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  حميد محوی

  ٢٠١٢ نومبر ٢٨

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

  بخش چھارم

  

  جاسوس فيس بوکی يا نوروتيک از جان گذشته

بھشتی را تنھا قربانی خشونت و اختناق حاکم در ايران بدانيم، راه دوری نخواھيم رفت، و يا اگر اگر بخواھيم ستار 

بخواھيم، مانند برخی مقاالتی که در اين ھفته ھای اخير دربارۀ مرگ او نوشته شده، تحت تأثير احساسات، ستار را 

تنھا آب به آسياب اپوزيسيون ھای خائن و مبارز اجتماعی و قھرمان معرفی کنيم، باز ھم راه دوری نرفته ايم و 

 با انتشار گزارشات تحريف شده و نظرياتی که به پيکرۀ دکترين –مزدور و ھمانھائی ريخته ايم که به نحو خاصی 

استفاده از کاستی ھا و مشکالت عمومی در داخل و به ھمين گونه در خارج، با سوءامپرياليسم جھانی تعلق داشته و 

 نظاير راھکارھای محسن سازگارا طی –والنه ؤراھکارھای غير مسدان ايرانی برای به کار بستن با تشويق شھرون

  .   در قتل او شرکت داشته اند- ٢بلوای سبز و گوآدالوپ 

انقالب «متأسفانه ستار به دليل فقدان استقالل شخصيتی بيشتر به قربانيان پديده ای که در جھان جفرافيای سياسی 

ی است تا فردی انديشمند با نظريات ئ  شباھت دارد و بيشتر تحت تأثير تبليغات و شعارھای کليشه ،می نامند» رنگی

وضعيت سخت زندگی خانوادگی و کارگری در ايران، يعنی تمام مسائلی که مرتبط به کاستی ھای . مطالعه شده

ای که در ھر جامعۀ طبقاتی طبقات محروم در جامعۀ طبقاتی می باشد، و به طور مشخص يعنی تروريسم روزمره 

و به ويژه به مردم کشورھای جنوبی به آحاد مردم تحميل می شود، به ھم ريختگی ھای روانی، و نبود آگاھی از 

 به او اجازه دھند که جراحات عمق مسائل، و نبود افرادی که دست کم بتوانند مشکالت او را درک کنند تا احتماالً 

دينه سازی کند، و به دليل نبود محيط زيست و مناسباتی که به او اجازه دھد در روانی اش را به شکل مؤثری نما

 سازنده ای قرار گيرد،  يعنی نيازی که متأسفانه به دليل اختناق حاکم و ديالکتيک با آن رشد کند و در مسير واقعاً 

مبتذل اپوزيسيون ھای ايرانی نبود آلترناتيوھای اجتماعی، و محروميت ھای طبقاتی او را به سوی الگوھا و محافل 

از جمله مواردی است که ) ... روانی(در خارج از کشور و در فيس بوک ھدايت می کند، شکنندگی ھای شخصيتی 

  . می توانيم برای ترسيم چشم انداز واقعۀ ستار بھشتی مطرح کنيم
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  نگاھی به رسانه ھا و از بھترين مقاله ھا

ن آنھا را داشته ام، اگر می خواستم بھترين مقاله را انتخاب کنم، که در عين بين مقاالتی که تا کنون فرصت خواند

می باشد ولی در بسياری » نظام مقدس جمھوری اسالمی ايران«حال اگر چه از سوی فردی نوشته شده که معتقد به 

که برخی نکات از موارد به نکات مھمی که ما در اينجا مطرح کرديم نزديک شده و جزئياتی را آشکار می سازد 

مرگ ستار و تشويش «مقالۀ احسان  رستگار تحت عنوان . ابھام آميز را در چگونگی مرگ ستار آشکار می سازد

  ). ١٠(است که من خواندن آن را به ھمه توصيه می کنم ای ھمان مقاله » اذھان عمومی

] بايد[ آن چه را که  است، و کالً  تمام فراخواستھای ما در رابطه با مرگ ستار مطرح شدهدر اين نوشته تقريباً 

مطرح کرده است، بی گمان برای برخی از ما چنين مقاله ای از درون خود نظام جمھوری اسالمی بيرون آمده جای 

شيری در مورد داليل مرگ ستار را که حاصل تضاد درون .م.بسی شگفتی خواھد داشت و در عين حال نظريۀ ا

  . می دھدنظام حاکم می داند، به روشنی نشان

 به تنش روانی و عالوه بر اين تا حدود خيلی زيادی نظريۀ محمد نوری زاد را نيز تأکيد می کند، که موضوع صرفاً 

ليس ودست په  در رسانه ھا اعالم  کرده اند، او نه بستار بھشتی و باال گرفتن منازعه انجاميده و خالف آنچه غالباً 

  .ليس آگاھی طی بازجوئی کشته شده استودست په که ب) ايرانپليس فضای توليد و تبادل اطالعات (فتا 

 اينجا و آنجا ةً له به ھيچ عنوان با جريان جاسوسی يعنی موضوع امنيت ملّی به شکلی که مقدمأو به عبارت ديگر مس

  :مطرح شده بود ارتباطی نداشته زيرا به گزارش احسان رستگار 

چھار خطی ۀ مان را در رابطه با اين پرونده يافتم و آن مصاحبوالن رسمی کشورؤتنھا اظھار نظر يکی از مس« 

در ": وی گفته بود. شورای اسالمی با خبرگزاری ايلنا بودکميسيون امنيت ملی مجلس منصور حقيقت پور عضو 

خصوص ستار بھشتی مسأله به گونه ای نيست که از سوی کميسيون نياز به ورود باشد و قطعاً در صورت لزوم 

ای متولی به اين مسأله خواھند پرداخت و تا اين لحظه نيز گزارشی دراين زمينه به کميسيون امنيت ملی دستگاه ھ

  )١١(».نرسيده است

در ادامۀ اين مطلب احسان رستگار تقريبا و به طور کلی ھمان نظريه ای را مطرح می کند که ما پيش از اين در 

 به امنيت ملّی مربوط می شود، ولی با دليل ز چنين موضوعی کامالً مورد امنيت ملّی مطرح کرديم، و از ديدگاه او ني

  .و برھان ھای ديگر

در نتيجه وارد نشدن پروندۀ ستار به کميسيون امنيت ملی در مجلس، نشان می دھد که ازد يدگاه مقامات امنيت ملّی 

