی نيز يکی از قربانيان ھمين وضعيت استو ستار . نظريات را به عنوان آلترناتيو در اذھان عمومی جلوه دھند

 ديديم و شنيديم که نيروھای دفاعی کشور را مجبور کرده بودند ٢٠١٢متأسفانه در رژۀ نيروھای مسلح ايران سال 

  . »جانم فدای رھبر«: که ھنگام عبور از جلوی جايگاه بگويند 
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يعنی بازگشت به ماقبل قرون وسطی و به ساخت » برجانم فدای رھ«اينجا چه کسانی به امنيت ملی خيانت می کنند؟ 

و ساز گروه ھای نظامی در عصر مغول ھا، که ھمۀ ساختار نظامی روی يک نفر تکيه داشت، و اگر او در جنگ 

بزرگترين اشتباه ستراتژيک نظامی ھمين . و يا بر حسب اتفاق از بين می رفت، تمام سپاه دچار ھزيمت می شد

 ذھنی که به کنيم، و يا از ھمه بدتر آن را در رکاب چيزی کامالً » يک رھبر«ظيم را فدای جاست که اين نيروی ع

من از مؤمنين پوزش می طلبم، . روانۀ مأموريت الھی سازيم» امام زمان«پيکرۀ اعتقادات مذھبی تعلق دارد به نام 

ايران و بخش عظيمی از بقيۀ جھان قصد من به ھيچ عنوان بی احترامی به اعتقادات آنھا نيست، ولی بخشی از مردم 

 ميليارد جمعيت کرۀ زمين، چنين ٧ ميليون نفر را تشکيل دھند، در مقايسه با ١٠٠به جز شيعيان که در کل شايد 

و عالوه بر اين آن امام زمانی که به اعتقاد شما قرار است به ھمراھی مسيح بيايد، اگر بيايد، و .  اعتقادی ندارند

 لشگر کشی شما و تانک ذوالفقار و ھواپيمای شفق و موشک شھاب و زلزال و پھپاد و غيره وقتی بيايد به اين

  را سرنگون خواھد کرد، و يا اساساً ٢٢احتياجی نخواھد داشت و با يک اشارۀ ابرو و يا انگشت، ھواپيمای اف 

ساخته ھای عالم بشريت را نيازی به سرنگون کردن و يا منفجر کردن اين و آن نخواھد داشت و تمام دستگاه ھا و 

بر اساس ضرورت الھی در سر تا سر جھان از کار خواھد انداخت و طرح ديگری را برای سرنوشت بشريت رقم 

 بی مورد و غير عقالنی در نتيجه لشگر امام زمان و يا فرستادن لشگر امام زمان در پی امام زمان کامالً . خواھد زد

  . نظر می رسده ب

 امام زمان کاری نمی کند مگر آب ريختن به آسياب طرح گسترش تروريسم توسط اياالت متحدۀ عالوه بر اين لشگر

بحث من به ھيچ عنوان، چنان که بسيار رايج . و طرح ھای استعماری برای به جان ھم انداختن شيعه وسنّی.  مريکاا

ين مؤمنين جايگاه خود را دارد و قابل رھبر مذھبی ب... نيز ھست، به حقانيت واليت فقيه و جز اينھا ارتباطی ندارد،

. در ھر صورت موضوعی که من می خواھم به آن اشاره کنم واليت فقيه نيست. احترام است، موضوع اين جا نيست

موضوع من در اينجا به جايگاه . طبيعه استالموضوع من خيلی زمينی و محدود تر از چنين مباحث الھی و مافوق 

 و ساخت و سازھائی مربوط می شود که ھر ملتی برای دفاع از خودش و متناسب با و مفھوم فرھنگی امنيت ملی

و اشتباه بزرگ ھمين است که تصور کنيم خدا گردباد کاترينا را فرستاد تا از . تھديدات عينی و احتمالی ايجاد می کند

  .حمله به ايران جلوگيری کند

سوی اپوزيسيون ھای انيرانی پنتاگونی نديده گرفته می شود و  به نحو ديگری از متأسفانه موضوع امنيت ملّی غالباً 

