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مدرک فارغ التحصیلی  فرزند 
زکریا به شماره شناسنامه ۱۱۵۷۲ صادره از تهران در مقطع کارشناسی 

رشته شیمی - کاربردی صادره از واحد دانشگاهی تهران مرکزی با شماره 
۱۶۰۱۹۲ و تاریخ ۲۷ / ۰۹ / ۸۱  مفقود گردیده است . از یابنده تقاضا 

می گردد اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی 
به نشانی تهران ، سوهانک ، بلوار ارتش ، میدان قائم، خیابان خندان ، 

خیابان سلماس ارسال نماید .

                  

برگ سبز خودرو  پژو  پارس  رنگ سفید روغنی  مدل 
۱۴۰۰ به شماره پالک ایران ۹۴ _ ۸۸۳ ل ۴۱  و 

شماره موتور 124K1542377 و شماره شاسی 
NAAN01CE3MK062904 به نام 

 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

برگ سبز  خودرو فیدلیتی پرایم رنگ مشکی متالیک 
مدل ۱۴۰۱ به شماره پالک ایران ۴۰ - ۸۶۴ و ۵۳ و شماره 
موتور SQRE4T15C*ACML03037 و شماره 

بدنه NAGC1AB49N1006560 به نام 
 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت خودرو سمند LX EF7 رنگ آبی متالیک مدل 
۱۳۹۵ به شماره پالک ایران ۹۹ - ۷۱۷ و ۱۸ و شماره موتور 

 147H0194548 و شماره شاسی

 NAACJ1JE8GF315610 به نام 
 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

شناسنامه مالکیت  خودرو  پژو  ۲۰۷i  رنگ سفید مدل 
۱۴۰۱ به شماره پالک ایران ۴۰ _ ۵۶۳ ن ۸۹ و شماره 

 موتور 166B0063355 و شماره شاسی
 NAAR03FE8NJ50813 به نام  

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

برگ سبز خودرو  پژو  405GLX-XU7  رنگ مشکی 
 متالیک مدل ۱۳۹۵ به شماره پالک ایران ۱۰ _ ۳۶۶ ی ۵۳ 

 و شماره موتور 124K0815978 و شماره شاسی
 NAAM01CE4GK406613 به نام  

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

برگ سبز خودرو DENA+EF7 رنگ سفید مدل ۱۴۰۱ 
به شماره پالک ایران ۴۰ -  ۴۳۵ م ۸۳ و شماره موتور 

 153H0047244 و شماره شاسی

 NAAW61HU2NE48309 به نام  
مقدم مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

برگ سبز خودرو  پژو  پارس  XU7  رنگ سفید مدل ۱۴۰۱ 
به شماره پالک ایران ۳۷ _ ۲۶۷ ط ۹۹ و شماره موتور 

 124K1662994 و شماره شاسی

 NAAN01CE0NH437856 به نام  
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

 نیکاراگوئه کشــوری کوچک و گرم در آمریکای مرکزی اســت 
که چند آتشفشــان و دو دریاچه زالل آن را زیبا کرده اند. هرچند در 
خارج از کشــور چندان به آن توجهی نمی شــود؛ اما در سال های 
آخر جنگ سرد، جهان مشتاقانه حوادث آن را دنبال می کرد. در آن 
ســال ها به نظر می رسید ارتشی نوپا و نامنظم به رهبری گروهی با 
عنوان «جبهه آزادی بخش میهنی ساندینیستا» ممکن است بتواند 
حکومت ۴۳ ســاله خاندان سوموسا و گارد ملی او را سرنگون کند. 
ساندینیست ها سوسیالیست بودند و ادعا می کردند که مارکسیست 
نیســتند. آنها هم مانند تمام چپ هایی که در نقاط مختلف جهان 
قدرت را در دست می گیرند، به هواداران خود در نیکاراگوئه وعده 
می دادند که برای مشــکل پایان ناپذیر فقر و نابرابری در این منطقه 
راه حل جدیدی دارند. از لندن تا توکیو، مردم نام رهبر خوش لباس 
ساندینیستا، ِاِدن پاســتورا را می دانستند. او به همراه هوگو توِرس، 
دورا ماریــا ِتِلــز و حدود ۲۰ نفــر دیگر از شورشــیان تحت فرمان 
چپ گرایان در آگوســت ۱۹۷۸ کاخ ملی سوموسا را تصرف کردند. 
آنها بــرای مدتی کوتاه حــدود دو هزار نفر را به گــروگان گرفتند، 
از جمله تمام اعضای کنگره نیکاراگوئه، سپس همه را به جز چند 
نفر از اعضای خانواده سوموسا و تعدادی از نمایندگان آزاد کردند و 
آناستاسیو سوموسا ِدبایله، سومین حاکم خاندان سوموسا را مجبور 
کردند که این افراد را با ۶۰ نفر از زندانیان ساندینیست مبادله کند.