القی نداشته، و مرگ او يک  در فيسبوک ت- روزنامه نگار آماتور –موضوع ستار با مسائل جاسوسی و خبررسانی 

ليس آگاھی از مشکالت وليس آگاھی و تحت تأثير تنش روانی ستار و فقدان آگاھی پوامر اختياری توسط مأموران پ

  .روانی او به وقوع پيوسته است

 در اينجا بايد روی وضعيت روانی و فقدان تعادل روانی ستاربھشتی ھنگام بازداشت و بازجوئی تأکيد کنيم زيرا او

 روز پيش از بازداشت دّوم خودش که برای او آخرين بار خواھد بود، خودش را در تھديد می ديده، و ٢٠دست کم 

برای ما قابل تصور نيست که فردی که طی تقريبا سه ھفته بوی مرگ را احساس کرده، در چه وضعيت روحی و 

طه با ستار بھشتی به کار برده اند، از ديدگاه ليس فتا در رابوعالوه بر اين روشی را که پ. روانی به سر برده است

.  تلقی کنيم،من بايد به عنوان نوعی شکنجۀ سفيد يا آزار و اذيت روانی که منجر به تشديد بحران روانی او شده است

روشن است که مکاتبات و مصاحبات او با خارج از کشور نيز نه تنھا به خروج او از اين وضعيت ياری نمی 
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زيرا موضوع سالمت روانی ستار . چنان که می توانيم حدس بزنيم به تشديد و تداوم آن می انجامدرساند، بلکه 

روشن است . ليسی، به ھيچ عنوان مطرح نيستوبھشتی و سرنوشت او در شرايط حساس ايران با حضور خشونت پ

 ه  بری ندارند و کامالً که ستار بھشتی برای اپوزيسيون ھای خارج از کشور در شرايطی که نه تنھا ھيچ اعتبا

 ھويتشان به عنوان دژخيم ملت ايران و حتی دژخيم خلق ھای جھان آشکار شده است، کاالی بسيار گرانبھائی ،عکس

ليس آگاھی ايران نيز با دست و دل بازی ستار وبه حساب می آمده که می بايستی از او بھره برداری کنند،  و پ

  . دبھشتی را به حساب آنھا واريز می کن

 تنش روانی و رانش مرگ را در فايل ھای صوتی که از او باقی مانده و يا در آخرين پيغامی که در فيس ،ارتعاشات

به عنوان پاسخ گوئی به يکی از [بوک نوشته، و در بيان احساساتش و خاصه در آمادگی اش برای پذيرش مرگ 

يعنی مرگ انقالبی و شھادت : مومی و ھمه شمول عمده ترين و ارتجاعی ترين تمايالت و چشم انداز انتظارات ع

  . مشاھده می کنيم)] بخوانيد شھادت(قھرمانانه 

وليت مرگ ستار به عھدۀ ساکنان ھمان تماميت ؤ و مدعی شويم که يکی از ابعاد مسيمئبر اين اساس می توانيم بگو

به عنوان عصای جادوئی در سطوح فرھنگی می باشد که در عرصۀ مبارزات اجتماعی و يا امنيت ملّی، شھادت را 

چرا که ستار می خواھد ناتوانی و گم نامی اش را با ھمين عصای . گستردۀ توده ھا بازنمائی و پشتيبانی می کند

جادوئی جبران کند، چرا که او می داند که ھمه منتظر چنين فداکارای عظيمی ھستند، و او به ستار بھشتی تبديل 

  .خواھد شد

  

  :ادت تا انقالب سبز با کمترين ھزينۀامنيت ملی و شھ

من فکر می کنم زندگی کردن در جامعه ای که ھويت افراد را تنھا در مرگشان بازشناسی می کند، بسيار خطرناک  

فرصت ديگری موکول کنيم، و در اينجا تنھا به ابعاد به پيامد يابی و يا پيامد شناسی چنين وضعيتی را نيز بايد . است

و . ليس آگاھی نيستندوليس فتا يا پوستاربھشتی ھا تنھا قربانيان پ. نديشيمبطه با سرنوشت خالقيت بيرامخرب آن در 

تان متوقف می کنم که ممکن   در حرکت فکریضرورت روياروئی با بازی زبانی حکم می کند که شما را فوراً 

الئيک يا در روی کرۀ مريخ است تصور کنيد که گوئی در خارج از کشور در اروپای ايرانيان دموکراتيک و 

له از ھم اکنون حل شده است و تنھا بايد اين رژيم أمعضلی وجود دارد و مسآلترناتيو مؤثری برای درمان چنين 

له کمی پيچيده تر از آن أمس. نه چنين نيست. بھره مند شوندديکتاتور را براندازی کنيم تا ھمگان از مزيت ھای آن 

ند که يک نفر بميرد تا مشکلی حل الت که چنين تمايالتی ھمه گير است، و ھمه منتظربه اين ع. است تصور می کنيم

شھادت روی دوم قتل ستار بھشتی است،  و . قول و قرارھا ھميشه پيرامون جشن و سرور در کنار تابوت است. شود

وارد تا حدود خيلی زيادی تمام اين م. بشود» فرجی«را بکشيم و دھانش را برای ھميشه ببنديم تا » او«يا در نھايت 

با مفھوم مذھبی شھادت گره می خورد، زيرا در ھر صورت حاکی از نويد زندگی و سعادت  خوشبختی در فراسوی 

به عبارت ديگر از .  قابل مشاھده استمرگ است، و چنين انتظاری مشخصا در طيف اپوزيسيون ھای ايرانی قوياً 

يدگاه مذاھب يکتا پرست، شھادت، اوراق بھادار و ازد(داوم می بخشد  که به زندگی تچنين ديدگاھی اين مرگ است

ضامن تداوم اعتقادات مذھبی بوده، و گويا که وقتی در برخی موارد افراد نخواھند با پای خودشان شھيد شوند، به 

بھشتی خون در تداوم ھمين جريان است که می بينيم چگونه مرگ ستار ...). زور آنھا را می کشند تا شھيد بسازند

و روشن است که طبقۀ حاکم، و به ھمين گونه اپوزيسيون . تازه ای در رگھای اپوزيسيون پنتاگونی جاری می سازد