 اشود، و حتبه دليل مخالفتشان با جمھوری اسالمی و مأموريتی که برای صاحب کارشان دارند، نديده گرفته می 

خاطر طرح چنين موضوعاتی مورد ه و من نيز بارھا ب. امنيت ملی را مانع پيش روی ھای خودشان می دانند

 شديدی از سوی اپوزيسيون ھا قرار گرفته ام، از آنجائی که جمھوری اسالمی مخالفانش را غالبا به بھانۀ انتقادات

چنين رويکردی از . امنيت ملی سربه نيست می کند، نتيجه می گيرند که امنيت ملّی ضد ملّی و يا سرکوبگر است

چون که آنھا خودشان جزئی از طرح ھای سوی مزدوران امپرياليسم جھانی و راه گم کرده ھا شگفت آور نيست، 

ولی ما بايد ھمواره بين سوء . تھاجمی امپرياليسم جھانی برای مسلط شدن بر ايران و منابع انرژتيک آن ھستند

و بايد خواستار محاکمۀ افرادی . استفاده ھا و انحرافات دستگاه ھای دولتی و ضرورت امنيت ملی تفکيک قائل شويم

و در . منيت ملی دست به کارھای انحرافی زده و به عنوان مثال موجب مرگ ستار بھشتی شده اندشويم که به بھانۀ ا

مورد وبالگ نويس ھا ی ديگری که احتماال در زندان به سر می برند، بايد ببينيم که چرا آنھا را به زندان انداخته 

مردم حق . ت به چگونگی آن آگاھی پيدا کنيماند؟ و اگر چنين موضوع با امنيت ملّی در تالقی  بوده، ما بايد به دق

من از جاسوس ھا حرف نمی زنم، از آنھائی که . دارند بدانند چرا افرادی به دليل نوشتن در زندان به سر می برند
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چمدان رايانه ای ساخت پنتاگون را در اختيار داشته اند حرف نمی زنم من از تروريستھائی که به نام مدافعان حقوق 

. من از شورشگران جھان ادبيات حرف می زنم.  ھستند و در خود ايران نيز فعال ھستند حرف نمی زنمالعفبشر 

  .من از خدايان شکست خورده با بالھای سوخته حرف می زنم که به زمين سقوط کرده اند

 جبران ناپذيری مانند در اينجا بايد نتيجه گيری کنيم که، انحرافات و بی قانونی ھائی که به نام امنيت ملّی به خسارات

از دست دادن جان فرد آدمی انجاميده، بی ھيچ ترديدی کاری نمی کند به جز دامن زدن به ناامنی و تضعيف 

امسال واليت فقيه ايران در سخنرانی در جمع نظاميان ايرانی، مشخصا چنين اظھار . نيروھای امنيتی و ارتش ايران

 مشخص حرف او ، و من نيز در اين مورد کامالً »ن مؤسسۀ کشور استارتش محبوبترين و مردمی تري«داشتند که 

محبوبترين و به ويژه در شرايط تاريخی خاص و با توجه به تھديدات تروريسم بين ارتش ايران . د می کنمئيرا تأ

المللی به سرکردگی اياالت متحده، ضروری ترين و مھمترين فعاليت فرھنگی و اجتماعی ايرانيان را تشکيل می 

شته اند، نه تنھا بر اين اساس کشتن ستار بھشتی و به اسارت گرفتن وبالگ نويس ھا به صرف اين که چيزی نو. دھد

به خودی خود جنايت است بلکه از جمله اعمالی است که به بدنام کردن ارتش ايران و تمام نيروھای مسلح ايران می 

  .انجامد، و در نتيجه محکوم است

به موضوع رھبر باز می گرديم، رھبر مذھبی، اگر چه مقام واالئی دارد ولی از ديدگاه من، او نيز در نھايت فردی 

 بين افراد ديگر، جان او ھمانقدر اھميت دارد که جان ستار بھشتی و يا جان آن سرباز يا اين آموزگارسادۀ است

فدا کردن «نيست، » فدا کردن جان«در ھر صورت، وظيفۀ نيروھای مسلح، و علت وجودی آنھا ضرورتا . ايرانی