 «آلما گیلرموپرِیتو» روزنامه نگار ۷۳ ساله مکزیکی که در حوزه 
آمریکای التین تخصــص دارد، در گزارشــی مفصل و اختصاصی 
بــرای نیویورکر از وضعیت امــروز نیکاراگوئه و بالیی که حکومت 
چپ گرایــان بر یکــی دیگر از کشــورهای آمریــکای التین تحمیل 
کرده اند، نوشــته اســت. او در ادامه از روزهای ابتدایی سلطه این 
گروه و خوش بینی های ســاده لوحانه نســبت به آینده نیکاراگوئه 
می نویســد: داود و جالــوت! چریک های سوسیالیســت پیشــرو، 
آزاداندیش و خوش قیافه! مردم جهان ســر از پا نمی شناختند، من 
هم همین طور. بدون اینکه تجربه روزنامه نگاری داشــته باشــم یا 
حتــی اندک عالقه ای بــه آن، پول بلیت هواپیمــا را قرض کردم و 
از خانه ام در مکزیکو ســیتی به ماناگــوا، پایتخت نیکاراگوئه رفتم 
و بــه مدت ۱۱ ماه درباره این قیام ملی گــزارش تهیه کردم. در ۱۷ 
جوالی ۱۹۷۹، سوموسا از کشور گریخت. دو روز بعد ساندینیست ها 
وارد ماناگوا شدند. من تب انقالبی را در سرتاسر کشور دیده بودم و 
اکنون به همراه جمعیت برای نخستین بار ۹ فرمانده ساندینیست- 
هیئــت ۹ نفــره - را می دیــدم؛ در حالی که آنان بهــت زده بر روی 
سکویی در میدان مرکزی شهر که در آن جای سوزن انداختن نبود، 

ایستاده بودند.
 آن طــور که در خاطرم مانــده، تورس و تلــز آن روز در میدان 
نبودند؛ بلکه مشــغول محافظت از امنیت کشــور بودند؛ زیرا گارد 
ملی از هم پاشیده بود و اعضایش گریخته بودند. کسی که بر روی 
آن سکوی لرزان ایستاده بود، رهبر جدید شورای ۹ نفره فرماندهی 
ساندینیســت ها، دانیل اورتگا، بود. او چندین سال را در دخمه های 
وحشتناک سوموسا گذراند تا اینکه در سال ۱۹۷۴، یکی از واحدهای 
کماندویی ساندینیست -که تورس جوان نیز از اعضای آن بود- در 