  . مريکائی، ھر يک به نحو خاصی از اين موضوع استفاده ھای  کالن می برنداھای مدافع حقوق بشر 
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ا تنھا مرگ باشد که ما را از بی اعتنائی عمومی بميريم ت. بميريم تا به حرفھايمان گوش کنند: داستان چنين است

  ! بميريم تا مرگ باشد که به اسارت ما پايان ببخشد. نجات بخشد

ولی اگر ھمه بخواھند چنين شيوه ای را برای مبارزۀ اجتماعی به کار ببندند، فکر نمی کنم بنی آدمی روی کرۀ زمين 

  . کس نيست  الگوی مناسبی برای ھيچبه قطع يقين  شيوۀ مبارزۀ ستار بھشتی. باقی بماند

 با زنده ھائی برخورد می کند که بايد بار احساس – ھمچون مرگ ھر فرد ديگری –با اين وجود، مرگ ستار بھشتی 

 در پيوند تنگاتنگ با ھمان وجه مشخصۀ فرھنگ ملّی و احساس گناھی که فوراً . گناه زنده ماندن را تحمل کنند

قھرمانان ھميشه مرده اند و عرصۀ رياکاری ھای روزمره در جھان سياست، .   گيردمذھبی يعنی شھادت قرار می

طنين صدای قھرمان را در کنتراست با سکوت عمومی قرار می . ھمچنان به انتظار داوطلبان جديد نشسته است

 آفرينش  فرصت طلب حاضر به يراق برایۀ يک عددھند، و به ھمين علت است که بين واکنش ھا می بينيم فوراً 

  .جھانی بھتر شعار جنگ مسلحانه را سر می دھند، تا داوطلبان را به ميدان جنگ سرازير کنند

استفاده می کنند، از يکسو او را به برگۀ تبليغانی تبديل سوءای لبه به عبارت ديگر از مرگ ستارھا، مثل شمشير دو 

 و از سوی ديگر قدرت حاکم از مرگ فجيع گاه بفرستندان ديگری را به قربانکنند و از او قربانی می سازند تا قرباني

» دھان ھا را ببندند«او به عنوان عامل رعب و وحشت در سطح عمومی بھره برداری می کند، تا به قول خودشان 

  .اينجا ھيچ خبری از امنيت ملّی نيست

  

  فقدان استقالل شخصيتی، و نفوذ افکار انحرافی 

  اسطوره ھای ستار بھشتی

او، » آثار« بيشتر شخصيت ستار بھشتی و درک وضعيت روحی و روانی او، در اين جا با نگاھی به برای درک

در سايت ستار ما پيش از ھمه تعدادی تصوير، عکس و نوشته . يعنی با مراجعه به سايت شخصی او شروع می کنيم

 می خواھيم برخی از آنھا را به دراينجا. در زير يا روی خود تصوير مشاھده می کنيم که به شکل آفيش منتشر شده

نتايج کار احتماال می تواند گويای شخصيت و وضعيت روحی و افکار او .  مواد اوليه مورد بررسی قرار دھيمۀمثاب

 می تواند ھمان نظرياتی باشد که در کالم آخر حاصل اختناق حاکم در ايران و تروريسم باشد و افکار او نيز قوياً 

  .ن انيرانی وابسته به غرب امپرياليستی است جنايتکارانۀ اپوزيسيو

بين آفيش ھای منتشر شده در سايت ستار بھشتی، شايد بتوانيم تصوير حشمت هللا تبرزدی را به عنوان يکی از 

تبرزدی به عنوان الگوئی که او سعی می کند خودش را با آن . عوارض فقدان شخصيت مستقل در او بازشناسی کنيم

  .تی در حرکتی خشونتبار از آن پيشی بگيردتطبيق دھد، و يا ح
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 در - واليت فقيه تغيير شکل يافته –تصوير، و تصوير به معنای بازنمائی ھويت حشمت هللا تبرزدی به عنوان الگو 

به رنگ » ھر لحظه به يادت ھستم«: تخيالت او به عنوان شخصيت محبوب و مظلوم سياسی جايگاه ويژه ای دارد 

. به رنگ سبز و با حروف التين و سرھم نوشته شده است» ستار آزادی«شده، و می بينيم که برگ خزان نوشته 

تصوير تبرزدی نيز دوبل . ھم آوا می شود] ستارۀ آزادی[با » ستارآزادی«ستار در پيوند جدائی ناپذير از آزدای، و 

 بينيم که نام حشمت هللا تبرزدی در عکس سياه و سفيد يک پنجرۀ سياه می. است، يکی رنگی و ديگری سياه و سفيد

بايد به التين و به رنگ سبز نوشته می شده، زيرا اھل آزادی و » ستارآزادی«احتماال . به التين روی آن نقش بسته

از ديدگاه من که صرفا چيزی بيشتر از يک تأويل نيست، ... نوشت» سرزمين ھای آزادی«آزادی را بايد با الفبای 

، می تواند گواه بر انطباق ھويتی خود او با اين شخصيت سياسی باشد، و در ذھن ناخودآگاه اين دو عکس از تبرزدی

در ھر صورت . ، تصوير تغيير شکل يافتۀ خود او باشد)و شايد ھر دو عکس(او، دست کم يکی از دو عکس 

  . ترديدی وجود ندارد که او با تبرزدی در رابطۀ ھمذات پنداری و اعتماد قلبی به سر می برد

و . »ی، روزنامه نگار، مھندس راه و ساختمان از دانشگاه پلی تکنيک اميرکبيرئفعال دانشجو«حشمت هللا تبرزدی 

  . يعنی شخصيتی که ستار بھشتی سعی می کند پا جای پای او بگذارد

 ر چه طبيعتاً متأسفانه نويسندۀ اين نوشته با شخصيتھای سياسی ايران به ندرت و به سختی آشنائی دارد، در واقع اگ

فرد کنجکاوی ھستم و به ھر کجائی سرک می کشم، ولی شخصيتھای سياسی معاصر ايران به ھيچ عنوان کنجکاوی 

برای تھيۀ اين مقاله و شناخت بيشتر ستار می بايستی کمی بيشتر با اين تصويری که مورد . مرا برنيانگيخته است

 ويدئوئی دربارۀ تبرزدی  پيدا کردم و برای نخستين بار چند در يوتوب. نظر می رسيد، آشنا می شدمه ستايش او ب