امی که ھر قطعه اش از يک ناکجاآباد اين ھمه تجھيزات و آموزش و نيروی نظ. نيز نمی باشد» جان برای رھبر

نيروھای مسلح . فروش اسلحه تھيه شده، برای اين نيست که اين نيروی عظيم انسانی فدای يک نفر به نام رھبر شود

ايران ضامن امنيت عمومی و استقالل و آزادی و خنثی سازی تروريسم غرب امپرياليست و شرط اجتناب پذير 

از ديدگاه اين نوشته، بھيميت امروز به نظام سرمايه داری باز می گردد ( بايد باشد پيشرفت در جھان بھيمی امروز

  ).که مرگ ستار بھشتی را نيز بايد يکی از جلوه گاه ھای آن بدانيم

 اينجا چه کسانی به امنيت ملی ايران ما ضربه می زنند؟ آن ھم تحت شرايط حساس تاريخ معاصر که مردم ايران، 

چنان که از ھم . روھای بين المللی، ھر آن ممکن است مورد حملۀ امپرياليسم جھانی قرار گيرندبا وجود توازن ني

مردم ايران .  اکنون، از سال ھا پيش حتی، با تحريم ھای اعالم شده، مورد تھاجم غرب امپرياليستی قرار گرفته اند

ار گرفته اند، از سوی اپوزيسيون ھای در عين حال،  از سوی طبقۀ بورژوازی وابسته و معامله گر مورد حمله قر

مريکا و انگليس مورد حمله اخائن و مزدور در فرانسه و در ديگر کشورھای عضو محور بھميميت و شرارت مانند 

پرسش اينجاست که آيا بد نام کردن چنين نيروھائی بزرگترين خيانت به ملت ايران و بی دفاع . قرار گرفته اند

رايط تاريخی کشورمان نيست؟ آيا چنين خسارات جبران ناپذير ھمانی نيست که پنتاگون ساختن آنھا در حادترين ش

  انتظارش را می کشيد؟ اينجا چه کسانی امنيت ملی را به خطر انداخته اند؟ 

ما نمی دانستيم که به دنيا آمده بوديم که به عنوان مبرم ترين کارھا و واالترين فعاليت ھا فدای يک نفر به نام 

و شما يک لحظه تصور کنيد، و از باالی جو به ايران نگاه کنيد، اين کشور عظيم و با تمام شھر ھا . شويم» رھبر«

ما گاھی گداری از مرتب کردن اتاق ... و يک نفر به نام رھبر... و کارخانه ھا و مردمی که در آن زندگی می کنند 

 مختلف، و بعد می بينيم که افرادی ھستند که ادعا می یخودمان عاجز می مانيم، با تمام کاغذھا و کتاب ھا و اشيا

.  بايد سوپر من باشنداينھا واقعاً . يک کشور را به عھده دارند) ماّدی و معنوی و اعتقادی و مذھبی(کنند که رھبريت 

به مفھومی که در (»بيگ برادر«خطر می افتد، يعنی وقتی برادر بزرگ ه امنيت ملّی مشخصا در ھمين جاست که ب
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وليت ھا را ؤتمام مس) ٨) (ل ھای ژان کلود پایدر تحلي(» بيگ مادر«يا دولت به عنوان ) زبان انگليسی رايج است

به عھده بگيرد و شھروندان تبديل بشوند به کودکان زبان بسته، نتيجه ھمين می شود که آقای رفسنجانی که گويا به 

 وارد می کند، ١۴٠يمان از اوکرائين ھواپيمای ايران حرفۀ کشاورزی و پسته فروشی اشتغال دارد می رود و برا

انتقاد اصلی متوجه وارد . يعنی کارخانه اش را وارد می کند، و بعد می گويد تکنولوژی از اين بيشتر را نمی دادند

 تحت شرايطی که ھست می تواند به عنوان سکوی پرواز ١۴٠کردن اين تکنولوژی نيست، زيرا ھواپيمای ايران 

شرفت ھای بعدی مفيد واقع شود، ولی شما برای اين که بتوانيد چنين تجھيزاتی را به سکوی پرواز برای برای پي