جریان یک عملیات گروگان گیری شرایط آزادی اش را فراهم کرد.
 دانیل اورتگا برادر بزرگ تر هوبرتو اورتگاســت، ساندینیستی که 
مروج و استراتژیســت مهم این قیام بود. هیئت ۹ نفره باید رهبری 
انتخاب می کرد؛ اما انتخاب هومبرتو، که بدیهی به نظر می رســید، 
می توانست اســباب تفرقه شــود: او بیش از اندازه قدرت داشت. 
احتماال خود هومبرتو امکان نامزدی برادرش را پیش کشــیده بود. 
او کسی بود که با وجود- یا شاید به سبب- آنکه چهره سرشناسی 
نبود و تجربه مبارزاتی اندکی داشــت، آن هم در زمانی که سابقه 
مبارزاتی بســیار بااهمیت تلقی می شد، می توانست نظر موافق هر 
۹ نفر را جلب کند. به این ترتیب بود که دانیل اورتگا رهبر «خونتای 
بازســازی ملی» شد؛ یعنی گروهی که در ســال ۱۹۷۹ اداره کشور 
را به دست گرفت. او در ســال ۱۹۸۴ برنده نخستین انتخابات آزاد 
ریاســت جمهوری در تاریخ نیکاراگوئه شد، در سال ۱۹۹۰ نتوانست 
رأی کافی کسب کند؛ اما در ســال ۲۰۰۷ مجددا در انتخابات پیروز 

شد.
 تکرار رویه دیکتاتورهای چپ گرا

اورتگا رویــه معمول دیکتاتورهــای چپ گرا را تکــرار کرده و 
۱۵ ســال پس از این پیــروزی دوم، هنوز هم قــدرت را رها نکرده 
اســت و مجموعه ای از کارزار هــای انتخاباتی را بــه راه انداخته 

اســت تا همچنان قدرت را در دســت داشــته باشــد. در ماه می 
  ۲۰۲۱، در حالی کــه چیزی تا شــروع انتخابات نمانده بــود، اورتگا 
و همســرش، روســاریو موریو، که معاون اورتگا نیز هست، دستور 
بازداشت فعاالن و منتقدان برجســته ای را صادر کردند که از نظر 
آنها مخالف رژیم چپ گرای اورتگا محسوب می شدند. از آن زمان، 
دست کم ۴۶ نفر از جمله داوطلبان خوش فکر، رهبران اپوزیسیون، 
چریک های قهرمان، ســفرای پیشین نیکاراگوئه در ایاالت متحده و 

روزنامه نگاران دستگیر شده اند.
هوگــو تــورس و دورا ماریــا تلز، هم رزمــان پیشــین اورتگا، از 
نخســتین کسانی بودند که دستگیر شــدند. آنها بی احتیاطی کرده 
و نیکاراگوئــه را ترک نکرده بودند و با خونســردی منتظر رســیدن 
پلیس مانده بودند. این لحظه تلخی برای این مبارزان قدیمی بود. 
آنها که از باتالق فســاد اورتگا به تنگ آمده بودند، در ۱۹۹۵ جبهه 
آزادی بخش میهنی ساندینیســتا را ترک کرده و با همراهی یکدیگر 
حزب اپوزیسیونی به نام «اوناموس» را تأسیس کرده بودند. پلیس 
حتــی زحمت ارائه حکم جلب را به خود نداد. تورس در بیانیه ای 
که پیش از دســتگیری در گوشــی همــراه خود ضبط کــرده بود، 
می گوید: «من ۷۳ ســال دارم و هیچ گاه فکــر نمی کردم که در این 
مرحله از زندگی ام مشــغول مبارزه ای مدنی و مسالمت آمیز با یک 
دیکتاتوری جدید باشــم». او انتظار نداشت که شانسی برای مبارزه 

وجود نداشته باشد.
پــس از انتخابات ماه نوامبر، اورتگا، خود و همســرش را برنده 
اعالم کرد و مدعی شــد که ۷۵ درصد آرا را کســب کرده اســت. 
اتحادیــه اروپا ایــن انتخابــات را «کامال  دروغین» خوانــد؛ یکی از 
گروه هــای نظارتی تخمیــن زد که کمتر از دو دهــم مردم به پای 
صندوق هــای رأی رفته اند. پس از انتخابات هــم زندانی ها را آزاد 
نکردند. در ۱۲ فوریه، هشــت ماه پس از دســتگیری هوگو تورس، 