البته تبرزدی حرفھای زيبائی می زند، ولی فکر می کنم  که گفتمان او ). ١٢(دقيقه ای به حرفھايش گوش کردم 

حشمت هللا تبرزدی بايد خيلی به و باز ھم فکر می کنم که .  دچار ضعف ھای اساسی می باشدهدست کم در دو زمين

ل يدر ھر صورت اطالعات من از مسا.  که به چنين نتايجی رسيده باشد... لم ھای والد ديسنی نگاه کرده باشدف

يد کنم، ولی حدس می زنم که بايد خيلی ئجازه نمی دھد که نظريات او را تأجغرافيای سياسی به ھيچ عنوان به من ا

ز نظريات بسيار بسيار قابل ترديد او اعتمادی است يکی ا. مورد توجه محافل اپوزيسيون خارج از کشور بوده باشد

 مقابله با چنين نظريۀ خطرناکی برای امنيت ملّی و و مطمئناً . که به اپوزيسيون ھای ايرانی در خارج از کشور دارد

، و به ھمين گونه برای چشم - کار برای تضمين ادامۀ حيات ملت ايران  به مفھوم راھ- ستراتژی  استقالل  و اساساً 

و خاصه برای آنھائی که خواھان از ميان برداشتن شکاف طبقاتی و تروريسم ...انداز آزادی بيان و آزادی احزاب 

روزمرۀ خاص جوامع طبقاتی ھستند و آنھائی که فرھنگ ابتذال را برنمی تابند، از ضرورت اجتناب ناپذيری 

واھد رسيد و تبرزدی ھا ھمچنان در گمراھی باقی برخوردار است که با به زندان انداختن امثال تبرزدی به نتيجه نخ

ترھائی مانند ستار بھشتی تصور خواھند کرد که راه رھائی ھمان بوده که تبرزدی  و از اين بدتر، جوانخواھند ماند

  . نشان داده که حاال در زندان و سياه چال رژيم به سر می برد

لمللی ايران به دليل سياستھای جمھوری اسالمی و بی در ثانی تبرزدی تصور می کند که انزوا و مشکالت بين ا

در ھر صورت چنين . بوده است» ی ايرانئ ھسته ألۀمس«و يا » حرفھای احمدی نژاد«سوادی رھبران سياسی و يا 

نظرياتی اگر چه بين اپوزيسيون ھای خارج از کشور نيز بسيار رايج است، ولی مطمئنا و به اعتبار تمام گزارشات 

ای محافل تحقيقاتی که در گاھنامۀ ھنر و مبارزه و در نشريات پيشگام ايران منتشر شده، بايد دانست که و تحليل ھ

  . مطمئنا حقيقت امر چيز ديگری است
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بررسی نظريات تبرزدی را در اين جا از اين رو ضروری دانستم تا نشان دھم که الگوی ستار بھشتی نيز دارای 

ايران به اپوزيسيون ايران در خارج از کشور دل می بندد، يعنی دقيقا ھمان گروه او برای آيندۀ ...ضعف ھائی بوده

 بر ھمگان آشکار است، و سپس ساده دلی او در برداشت از مناسبات بين ھائی که مزدوری و خيانت آنھا تقريباً 

چنان که در ايران حقوق تبرزدی ھا تصور می کنند که .  بايد با واقعيت عينی برخورد داده شودالمللی است که قوياً 

 با سوادی سر کار بيايند، به اين ترتيب ايران می تواند با سرمايه ھای مالی اش در بشر رعايت شود، و افراد مثالً 

  .رابطۀ دوستانه با غرب و جھان پيرامون پيشرفت کند، و از انزوا خارج خواھد شد

مريکا پس از اايد به ياد آورند که نخستين کاری که ارتش تبرزدی ھا اگر نمی دانند، بايد بدانند و اگر می دانند، ب

 نفر از باسوادان و ۵٢٠تسخير عراق انجام داد، باز گذاشتن دست سازمان موساد اسرائيل برای قتل عام حدود 

 ھم در ايران ديديم که چگونه متخصصان عالی رتبۀ کشور عراق بود، از مھندس ماھر گرفته تا پزشک، و اخيراً 

 دانشگاھی ايران را به قتل رساندند و مھندسان برق ارتش ايران را نيز در حال انجام وظيفه به دام انداختند و تاداناس

  .کشتند

 در غرب حرف می زنند، از دموکراسی و تمدن و قانون غربی هببينيد من برای آنھائی که از حقوق بشر دوآتش

مراجعه کنيد، » ...گفتگو با شارلی بوئر. ماراتون اميد «به ويدئوی. حرف می زنند، در اينجا يک ھديۀ کوچک دارم

 ثانيه شروع ٣٠ و ٩در اين ويدئو در يوتوب يک فيلم تقريبا يک دقيقه ای از جنگ الجزاير ھست که تقريبا از دقيقۀ 

  ثانيه صحنه ای ھست که می خواھم شما آن را١۵ و ١٠ ثانيه به پايان می رسد در دقيقۀ ٣٠ و ١٠می شود و تا 

  ). ١٣(نگاه کنيد

، در منطقه ای صحرائی، ١٩۵۶لم مستند چنين است که در حاشيۀ يکی از شھرھای الجزاير سال داستان اين قطعه ف

 جوان از داخل چادر سربازھای فرانسوی از راه می رسند، يک چوپان ظاھراً ...يک چادر، تعدادی بز و گوسفند

ی برد، ولی ھنوز دستھا به باالی سرش نرسيده که سرباز فرانسوی بيرون می آيد، دستش را به عالمت تسليم باال م

 گلوله به سوی او شليک می کند، چوپان در جا به روی چادر می افتد، سرباز هدر دست دارد سکه با تفنگی 

کس نيست، جسد چوپان بی حرکت   ھيچفرانسوی به طرف چادر می رود و نگاھی به داخل چادر می اندازد، ظاھراً 

مين افتاده، و کامال مشخص است که او مرده و شايد ھم که ھنوز نفس می کشد، ولی بی حرکت نقش بر روی ز

  ...زمين شده، در اينجا سرباز فرانسوی يک تير ديگر به بدن او شليک می کند

لم و اين صحنۀ کامال مشخص، شما به مفھوم واقعی غرب در خارج از  فۀمن فکر می کنم با ديدن اين چند لحظ

