
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

  
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 .Iran's M ايران آئينۀ

  
  حميد محوی

 ٢٠١٢ نومبر ٢٩
 

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

  بخش پنجم
  

  نوروتيک از جان گذشته

   پسر نوروتيک- نوروتيک مادر: گريز ناممکن 

 در ويدئوئی که در يوتوب منتشر شده، حرفھای او را می شنويم که می خواھد از ،در صحبتھای خود ستار بھشتی

. و در عين حال می گويد اگر حاال بيايند و مرا بکشند، اين مرگ را به اين اسارت ترجيح می دھم...کشور بگريزد

گوئی . آور شدم، ولی جمله ھای او تقريبا به ھمين شکل استالبته من از روی حافظه ام در اين جا حرفھای او را ياد

از مرگ ھراسی ندارد، ولی بين رؤيای گريز و محکوميت خود خواسته به مرگ، و مرگی که به او پيشنھاد شده و 

که مجازات مرگ او را صد چندان می کند، دست و پا » داغت را به دل مادرت می گذاريم«نتايج اسفناک آن يعنی 

  . دمی زن

به شکلی که در رسانه ھا دربارۀ زندگی خصوصی او نوشته اند، او نان آور . رؤيای سرزمينی ديگر، رؤيای گريز

فکنيم، می دانيم که سی به اين موضوع نگاھی اجمالی بيدر اين جا می خواھيم  از ديدگاه روانشنا... مادرش بوده

انشان را به عھده می گيرند، تا زمانی که به سن بلوغ وليت بزرگ کردن فرزندؤ اين والدين ھستند که مسمعموالً 

نظر می رسد که اين روند حالت ه در مورد ستار، ب. برسند و به تدريج زندگی مستقلی برای خودشان تشکيل دھند

خودش يعنی به يک دايرۀ به روی . عکس مثل منحنی به روی خودش بسته می شوده عادی خود را نمی پيمايد و ب

نمی بايستی به عھده می گرفته و يا در حد توان ] معموال[وليتی را به عھده داشته که ؤاو مس.   می شودبسته  تبديل

جائی فرزند و والدين برای ستار نتايج روانی ه وضعيت روانی ستار اين است که جاب تحليل موقتی من از. او نبوده

با نيروھای انتظامی حرف می زند، با قطع نظر از با اين وجود وقتی او در رابطه با مشکالتش . سنگينی داشته است

ولی در عين حال ھيچ تالشی برای . تھديداتی که متوجه خود او می باشد، بيشتر برای مادرش اظھار نگرانی می کند

چنين تناقضی در . بگذارد» داغ به دل مادر« در مسيری حرکت می کند که اجتناب از فاجعه نيز نمی کند، بلکه دقيقاً 

جائی فرزند و مادر در ساحت ناخودآگاه ه ر و رفتار ستار، به روشنی نشان می دھد که تنش روانی ناشی از جابگفتا

  .خود واداشته بوده استه او را ب
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مادر او نيز يک زن ساده و معمولی ايرانی در رباط کريم است که با جھان ستار و فيس بوک او ھزاران سال نوری 

ليس امنيتی قرار ويست که بتواند ستار را بفھمد و تحت شرايطی که فرزندش در تھديد پاو نيز فردی ن. فاصله دارد

گرفته از او دفاع کند و به نوعی ادارۀ امور را به دست گيرد، و از تنشی که ھر روز بيش از پيش باال می گيرد 

ستار بھشتی، مادرش به او  عکس او نيز مشکل پيش آمده را واپس می زند، و به گفتۀ خود هجلوگيری کند، بلکه ب

 و بيرون در تخيالت مادر –توصيه می کرده که از خانه برود که او خيالش راحت باشد که فرزندش بيرون است 

به اين معنا که مادر .  در منزل نيست که بيايند و او را ببرند- و يعنی واپس زدن واقعيت –يعنی مکانی بی خطر 

به ھيچ عنوان » بيرون«زيرا . ارکه با جھان واقعيات به سر می برده استستار نيز در نوعی روان پريشی و مت

 ادامۀ تکامل يافته و راديکال رؤيای گريز در ستار را می توانيم احتماالً . مشکلی را برای ستار حل نمی کرده است

چھار تا خيابان باالتر و در تخيالت مادر ستار شايد بيشتر از » بيرون«در حالی که . پيشنھاد مادر خود او نيز بدانيم

  ...يا پائين تر تجاوز نمی کرده 

حۀ رايانه در ھر صورت چنان که عملی می شد رؤيای ستار برای پيوستن به دوستان فيس بوکی اش درآن سوی صف

را از اين جھت ضروری » چھرۀ مرگ ستار«ضميمه کردن چنين تحليل ھائی برای . به ترک مادرش می انجاميد