حکومت اعالم کرد که او در بازداشتگاه مرده است.
با توجه به وضعیت ناگواری که مخالفان اورتگا داشــتند، جای 
تعجــب نبود که یکــی از آنها مرده بود. با ایــن همه، مرگ تورس 
همه را بهت زده کرد و محکومیت جهانی را در پی داشت؛ از جمله 
سخنگویان ســازمان ملل و دولت اسپانیا نگرانی خود را نسبت به 
آنچه در زندان های اورتگا می گذرد، اعالم کردند. سازمان کشورهای 
آمریکایی از اورتگا و موریو خواســتند تــا بالفاصله «تمام زندانیان 
سیاســی» را آزاد کنند. در زندان های حکومت اورتگا به محکومان 
غذای آبکی می دادند و به همین خاطر آنها وزن زیادی را از دست 
داده بودند و اجازه نداشــتند با خانواده و وکالی خود ارتباط داشته 
باشــند. رفتار با زندانیان زن به طور خاص بسیار بی رحمانه بود. به 
گفتــه ویلما نونِیز، مدیر مرکز حقوق بشــر نیکاراگوئه، چهار نفر از 
زنان، از جمله تلز و شــریک زندگی اش، آنــا مارگاریتا ویهیل، از روز 
دســتگیری خود در ســلول انفــرادی بوده اند. ســن ۱۵ نفر از این 
محکومان بیش از ۶۵ سال اســت. یکی از آنها که ۷۰ سال دارد و 
بیش از ۲۰۰ روز در زندان بوده اســت، چند دندانش افتاده و روی 
ســیمان می خوابد. در دادگاه های تشــریفاتی ای که از فوریه ۲۰۲۲ 
آغاز شده اند، قضاتی که نسبت به اورتگا و همسرش وفادارند، این 
افراد را عمدتا به خاطر جرائمی که به چیزی به عنوان «توطئه برای 
تضعیف یکپارچگی ملی» مربوط است، به هشت تا ۱۳ سال زندان 

محکوم می کنند.
 بنــا بر اخباری که از زنــدان به بیرون درز پیــدا کرده، می توان 
بــه وضعیت تــورس در روزهای آخر پی برد. ســپتامبر گذشــته، 
تورس در نخســتین دیدار کوتــاه با خانواده اش، ســالمت به نظر 
می رسید؛ به طوری که خویشانش گزارش های سایر زندانیان درباره 
بدرفتاری در زندان را چندان باور نکردند. در ماه دســامبر ۲۰۲۱، او 
نمی توانســت به تنهایی غذا بخورد یا بدون کمک راه برود. او را به 
ســلولی خلوت تر منتقل کردند. پاهایــش ورم کرده بود و اغلب از 
هوش می رفت. پس از ســپری کردن کمتر از یک هفته در ســلول 
جدید، دچار بیهوشی طوالنی یا کما شــد. زندانیان دیگر شروع به 
داد و فریــاد کردند و روی میله های زندان کوبیدند و نگهبان زندان 
هم به ســرعت آمد تا با پرخاش آنهــا را آرام کند. زندانبان به آنها 
گفــت هیچ اتفاقــی نیفتاده و تأکید داشــت کــه وضعیت تورس 
تحت کنترل اســت؛ اما چنین نبود. او را به مکانی نامعلوم منتقل 
کردنــد و تنها یک روز پس از مرگش دولت فــاش کرد او هفته ها 
در بیمارستان بســتری بوده است و دست کم فرزندانش اجازه پیدا 

کرده اند در آنجا او را ببینند.