. امروز نيز اين صحنه در اشکال فجيعتری و در ابعاد گسترده تری در شرف وقوع است. رزھايش پی خواھيد بردم

و از تبرزدی ھا . مريکای جنوبیافريقا و در ا، در سوريه و ادر افغانستان، در عراق، در يوگوسالوی سابق، در ليبي

 سال يعنی چه؟ ٩د تمامی يک ملت به بمباران اتمی، طی و از خودمان و از ھمۀ جھانيان بايد بپرسيم که مفھوم تھدي

 تا امروز غرب امپرياليستی ايران را به تھاجم اتمی تھديد کرده است و اين تھديد ھمچنان ٢٠٠٣ از سال مشخصاً 

   چنين تھديدی را چگونه می توان در سطح توده ھای ميليونی تشخيص داد؟جسمیتأثير روانی و . ادامه دارد

که من بمب اتمی داشته باشم، و تو بمب اتمی نداشته باشی، که من بمب اتمی داشته باشم و ھر آن که تصميم بگيرم 

من حق . تو را با آن نابود کنم، و در ھر تصميم بين المللی ھم حرف آخر با من باشد، و تو بايد از من تبعيت کنی

استفاده ) اورانيوم ضعيف شده(يکی ولی به نام سالح متعارف کتشته باشم و حتی از آن در اشکال تدارم بمب اتمی دا

 حق نداری به مرحله کنم و از آن ھم استفاده می کنم، ولی تو نه تنھا حق نداری بمب اتمی داشته باشی، بلکه اساساً 
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 ترا ی آن را بسازی، و من از حاال جلوای از رشد فنی برسی که اگر روزی تصميم گرفتی بمب اتمی بسازی، بتوان

  .می گيرم، و با سالح اتمی به تو حمله می کنم

مريکا،  و اروپا با تمام تخيالتی که از اين او شما امروز مشاھده می کنيد که غرب امپرياليستی، يعنی اياالت متحدۀ 

و را منطقۀ جغرافيائی در اذھان ما تبرزدی ھا موج می زند، در تحريم ايران می بينيم که فروش کاالھائی مانند دار

نتيجۀ چنين ... ممنوع اعالم کرده اند، داروھائی مانند داروی بی حسی برای زايمان و يا سزارين مادران باردار

اين ...و چنين تحريمی مشخصا يعنی شکنجه... جز تحميل درد به مادران باردار ايرانیه تحريمی چيزی نيست ب

و ... شکنجه گر زنان باردار ھستند،چشم اميد دوخته اندجھان آزاد و آزديخواه و حقوق بشری که تبرزدی ھا به آن 

تحت چنين شرايطی است که می بينيم جمھوری اسالمی به آنھا دستخوش ھم می دھد و برايشان از طريق عراق و 

 واھی و نا موجه اعالم و البته تمام اين تحريمھا نيز به بھانه ای کامالً . دستخوش. سوريه به اروپا لولۀ گاز می کشد

دوستانی مانند تبرزدی می توانند به سايت ھای آلترناتيو . می شود که خودشان نيز به دروغ بودن آن اعتراف دارند

»  دروغۀرسان«گرانه پيرامون ءدر غرب مراجعه کنند تا به چشم ببينند که اين سايت ھا تا چه اندازه از مقاالت افشا

  .يتکارانۀ کشورھای اروپا و امريکا انباشته استو ھمکاری رسانه ھای حاکم در جھان با طرح ھای جنا

من فکر .  ای را به کار می بندد که در مورد ستارهولی دستگاه قضائی و امنيتی ايران در مورد تبرزدی ھمان شيو

 می کنم که توضيحات اکبر گنجی در مورد نوع اسالمی که در ايران رواج پيدا کرده، يعنی اسالم فقيھانه، کامالً 

 آب می آيد، چون که اين نوع اسالم فقيھانه فقط با زور و بزن بزن می خواھد قوانين و اعتقاداتش را درست از

 نيازمند است که با نظرياتی مانند نظريات حشمت هللا تبرزدی و يا در صورتی که جامعۀ ايرانی اساساً . تحميل کند

جای نقد و ه ولی اسالم فقيھانه ب. با آن پی ببرد به ضرورت مبارزه و مقابله  آشنا شود تا قوياً جنبش سبز عميقاً 

جای تالقی دادن چنين نظرياتی با واقعيت عينی جھان امروز، ابزار سرکوب و تھديد عمومی را به کار ه بررسی و ب

والبته قابل درک است، زيرا اگر بخواھد با ابزار نقد و آزادی به مالقات اين جريان ھا برود، ممکن است . می بندند

و بر اين اساس است .  خود محفل قدرت حاکم نيز به انضمام نظريات ايدآليستی و مذھبی زير عالمت سؤال برودکه

که نظريات انحرافی و وارداتی از غرب امپرياليستی و در نتيجه ايدئولوژی بورژوازی وابسته و معامله گر به 

  .بطن جامعۀ ايرانی جا باز می کندعنوان راه کارھای انقالبی برای ايجاد تحول در ايران آينده در 

 به تحليل تصوير ديگری می پردازيم، يعنی آفيشی که ستار بھشتی سعی می کند جوھر جھان بينی اش را به هدرادام

تصاوير کودکان ژنده پوش و مدرسه ای که » سکوت نمی کنيم«در آفيش . شکل متراکم در آن نمادينه سازی کند

ر تا نيمکت بر پا شده در يک رديف، در تقابل با دختران زيبا با لباس ھای فاخر در  روی خرابه ھا با چھاتقريباً 

، و تصوير سيد حسن نصرهللا را نيز )که در عين حال خواست ھای واپس زدۀ خود او را نيز تشکيل می دھد(لبنان 

  . در رأس اين مثلث جھنمی بازنمائی شده استه ایبه عنوان پدرخواند
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نگ آميزی نوشته ھا روی عکس و مکان نوشته ھا نيز توجه داشته باشيم تا نمادسازی ھای ستار البته بايد به ر

به رنگ سبز روشن روی نوشته ھای مرتبط به گزارش سيد حسن » سکوت نمی کنيم«.  درک کنيمبھشتی را کامالً 

 را پوشانده که معنای به رنگ سبز روشن، روی نقل قول سيد حسن نصرهللا» سکوت نمی کنيم«. نصرهللا را پوشانده