  . ساله نداشته است٣۵نی اين  جوان ليس آگاھی ھيچ توجھی به وضعيت روحی و رواودانستم تا نشان دھم که پ

  

  انديشه و علم زيرنيش چاقو

در عکس جلوی دانشگاه را : ر دوران بحران سبز در ايران، عکس بسيار معنی داری را در انترنت منتشر کردند د

می ديديم که يک گروه پنج شش نفره گوئی تازه از راه رسيده بودند، و يکی از آنھا که کمی ھم شبيه امثال شعبان بی 

  . اين عکس را به ياد بياورندبرخی شايد. مخ بود يک چاقوی بزرگ يا قداره در دست داشت

امروز وقتی به اين عکس فکر می کنم، می بينم که اين موضوع با مسائل . شعبان بی مخ با قداره جلوی دانشگاه

آين آقای .  يادآور بحثی است که حسن عباسی، ستراتژيست ايرانی مطرح می کندءابتدا. متعددی تالقی پيدا می کند

او در سخنرانی ھايش دائما در مورد .  مشخصی است گرايان ولی از نوع کامالً  خبرهۀدکتر حسن عباسی از جمل

جنگ تحميلی، به کارھای بسيار برجسته ای اشاره می کند که در واقع توسط افراد کم سواد و يا بی سواد تحقق 

می شد، از مريکائی اسکورت ابه عنوان مثال در مورد به آتش کشيدن نفت کشی که توسط چند ناو جنگی . يافته

دانشکدۀ افسری ھم نرفته بوده «افرادی حرف می زند که سوادشان در سطح دبستان و دورۀ راھنمائی بوده و خاصه 

به عبارت ديگر ما در گفتمان اصول گرايان مذھبی با نوعی تجليل بی سوادی و اعتقاد به ظھور قدرت ھای . »اند

 فکر می کنم که چنين رويکردی است که به شکل احتمالی من. رو ھستيمه مافوق الطبيعه در مواقع ضروری روب

 ھوش و دقتی که به حق در تحليل دکتر حسن عباسی با تمام. می تواند برای امنيت ملی ايرانيان مشکل آفرين باشد

لم ھای ھاليوودی از خود نشان می دھد، در تحليل جنگ ايران و عراق به پيروزی ھای نظامی ايران اشاره می ف

لی نمی بيند که اصل و اساس اين جنگ برای تضعيف ھر دو ملت به پا شده بود، و ھزينۀ آن برای ھر دو کند، و

  .ر بيش از تمام درآمد نفتی ايران و عراق طی قرن بيستم بوده استالملت ميلياردھا د

 راحتی و به نام در نتيجه وقتی چنين اعتقاداتی وجود داشته باشد، طبيعی است که شعبان بی مخ ھا می توانند به

به اين معنا که حرف آخر را ما در اختيار داريم و نيازی ... برقراری نظم  با قداره جلوی دانشگاه عرض اندام کنند 

چنان که می دانيم در ھمان . بايد باشد» شعبان بی مخ«به دانشگاه نيست و يا اگر ھست تنھا زير نيش چاقوی 
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 به و می توانيم حدس بزنيم که اين قتل ھا حتماً . ج دانشجو به قتل رسيدندروزھای اول بحران سبز، پيش از ھمه پن

  .دست چنين افرادی صورت گرفته بوده است

در بحث امنيت ملی، اين است که دولتی که از » شعبان بی مخ با قداره«ولی موضوع مھم ديگر در رابطه با جايگاه 

يه دارد، در اين تصور است که می تواند تمام مشکالت شعبان بی مخ پشتيبانی می کند، و به چنين عناصری تک

 به جای آن که با ساختارھا و طرح -اجتماعی و به ويژه مقابله با تجمعات مردم و دانشجويان و وبالگ نويس ھا را 

پاسخ » ه کششعبان بی مخ قدار«  با -ھای اجتماعی پاسخ گويد و به جای ھدايت اعتراضات در عرصۀ سازندگی 

  . له بر سر حل مشکالت باشدأ البته اگر مس...بدھد

کدام،  به طور قطع نظام سرمايه  داری و طبقۀ بورژوازی کالسيک يا بورژوازی معامله گر در جھان سّوم، ھيچ

  . محال و غير ممکن است که بخواھند مشکلی را حل کنند

می نيز در اذھان صاحب نظران تا انقالب بورژوائی برای بورژواھا آخرين انقالب تلقی می شود، و انقالب اسال

  ...   آخرين انقالب خواھد بودظھور مھدی موعود  حتماً 

  ٢٠١٢مبر  نو٢٧/پاريس/حميد محوی/ و مبارزهگاھنامۀ ھنر

 

 

 