انقالبی متجاوز
پس از آنکه ساندینیســت ها در ســال ۱۹۷۹ قدرت را به دست 
گرفتند، من در خالل ماه های نخســت شادمانی دوران پساانقالب، 
ساعت ها با تورس صحبت کردم. او هنوز به بحث های روشنفکری 
درباره دموکراسی یا شرایطی که موجب رشد دیکتاتوری می شود، 
عالقه پیدا نکرده بود؛ موضوعی که سال ها بعد زمانی که اورتگا به 
تدریج قدرت خود را تحکیم کرد، به مشغولیت ذهنی تورس مبدل 
شد. اما همیشه می شد با او درباره آینده ای که انتظارش را داشتیم، 
صحبت کرد. همچنین او مشــتاق بود تــا بارها و بارها تعریف کند 
که او و هم رزمانش چگونه در سال ۱۹۷۸ کاخ سلطنتی را تصرف 
کردنــد؛ گویی داســتان پریــان را تعریف می کرد. بهترین قســمت 
داســتان این بود: اینکه چطور مردم ماناگوا در طول مسیر بزرگراه 
منتهی به فرودگاه، به صف شده بودند تا چریک ها و هم رزمانشان 
را که آزاد شده بودند و در راه رسیدن به هواپیمایشان بودند، تشویق 

کنند.
در آن زمان ماناگوا شــهر عجیبی بود و جنوب شــهر پوشیده از 
توده آوارهــای برجای  مانده از زلزله ای بزرگ در ســال ۱۹۷۲ بود. 
بر فراز تپه ای مشــرف به ویرانی ها، ســاختمان هرمی شــکل هتل 
اینترکنتیننتال قرار داشت؛ همان جا که هیو هاوارد پیش از بازگشت 
به خانه و مرگش در آن ســکونت داشــت. ساندینیست ها پس از 
این کودتای بزرگ جایی در میان کوه ها ســاکن شــده بودند. گروه 
خبرنگاران به کاســتاریکا رفتند؛ جایی که بنا بر شــنیده ها می شد 
ساندینیســتی را پیدا کرد که حاضر به مصاحبه باشد. اسم این فرد 

دانیل اورتگا بود.
حتــی در آن ســال های دور هم کــه با او مصاحبــه می کردم، 
کســل کننده بود. اگر تنها ســخنگوی آنها اورتگا بود، هیجانی که 
ساندینیســت ها در جهان به وجود آورده بودند، فرو می نشســت. 
چهره هایی مانند تورس و تلز بودند که در ما شــور و هیجان ایجاد 
می کردند. در مقر نیمه پنهان ساندینیســت ها در سان خوزه، اورتگا 
درباره مبارزه وراجی می کرد. روساریو موریو، همکار ساندینیست ها 
که بعدها شــریک زندگی اورتگا شــد، ترتیب مصاحبه ها را می داد 
و خودش در طول مصاحبه پشــت او می نشســت؛ آرام و هوشیار 

مانند یک گربه.
بعدها معلوم شــد اورتگا رازی داشــت. رابطه  اش با موریو در 
کاستاریکا تازه شروع شــده بود، اما شب ها دیرهنگام او وارد اتاقی 
می شــد که دو فرزند موریو از ازدواج نخستش در آن خواب بودند. 
زویال مریــکا، دختر موریو که در آن زمان در مدرســه ابتدایی بود، با 
ترس و وحشت در جای خود میخکوب دراز می کشید؛ در حالی که 
اورتگا به او حرف هایی نفرت انگیز می گفت و کارهایی مشمئزکننده 
انجام می داد. این آزار تا سال ها ادامه داشت، پیش و پس از قیام و 
حتی در دوران ریاست جمهوری اورتگا، اکثر بعد از ظهرها محافظان 
او ایــن دختر را که هنوز لباس مدرســه بر تن داشــت، به دفترش 
می بردند. اورتگا تا پیش از رســیدن زویالمریکا به ســن بلوغ به او 
تجاوز نکرد، اما بعدها این کار را برای ســال ها ادامه داد تا عاقبت 