 روشن است و ستار بھشتی در پی نظريات جنبش سبز، کمک ھای ايران به لبنان يا فلسطين را زير عالمت آن کامالً 

ول چشم اندازی می داند که به شکل تقابل دو رديف زيرين آن می داند يعنی دختران زيبا ؤرا مسسؤال می برد و آن 

. رنگ سبز روشن نيز ما را به جنبش سبز ھدايت می کند. کودکان ژنده پوش در ايرانبا لباس ھای فاخر در لبنان و 

به رنگ قرمز نيز روی تصاوير دختران زيبا را پوشانده که » در لبنان«به رنگ آبی، و » شما دھانتان را ببنديد«

در «مز، يعنی ھم رنگ به رنگ قر» ...و اما در ايران«محصول کمک ھای ايران به لبنان بوده، و در پائين نيز 

  . به رنگ قرمز، که بايد اين رنگ را نشان خطر و در عين حال اعتراض بدانيم» لبنان

رو ھستيم که به عنوان فردی که ه به طور خالصه ما در اين تصوير با يکی از جلوه گاه ھای جھان بينی فردی روب

ی اسالمی ايران و برادران در اپوزيسيون محصول شرکت سھامی جمھور) و نه تنھا به عنوان ستار بھشتی(ھست 

يکی از نتايج کار اين شرکت سھامی نيز از تحريف شروع می شود و به نفی . خائن و مزدور پنتاگونی می باشد

  . عملکرد زبان گسترش می يابد تا به پسيکوز برای اھدافی مشخص در سطح عمومی دامن بزند

يدگاه سياسی و نظريات اجتماعی  مشاھده می کنيم، ستار بھشتی ازدجا نيزھمان گونه که پيش از اين ديديم، و در اين 

  . قربانی تحريفات رايج در رسانه ھای اپوزيسيون مدافع امپرياليست و سانسور و اختناق داخلی شد

ن ستار بھشتی  جزء افرادی است که به دليل فقر ھمه جانبه، درد و رنجھايش را با آن چه در محيط اطرافش به عنوا

پنجره ای برای آينده گشوده اند، التيام بخشد، و مثل پرنده ای که نور ماه را به جای نور خورشيد اشتباه می گيرد، و 

به ھوای روز بيرون می زند، ولی در قلب  تاريکی ھا گرفتار می شود و در پرواز کورش آنقدر به در و ديوارھا 

نور ماه شايد ھمان صفحۀ فيس بوک و جنبش سبز است که . يرداصابت می کند که سرانجام از نفس می افتد و می م

  .اشتباه چشمی او را رقم می زند

  :نکتۀ مھمی که بايد خيلی توجه ما را به خود جلب کند، نقل قولی است که از سوی خواھر او مطرح شده 

مت داغت رو به دل  فيس بوکش نوشته گفته که تھديد شده و گفتند می بريم می کشيۀآخرين مطلبی که در صفح«

ستار در متن خودش می . گفت افرادی که تھديدش کرده اند گفتند که زيادی وراجی می کنی. مادرت می گذاريم

وقتی بعد « : وی افزود» .شماھا ظلم نکنيد تا من ننويسم. نويسد حاال من به شما می گويم که شما زياد وراجی نکنيد

زمانی که می . به زودی می گيريمت: اما به او گفته بودند. ھد آمدم بيروناز آزادی با او صحبت کردم گفت که با تع

  )١۴(»ديوانه می شوم اگر ننويسم. گفتم کار نکن می گفت نمی توانم ، مريض می شوم

به ھمين شکلی که می بينيم، ستار پيش از اين اخطار دريافت کرده . »ديوانه می شوم اگر ننويسم. مريض می شوم«

چون که نمی » .حاال من به شما می گويم که شما زياد وراجی نکنيد«: ورآزمائی اش ادامه می دھد بود ولی به ز

بی . ويروس نويسندگی به جانش افتاده و نمی تواند ننويسد. ھای خودش  را بگيرد» وراجی«تواند جلوی فرايند 

 نيز می بيند و تا جائی که می داند و عدالتی ھا و تناقضات را در محيط اطرافش می بيند، فقر و درماندگی خودش را

ولی سرانجام جھان . می تواند می نويسد و آمده است که با نوشته ھايش به اين جھان غير قابل زيست پايان ببخشد

غير قابل زيست و تحمل ناپذير به زندگی اش ادامه می دھد، و ستار است که در اوج گيری ھای زندگی زير مشت و 

اشتباه و ضعف ستار بھشتی، و سقوط منتقد . »شماھا ظلم نکنيد تا من ننويسم«و می گويد . يردلگدھای بيشعور می م

اجتماعی، مانند بسياری از به اصطالح بزرگان ادبيات نوين و معاصر ايرانی، و بخش بزرگی از به اصطالح 
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و بر اين اساس می ).  ١۵(نويسداپوزيسيون ايرانی، ھمين است که با ظلم و ستم می نويسد، و تنھا از ظلم و ستم می 

لۀ أم که بينش ستار بھشتی نسبت به مسبينيم که او برای نوشته ھايش طرح مشخصی دارد، و عالوه بر اين می بيني

و ھنوز نمی داند که ظلم حاکم بر جھان به جمھوری اسالمی خالصه . ظلم تنھا روی جمھوری اسالمی تمرکز دارد

 غير ھوشمندانه و توھمی که جھان -می داشته تا با اين بی باکی ] احساسگناه[ی بار ستار بھشتی بايد خيل. نمی شود

 رو در روی نيروئی که بسيار فراتر از او می رود، با غولی -   با بی باکی نوروتيک –مجازی برای او ايجاد کرده 

ليس وصور می کند که پرو نشده، و ھنوز ته ولی او ھنوز با واقعيت واقعی روب. بی شاخ و دم يک تنه بجنگد

اطالعاتی ھم مثل صفحۀ کامپيوتر حالت مجازی دارد، و با يک کليک می تواند به پنجرۀ تازه ای راه پيدا کند و شايد 

او می ميرد تا . ھم که در آخرين لحظات زندگی اش واقعيت را درک کرده باشد، ولی برای او ديگر دير شده است

حاال اين ما . ولی رازی در کار نيست، واقعيت به ھمين سادگی روی داده. دکشف راز مرگش را به ما واگذار کن