 تان آماده کنيد و در ۀپيشرفت ھای بعدی تبديل کنيد، بايد زير بناھای آموزشی را مطابق بلند پروازی ھای خردگرايان

 با بھره گيری – و انديشيدن در خطر نيستند مملکت شما افراد بايد از کودکی احساس کنند که برای حرف زدن

.   يعنی خالقيت را بايد تشويق کنيد- عادالنه و برابر از ذخيرۀ فرھنگی يعنی آموزش و بھداشت برای ھمگان 

ممنوعيت حزب کمونيست در ايران، يعنی کمونيست ھائی که به فعاليت صلح آميز باور دارند، و مزدور اجانب 

ران را نيز تبليغ نمی کنند، ايجاد ترس و وحشت با کتک زدن افرادی که به حق يا حتی ناحق نيستند و طرح تجزيۀ اي

مردمی که زير .  خرد و ھوش استۀترس عامل مختل کنند. معترض ھستند، يکی از نتايج آن توقف انديشه است

متأسفانه در مملکت .  کشندتھديد بمب اتمی به سر می برند، بايد مشت و لگد و کھريزک را نيز در تخيالتشان يدک ب

کتک زدن وبالگ نويس ھا، نويسنده ھا، .  و گاھی برای ھميشه–ديگر را ببندند  ما ھمه می خواھند دھان يک

ه  عکس آن را بهبه ھيچ عنوان نه تنھا ضامن امنيت ملّی نيست، بلکه ب...هھر چ...افراد به جرم نوشتنزندانی کردن 

 محاکمۀ قاتالن ستار نيز او را به زندگی احت.  وارد شده، جبران ناپذير استرانخسارتی که به اي. خطر می اندازد

  .باز نمی گرداند، ولی جلوگيری از تکرار فاجعه کمترين کاری است که می توانيم خواھان انجام  آن باشيم

 بايد کمی بيشتر  اشاره کردم که ستار بھشتی قربانی نظام سرمايه داری شد، ولی اين موضوع  رادر باال مختصراً 

ستار . چون که کليد واژۀ اصلی مرگ ستار بھشتی، در آخرين تحليل، مالکيت خصوصی نام دارد. توضيح بدھيم

 که خالف –بھشتی ھا در واقع قربانی ايدئولوژی طبقۀ حاکم يعنی بورژوازی وابسته و معامله گر بوده و ھستند 

 نمايندۀ بارز و برجستۀ اين طبقۀ – اصلی و بارز آن نيست تصورات رايج چيزی به نام جمھوری اسالمی نمايندۀ

در ھر دو سوی اين معادله، توزان نيروھا و . جو کنيم و حاکم را بايد بين اپوزيسيون ھای خارج از کشور جست

ی از ديدگاه من، ستار بھشتی پيش از ھمه قربان. معامله است که گوی سبقت را می برد، و نه خالقيت و کار ايرانيان

اين اپوزيسيون را نيز پنتاگون به تنھائی قالده به گردنشان . و طعمۀ گفتمان اپوزيسيون ھای خائن و مزدور بود

 يعنی محصول مستقيم ھمين نظام کھريزک –نداخته است، اين کودن ھا در اصل  اساسشان کودن و مافنگی بودند ني

  .بوده و ھستند

 - سته و معامله گر نوزاد ھيوالئی دوران استعمار در جھان سّوم  بورژوازی واب– يکی از خصوصيات اين طبقه 

و بايد اضافه کنيم که ھيچ دولت سرمايه داری نمی . خصومت آشتی ناپذير با کار و خالقيت و در نتيجه آزادی است

وازی معامله و توانيم پيدا کنيم که ديکتاتور نباشد، ولی فجيعترين و مبتذل ترين انواع ديکتاتوری را ھمين طبقۀ بورژ

ديروز ندا را کشتند تا انقالب . وابسته ايجاد می کند، که قتل ستار بھشتی ھا را بايد يکی از جلوه گاه ھای آن بدانيم

  .سبز باقی بماند، و امروز ستار

  

  :پی نوشت 

  اسرار و رسوائی سالح ھای اورانيوم ضعيف شده. ونسان رينوآر) ۶
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