زویالمریکا ازدواج کرد و توانست خانه را ترک کند.
در سال ۱۹۹۸، زویالمریکا علیه پدرخوانده اش اقامه دعوی کرد 
و با جزئیات روایت ســال ها ســلطه و آزار را تعریف کرد؛ آزاری که 
بنا بر تأیید همسرش حتی پس از ازدواج نیز ادامه داشت. نزدیکان 
اورتگا تصــور می کردند دخترخوانده بزرگســال او با میل خودش 
معشــوقه اوســت. بنا بر رأی قاضی دادگاه -که از حامیان اورتگا 
بود- این موضوع مشمول قانون مرور زمان شده بود. اورتگا بعدها 

این اتهام ها را «تماما دروغ» خواند.
زویالمریــکا در گفت وگویی با من در کاســتاریکا تعریف می کرد 
که موریو بین ســرزنش او، متهم کردنش به اغواگری و اعالم اینکه 

اورتگا مردی مریض و متجاوز است و او باید به خاطر انقالب، تجاوز 
او را تحمــل کند، در نوســان بود. موریو که از اورتگا شــش فرزند 
دارد، خود چیزهای زیادی را تحمل کرده است؛ پس از اقامه دعوی 
زویالمریکا، موریو در جریان همایشی کنار اورتگا ایستاد و اعالم کرد 
«از مردم نیکاراگوئه می خواهد او را به خاطر به دنیا آوردن دختری 

که به اصول ساندینیسم خیانت کرده است، ببخشند».
به گفته کارلــوس فرناندو چامــورو، روزنامه نــگار، اکنون این 
زوج ماننــد «یک واحد» عمل می کنند. چامــورو بنیان گذار و مدیر 
یک نشــریه هفتگی آنالین به نام «Confidencial» است. او برادر 
کوچک تر پدرو خوآکین و کریســتیانا اســت، دو نفــر از ۴۷ زندانی 
سیاسی ای که سال پیش دستگیر شدند. او که از تبعید در کاستاریکا 
گزارش هــای خود را تهیه می کنــد اطالعات بســیار دقیقی دارد. 
به تازگی در گفت وگویی تلفنی به من گفت «به نظرم این زوج تنها 
مشــاوران یکدیگرند. احتماال موریو رادیکال تر است و نسنجیده تر 
عمل می کند و اورتگا سیاسی تر است... آنها درباره بعضی از مسائل 
بــا هم مذاکره می کنند و به هم امتیاز می دهند. اورتگا معموال ۳۵ 
یا ۳۷ روز ناپدید می شود و سپس باقدرت بازمی گردد. او همواره با 
گفتاری مملو از نفرت و خشم، هراس افکنی می کند، موریو ممکن 
اســت مخالف چنین گفتاری باشــد اما در نهایت آنها هنوز هم با 

هم کار می کنند».
از ســرجیو رامیــرز، مقاله نویس و رمان نویســی کــه احتماال 
برجســته ترین عضو گروه رو بــه افزایش تبعیدیــان نیکاراگوئه ای 
اســت، پرسیدم که آینده این کشــور که روزگاری نویدبخش بود از 
چــه زمانی به تیرگی گرایید. رامیرز که اکنون ۷۹ ســاله اســت، در 
خونتا خدمت کرده و ســپس در دوران ریاســت جمهوری اورتگا، 
بین ســال های ۱۹۸۵ تــا ۱۹۹۰ معاون رئیس جمهور بوده اســت. 
او از همــان ابتدا در کانون حکومت ساندینیســت بود و به همین 
علت پاســخش بهت زده ام کــرد. رامیرز گفت چنــد هفته پس از 
ورود تاریخی ساندینیست ها به ماناگوا، در مکانی که پیش تر محل 
آموزش نیروهای گارد ملی سوموســا بود، جلســه ای تشکیل شد. 
تمام اعضای هســته مرکزی ساندینیســت حضور داشتند. برنامه 
آنها این بود که در ســه روز تصمیم بگیرند اکنون که نیکاراگوئه در 
اختیار آنهاســت چگونه باید بر آن حکومت کنند. رامیرز گفت: «در 
آن جلســه تصمیم گرفتیم که رهبری کشــور را به گروهی از مردم 
بدهیم که فراتــر از قانون، خطاناپذیر و مصون از هر بازخواســتی 
باشند. قرار شد اعضای غیرنظامِی حکومت تحت کنترل ۹ فرمانده 
ساندینیست باشند. همگی این موضوع را پذیرفتیم. ما یک رهبر را 