 با دانسته ھايمان و با آرزومندی ھستيم که بايد اين  واقعيت ساده را درک کنيم و تا می توانيم زنده بمانيم و احتماالً 

  .  متعالی طرحی نو در اندازيمھای ممکن و احتماالً 

 يعنی –به عنوان مثال از نوع فيس بوکی (ين است که در حالت پسيکوز يکی از خصوصيات فرد نوروتيک ا

می نويسد، و به حساب . می تواند برای نوشته ھای خودش نقش قادر مطلق قائل شود) پسيکوز توده ھای متحدالشکل

روی نوشته ھا به . خودش بی عدالتی ھا را يک به يک می شمارد و می نويسد، ولی می بيند که چيزی عوض نشده

ولی زندگی باز ھم ... کاغذ يا روی صفحۀ مونيتور جاری می شوند، نوشته ھا می آيند تا به زندگی زندگی ببخشند 

تفاوت انسان و خدا درھمين جاست که به عنوان مثال در انجيل ... نيست، خلوت بی انتھائی که ھيچ گاه تمامی ندارد

يعنی نزد پروردگار ... و آسمان خلق می شود» آسمان«د خدا می گوي. و نور خلق می شود» نور«خدا می گويد 

ولی انسان دارای چنين قدرتی نيست و .  به واقعيت عينی تبديل می شود و جسمانيت و ماديت پيدا می کندزبان فوراً 

ولی مأموران امنيتی از چنين ساخت و . نظر می رسده ھمين موضوع است که قبول آن برای فرد نوروتيک مشکل ب

ی روانی بی اطالع ھستند، و به عبارت ديگر آنھا نيز به نوعی گرفتار پسيکوز ھستند، و در اطالع رسانی سازھا

 در ذھنيت آنھا نمی چنين مسائلی اساساً . ھای ستار بھشتی احساس خطر می کنند، و عارضۀ نوروتيک را نمی بينند

شور نمی گنجد، اگر چنين بينشی نسبت به گنجد، ھمانگونه که در ذھنيت اپوزيسيون ھای ايرانی در خارج از ک

اگر چنين بينشی می داشتند با تحليل ھائی که مستقيما . انسان می داشتند ھرگز به مزدوری و خيانت تن در نمی دانند

از رسانه ھای امپرياليستی حاکم در غرب استخراج شده، ذھن جوانان ايرانی را آلوده نمی کردند، و اگر مأموران 

ت انسان آگاه بودند، چماق افالطون را بيرون نمی کشيدند تا دھان افراد را ببندند، بلکه از ابزارھای نيز به طبيع

  . يعنی از نقد، آموزش، آزادی: مؤثری برای امنيت ملی استفاده می کردند 

يری ی سخت گجاه توصيه می کنم ب«: آن نمايندۀ مردم تھران، آقای  احمد توکلی نيز در اشتباه است، وقتی می گويد 

والن و صاحب منصبان فاسد و متھم به فساد باشيد که اينگونه بالھا را به سر مردم ؤبه وبالگ نويسان به دنبال مس

  ».می آورند

له را يک عده از خيلی سالھا پيش کشف أله حل نخواھد شد، جواب مسأسد نيز مسباجلوگيری از صاحب منصبان فا

 امکان ، که قوانين بايد به شکلی باشد که اساساً »استثمار انسان از انسانالغای «: کردند و سپس اعالم کردند 

که متھمان را محکوم و مجازات کنيم، چيزی برای ستار و بازماندگانش و برای ھم . استفاده وجود نداشته باشدسوء

  . نوعانش و برای کارگران جوان ايرانی عوض نخواھد شد
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ی، بحرين و فلسطين را به تمسخر می گيرد و در راستای برخی شعارھای ستار بھشتی تحت تأثير گفتمان فيس بوک

جز نفی ه سطحی که يادگار جنبش سبز است چشم اندازھای سياسی اش را ترسيم می کند که در واقع چيزی نيست ب

جود  مشکل فلسطين را جمھوری اسالمی به وی اساساً ئ و بس، و به شکلی می نويسد که گونفی و ھمين...نظام حاکم

آورده، انتقادات مقامات ايرانی به سازمان ملل متحد را به باد انتقاد می گيرد و نوشته ھای او به طور کلی به شکلی 

ھميشه و در ھر موردی، مقصر . است که گوئی ھيچ اطالعی از بازی قدرت ھا در سازمان ملل متحد ندارد

می کند و چشم انداز آيندۀ ايران برای او کدام است، حال اين که او چه نظامی را پيشنھاد . جمھوری اسالمی است

  .جز جنبش سبزه ب. اين پرسش ھائی است که من ھنوز در نوشته ھای او مشاھده نکرده ام

ايرانی نيز به جای آن که با ابزار نقد و آموزش و سازماندھی مبارزۀ اجتماعی و تشويق مبارزۀ عينی » بيگ مادر«

داغت را به دل مادرت «وطبانی مانند ستار بھشتی، تنھا پيغامی که دارد ھمين است برای عدالت اجتماعی برای دا

  .»می گذاريم

 از پايگاه طبقۀ بورژوازی وابسته و معامله مشخصاً » داغت را به دل مادرت می گذاريم«اين نظريه، يعنی نظريۀ 

نی نيز ھست و می توانيم آن را به گری بر می آيد که در عين حال متوقف به دخالت آسمانی برای حل مشکالت زمي

  . سھم خود روی دّوم سکۀ پسيکوز خود ستار بھشتی تلقی کنيم

می خوانيم، او » حماقت شاخ و دم ندارد« مطلبی را تحت عنوان ٢٠١٢بر و اکت٢٨در وبالگ ستار بھشتی به تاريخ 

 مقابل مينو اصالنی رئيس بسيج زنان  که در ابوظبی فعاليت ھنری داشته در"نيکی کريمی"از بازيگر سينما به نام 

  :کل کشور دفاع می کند

شما خواب ھستيد يا خود را به خواب زده ايد آنقدر اين ارزشھا را به زور به اين مردم تزريق کرديد، که جامعه ...«

نمی دير زمانی از ماجرای تجاوز به زنان در باغ اصفھان ! ای گرسنه از اقتصاد و شھوت را به ارمغان آورديد

گذرد، مثالھا بی شمار است و ھر روز برآمار آن افزوده می شود جريان تجاوز به زنی در کاشمر و کاشان را 

