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

  بخش سّوم
  

  يوآنی سانچز در کوبا و ستار بھشتی در ايران
  

  
  

 تداعی کنندۀ وبالگ نويس کوبائی به نام يوآنی سانچز بود، که پيش از اين  ستار بھشتی برای من فوراً واقعۀ مرگ

  ). ٩(مطالبی دربارۀ او در گاھنامۀ ھنر و مبارزه منتشر کرده بودم

کمک  اپوزيسيون ھای کوبائی برای فعاليتھايشان در کوبا از پنتاگون بودجه می گيرند، ولی در عين حال از معموالً 

يعنی دولت کوبا آنھا را از چنين .  نيز استفاده می کنند،ھای اجتماعی که دولت کوبا به ھمگان اختصاص می دھد

ولی اپوزيسيون ھای کوبائی، بر اساس گزارشاتی که ما در رسانه ھای آلترناتيو در . امتيازاتی محروم نمی کند

  . دارندغرب در اختيار داريم، طرفدار معنی داری در خود کوبا ن

 زبان ترجمه می شود، و آنقدر به او ١٨به عنوان مثال يوآنی سانچز تقريبا در کوبا ناشناخته است، ولی وبالگ او به 

  .پول و جايزه داده اند که می تواند تا ده قرن ديگر مثل شاھزاده خانم ھا در کوبا زندگی کند

. و با وجود تمام مشکالت به استقاللشان دلبستگی دارندولی مردم کوبا گول ترفندھای امپرياليست ھا را نمی خورند 

يد کرده اند که مشکالت ئ تأ–مريکا و اسرائيل ا: جز دو کشور ه  ب–البته امروز می دانيم و تمام کشورھای جھان 

 مردم ايران ھم آگاه ھستند و به. اقتصادی کوبا به دليل محاصرۀ اقتصادی بوده و نه کاستی ھای نظام سوسياليستی

را به عھده بگيرد » بيگ برادر«يا » بيگ مادر«ولی جمھوری اسالمی می خواھد نقش . استقاللشان دلبستگی دارند
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 کار نقد و عالوه بر اين مثل افالطون خودش را عقل کل دانسته و با تعيين و تکليف خدشه ناپذير برای ھمه، اساساً 

  .اشکال کار آقای افالطون نيز از ھمين جا آشکار می شود. ھمه بايد دھانشان را ببندند. تعطيل می کندرا 

يوآنی .  ستار بھشتی مثل يوآنی سانچز شھرت خاصی نداشت، ولی ساختار نوشته ھای ھر دو تقريبا يکی است

 آب در آن نفوذ کرده و در حالی که سانچز ھميشه کوبا را به يک کشتی تشبيه می کند که از ھر طرف سوراخ شده و

در طوفانی عظيم گرفتار شده و با تمام مسافرانش در حال غرق شدن است، و به عبارت ديگر نگرش و شيوۀ 

ستار بھشتی نيز چندان فاصله ای از اين بينش آخر .  سامان يافتهونگارش او بر اساس چشم انداز آخرزمانی ساخت 

  .ی اسالمی را دعوت می کند که قدرت را ترک کندزمانی ندارد، و مستقيما جمھور

ولی تفاوت بسيار مھم يوآنی سانچز و ستار بھشتی اين است که اولی با دولت کوبا و دومی با دولت جمھوری 

دومين تفاوت نيز به پنتاگون باز می گردد، به اين معنا که اولی در زمان حياتش . اسالمی ايران سروکار داشته است

پنتاگون قرار گرفته و روی او سرمايه گذاری کرده اند ولی دومی پس از مرگش به يمن مشت و مورد حمايت 

  .لگدھای کھريزک وارد بورس پنتاگون شده است

  ادامه دارد

  

   :پی نوشت

  )بخش پنجم(ديپلماسی اياالت متحده و اپوزيسيون کوبا : ساليم المرانی ) ٩
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