با رهبری ۹ نفر عوض کردیم».
وفادار ابدی

اما ســر اصلی اورتگا بود. مونیکا بالتودانــو، تاریخ نگار و عضو 
پیشین هیئت دولت که اکنون در کاستاریکا در تبعید به سر می برد، 
به من گفت: «نمی توان به گویی بلورین خیره شــد و پیشگویی کرد 
که تحت رهبری فردی دیگر اوضاع چگونه می توانســت باشد. اما 
سایر اعضای فرماندهی این مسیر را در پیش نمی گرفتند. این اندازه 
انحراف در دیگران وجود نداشــت». جنگ کنترا هم در جریان بود، 
جنگی که دولت رونالد ریگان رئیس جمهور وقت ایاالت متحده به 
آن کمک مالی می کرد و بر آن نظارت داشــت تا جهان را از تهدید 
«کمونیســم نیکاراگوئه ای» محافظت کند. ایــن جنگ هزینه های 
زیــادی به بار آورد. بالتودانو می گویــد: «این جریان نیکاراگوئه را از 
کشوری غیرمتعهد به کشوری متعهد تبدیل کرد». منظور او رابطه 
نزدیک نیکاراگوئه با اتحاد جماهیر شوروی سابق است که تا امروز 
تــداوم داشــته و نیکاراگوئه رابطه خوبی با روســیه دارد. (پس از 
حمله روســیه به اوکراین اورتگا با پوتین متحد شــد؛ به گفته یکی 
از مقامات رســمی ایاالت متحده، این مســئله می تواند هزینه های 
زیادی داشــته باشــد. این مقام رســمی به من گفت کــه «میزان 

معامالت نیکاراگوئه با ایاالت متحده بسیار بیشتر از میزان معامالت 
آن با روسیه اســت. ما در آینده این موضوع را با دقت بیشتری مد 

نظر قرار خواهیم داد»).
در ســال های اخیر، اورتگا اغلب ظاهری بیمار و متزلزل دارد و 
عقل از ســرش پریده است. ابتدای امسال او ۳۷ روز متوالی دور از 
انظار عمومی بود. ممکن است ظاهر موریو عجیب باشد اما به نظر 
می رســد او از سالمت کامل برخوردار اســت. او در جریان حضور 
روزانه اش در رادیو و تلویزیون درباره صلح و عشق موعظه می کند 
و از نفرت به وطن فروشــانی می گوید کــه می خواهند «نیکاراگوئه 
سوسیالیســت و متحد»ی را که به ادعــای او تحت رهبری اورتگا 
وجود دارد، نابود کنند. او تیول شــخصی خود را دارد - ســازمان 
جوانــان ساندینیســت، شــبکه های اطالعاتــی پیچیــده، اخبار و 
رســانه های اجتماعِی تحت کنترل دولــت، و از همه مهم تر، تیپ 
شــبه نظامی جدید - و البته معاون رئیس جمهور نیز هســت و در 
نتیجه اگر اتفاقی برای اورتگای ۷۶ساله بیفتد، او در صف جانشینی 
خواهد بود. او حتی لقبی هومری نیز دارد. اورتگا وقتی ســر حال 