وجود ه فراموش کرديد؟ اين ارزشھا که شما ادعای امنيت برای جامعه برای آنھا داريد نا امنی و فسادی بی حد ب

  )١۶(»! آورده

وفان شده و با سرنشينانش در طرو ھستيم که طعمۀ ه وآنی سانچز روبدر واقع اينجا ما با ھمان کشتی سوراخ شدۀ ي

در رابطه با فعاليت ھنری در ابوظبی نيز، . ولی ھيچ نشانی از آگاھی طبقاتی در او نمی بينيم. حال غرق شدن است

اين سينما «او ھيچ گونه نقد ھنری و فرھنگی در رابطه با محافل سينمای ايران را مطرح نمی کند، و نمی داند که 

پوزيسيون و اپوزيسيون را در بررسی ) و در عين حال اتحاد(بن بست .  دشمن طبقاتی خود اوست»در ابوظبی

  .ھمين نوع مطالب می توانيم مشاھده می کنيم

. لی برای او مطرح نيستند، زيرا او از ھر موضوعی برای تاخت وتازھای فيس بوکی اش استفاده می کندي چنين مسا

موضوعاتی را در اين نوشته بيشتر از اين جھت ضروری دانستم تا نشان دھم که قتل او به دليل نظريات طرح چنين 

 از وجود ھمين چون که برخی از آيت هللا ھا در مساجد دائماً . گری ھای او نبوده استءانتقادی و يا به اصطالح افشا

در يوتوب ديدم که يک آيت هللا سن و سال دار نھای تجاوز در منبرشان حرف می زنند، و حتی من يک ويدئو داستا

با ريش سفيد، در مورد تجاوز و دزديده شدن دختران حرف می زد و آدرس ھم می داد که قربانيان را کجا می برند 

می برند «: و ھمان گونه که در عادت منبرنشينان است، و دوباره تکرار می کرد » ...می برند کجا؟ جادۀ چالوس«: 

  »...چالوسکجا؟ جادۀ 
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  در سايت انديشه ھا. مرگ ستار بھشتی و تشويش اذھان عمومی:  احسان رستگار  )١٠

html.24175-view/com.andishehha://http  

  ۵بخش . ھمانجا) ١١

  ش اوستا منتشر شده است در يوتوب توسط سياو٢٠١٢ جوالی ١٨. مصاحبۀ حشکت هللا تبرزدی) ١٢

s4=t0#EIBMC5vpyD=v&detailpage_player=feature?watch/com.youtube.www://http  

١٣(  

Charlie Bauer, marathonien de l’espoir  

related=feature&Qo-zhPnE-yC=v?watch/com.youtube.www://http 

  کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران) ١۴

2_beheshti_sattar/1391/08/org.siranhumanright.persian://http  

خاطر داشته باشيم اين است که نقدی که فقط به نقاط منفی بپردازد، ه فرمولی که بايد ب:  موضوع تعادل در نقد )١۵

لم گاو  گاو اثر غالمحسين ساعدی و خود فلنامۀ، فبر ھمين اساس مثالً . و تنھا تبديل بشود به فھرست سياه، نقد نيست

ی نيست، چون که تعادل ندارد، و فقط داستانی است که در بھترين حالت عوارض يک بيماری روانی را نيز اثر ھنر

بسياری از نوشته ھای ساعدی به ھمين شکل است و با تکيه به شاخصی که ما در اينجا مطرح می . نشان می دھد

اختناق حاکم در کشور ما و حاکميت ولی به دليل ھمين . کنيم  نمی تواند برای ما به عنوان اثر ھنری مطرح باشد

. را از پايگاه قدرت به عنوان اثر ھنری به ما تحميل کرده اند» آثار«فرھنک بورژوازی وابسته و معامله گر اين 

. کس تصور نمی کند که آثار ھنری تقلبی و انحرافی بتواند به عنوان عامل خطرناک برای امنيت ملّی تلقی شود ھيچ

زيرا موضوع به طور مشخص با خالقيت در سطح . نخستين بار اين خطر را اعالم می کنيمما در اين جا برای 

گستردۀ تودھا مرتبط می باشد و با ھر زمينۀ ديگری می تواند تالقی پيدا کند و موضوع تنھا منحصر به آثار ھنری 

يعنی به عنوان فرد (مه جانبه به ھمان شکلی که قتل ستار بھشتی حتی با نظريات انحرافی و اشتباه به شکل ھ. نيست

ليس آگاھی با ستار بھشتی در واقع وپ. با امنيت ملی تالقی پيدا می کند) جانداری که ھست و به عنوان منتقد اجتماعی

ساعدی ھم گاو را می کشد و ھم صاحب گاو را . به نحو خاصی ھمان کاری را می کند که ساعدی با گاو انجام داد

له ای را حل نمی کند، بلکه مشکل را به عنوان اختالل نظم به نحو أليس آگاھی مسوپ. شدهکه دچار اختالل شخصيتی 

خاصی واپس می زند، يعنی دست به عمل خشونت بار می زند و با حذف زندگی ستار می خواھد بگويد که مشکل 

  . حل شده است

 در مقابل آن قرار دھيم، به عنوان مثال توانيم  نمونۀ ديگری را ما از آثار غالمحسين ساعدی مثال آورديم، ولی می

ازديدگاه ما اثر ھنری است، ) ی که اين رمان را به فرانسه خوانده اندئبرای آنھا(نوشتۀ ھانری بوشو » بیکودک آ«

زيرا داستان تنھا به  بازنمائی عوارض بيماری که سرانجام به مرگ بيمار می انجامد، خالصه نمی شود، بلکه در 

 اثر، فرايند معالجه ای در کار ھست و گشايشی در کار بيمار به وجود می آيد که رمان را در تمام ساخت و پرداخت

  . ضخامتش به حالت انفجاری وا می دارد

يادآوری اين نکته را ضروری دانستم تا از برخی ابھامات در مورد گفتمان انتقادی جلوگيری کنم، به ويژه از اين 

يات به اصطالح اپوزيسيون از ھمين نوع است، که تنھا می خواھد با تکيه به بی جھت که بخش گسترده ای از ادب

  .اعتباری ديگری کسب اعتبار کند، بی آن که قادر به ايجاد تحول باشد
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