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 .Iran's M ايران آئينۀ

  
  حميد محوی

  ٢٠١٢ نومبر ٣٠

  چھرۀ مرگ ستار بھشتی

  )واقعۀ مرگ ستار بھشتی تحليلی بر(

  بخش ششم

  

بارۀ چگونگی مرگ ستار بھشتی به پيک نت خبر مختصری در) ١٣٩١ ]قوس[ آذر٩ (٢٠١٢مبر  نو٢٩امروز 

  :شرح زيرمنتشر کرد 

  

   فرمانده نيروی انتظامیۀمصاحب

 !قصد کشتن ستار بھشتی را نداشتيم، زديم مرد

 

هسردار احمدى مقدم، فرمانده نيروی انتظامی جمھوری اسالمی، ب

 قتل ستار بھشتی در زندانۀ دادستانی تھران دربارۀدنبال انتشار اطالعي

 :در يک مصاحبه گفت دراين جنايت" فتا"نقش پليس اوين و 

بخشی ليس فتا شده، بازجويان داروی آرامووقتی ستار بھشتی تحويل پ

را که در بھداری زندان اوين برای او تجويز شده بوده، به او نداده

نيت قبلی برای مرگ وی وجود. ستار بھشتی بی تقصيريمما در مرگ   .بودند

 !)مردزديم، . (نداشته است
 

  

با اين وجود می .  دھدالبته چنين خبری از ديدگاه من چيز زيادی را در تحليلی که پيش از اين مطرح کردم تغيير نمی

در يم که بر اساس اظھارات فرمانده نيروی انتظامی، سردار احمدی مقدم، نظريۀ محمد نوری زاد که ئتوانيم بگو

بخش اّول مطرح کرديم، مبنی بر تصادفی بودن واقعه به اثبات می رسد، بی آن که ديگر نظريات را در حالت کلی 

 کنار بگذاريم، در ھر صورت ستار به عنوان شیء سياسی مورد استفادۀ طرفين دعوا در بيھوده تلقی کنيم و کامالً 

  .ايران و اپوزيسيون خائن و مزدور باقی می ماند
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باز می گردد که بھداری زندان برای ستار » داروی آرام بخش«تۀ مھمی که در اين خبر مشاھده می کنيم به ولی نک

نبودن  تمام تحليل ما را مبنی بر عادی ھمين امر اوالً . تجويز کرده بوده که، بازجويان به آن توجھی نداشته اند

بنی بر تضاد درون شيری م.م.خاصی نظريۀ ايد می کند، و در عين حال به نحو ئوضعيت روانی ستار بھشتی تأ

يد می کند که در اينجا به شکل فقدان انسجام و ھمآھنگی بين ارگان ھای اداری زندان اوين می توانيم ئنظام را نيز تأ

مشاھده کنيم، يعنی فقدان ھمآھنگی بين بھداری زندان اوين و بازجويان برای ما می تواند در ساحت نمادينه گويای 

  .رونی قدرت حاکم باشدتضاد د

٢٠١٢مبر نو ٢٩/پاريس/حميد محوی/گاھنامۀ ھنر و مبارزه  

http://g-honar-v-mobarze.blogfa.com/post/323 

 

  

 

 

 