باشد، او را نه تنها شریک خود بلکه «وفادار ابدی» می خواند.
تحــت رهبری اورتــگا و نــگاه همواره هوشــیار همســرش، 
نیکاراگوئه هنوز هم یکی از فقیرترین کشورهای نیم کره غربی است 
و تنها وضعش از هائیتی بهتر اســت. اما برخی نهادها در کشــور 
فعال اند: آموزش ابتدایی و نظام ســالمت برقرار است و رشته های 
ورزشــی هم خیلی اهمیت دارند. ارتــش و پلیس نیز که تا همین 
اواخــر حرفه ای و مجرب بودنــد، اهمیت زیادی دارنــد؛ اما برای 
کســانی که آن اندازه سن دارند که بتوانند گذشته را به یاد بیاورند، 
ایدئولوژی ساندینیســتی اورتگا شباهت زیادی با نیکاراگوئه دوران 

سوموسا، دیکتاتوری سرنگون شده، دارد.
اعتراضی دانشــجویی در سال ۲۰۱۸ که به ســرعت در سراسر 
کشور فراگیر شد، با خشونت به دست پلیس و شبه نظامیان سرکوب 
شــد. در کشوری کوچک با شش میلیون جمعیت، کشتن دست کم 
۳۰۰ معترض و زندانی کردن صدها نفر دیگر آمار فجیعی اســت و 
پس از این کشــتار صدای مردم نیکاراگوئه خاموش شده است. (از 
آن زمــان، دولت اورتگا بیش از صد ســازمان غیردولتی را تعطیل 
کرده. در ماه ژوئن، کنترل شش دانشگاه محلی را به دست گرفتند 

و فعالیت پنج دانشگاه خارجی را در داخل کشور ممنوع کردند).
مرگ هوگو تورس، فرمانده شــماره یک، در زندان در شــب ۱۱ 
فوریه ۲۰۲۲ممکن اســت عواقب متفاوتی داشــته باشــد. تورس، 
مانند دورا ماریا تلز، نــه تنها به خاطر ماجراجویی های چریکی اش 
بلکه به سبب ســبک زندگی ســاده و خدمات تردیدناپذیرش بین 
بســیاری از مردم محبوب بود. برای بسیاری، مرگ تورس ضربه ای 
نهایی به آرمان ساندینیســم اولیه بود. هوبرتو اورتگا - برادر دانیل 
- ســکوت معمول خود را شکســت و تورس را ســتود و خواهان 
آزادی تمام زندانیان سیاسی شد. رهبر نظامی کنونی هنوز سکوت 
کرده اســت. مشخص نیست بازرگانان و صاحبان کسب وکار تا چه 
زمانی مایل خواهند بــود وفاداری خود را به دیکتاتور حاکم حفظ 
کننــد و آنچــه را در زندان های ماناگــوا روی می دهد توجیه کنند. 
(دو نفر از برجسته ترین مدیران سازمان تجاری اصلی کشور نیز در 
ماه اکتبر۲۰۲۱ دستگیر شــدند). وزارت امور خارجه ایاالت متحده 
این دســتگیری ها را «کارزار مداوم وحشت» خواند و ورود موریو و 
چهار نفــر از فرزندانش و همچنین ۴۱ نفــر از حلقه نزدیکان آنها 
را به آمریکا ممنوع کرد.اینکه ســقوط دانیل اورتگا نزدیک است یا 
نه، موضوعی اســت که این روزها بیش از گذشته مردم نیکاراگوئه 
درباره اش بحث می کنند. گفته می شود که موریو، مانند بانو مکبث، 
شــب ها بی قرار و بی خواب در کاخ ریاست جمهوری پرسه می زند. 
بنا بر شــنیده ها، کســانی که در زنــدان مانده اند «اســتخوان هایی 

متحرک اند».

تکرار تاریخ در نیکاراگوئه
چپ ها خرق عادت نکردند و باز هم به جان هم افتاده اند
دانیل اورتگا و روزاریو موریلو، جامعه مدنی نیکاراگوئه را در هم  شکسته و رفقای سابق خود را به زندان انداخته اند


