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راهبرد دردسر ساز برای «مادورو»

در ونزوئال طرحی در دســت تهیه بود که مــا فکر میکردیم برای انتقال
کمکهــای انســانی از مرزهــای کلمبیــا و برزیــل و توزیــع آن در ونزوئال
امیدبخــش اســت .تــا آن موقع مــادورو بهشــکل مؤثری مرزها را بســته
بود .با توجه بهوجود مناطق صعبالعبور و جنگلهای انبوه و فشــرده،
بــرای اجــرای ایــن طــرح فقط بایــد از پســتهای مرزی شــناخته شــده
عبور میکردند .اجرای طرح انتقال کمکهای انســان دوســتانه نگرانی
گوایدو برای مــردم ونزوئال و باز بودن مرزهای بینالمللی را به نمایش
میگذاشــت که خود حکایت از فقدان فزاینده کنتــرل مادورو بر اوضاع
کشور داشت .به عالوه این امید وجود داشت که مقامهای نظامی ارشد
ونزوئال از دســتور بســتن مرزها ســرپیچی کنند؛ حتی اگر ایــن اتفاق هم
رخ نمــیداد ،مــادورو در وضعیت بدی قرار میگرفت و بهعنوان کســی
معرفــی میشــد کــه مانــع از دسترســی شــهروندان فقیــر ونزوئالیی به
کمکهای انســان دوســتانه میشــود.این راهبــرد آن چنان مــادورو را با
مشــکل مواجه کرد که با بردن نام من گفت« :شــواهدی دارم که نشــان
میدهد جان بولتون در کاخ سفید دستور ترور من را صادر کرده است».
خورخه ارئاســا وزیر امور خارجه ونزوئال هم به او ملحق شــد و شــکایت
خــود را ایــن گونه مطرح کرد که او (بولتون) تالش میکند در این کشــور
به ما دســتور دهد» .حاال کوبا نیز با بردن نام من ،به من حمله میکرد
و به همین دلیل من روحیه باالیی داشتم.

نزدیک به یک ســال پس از شیوع کرونا
در امریــکا ،شــمار قربانیــان آن در ایــن
کشــور بــه  500هــزار نفر رســیده اســت
و هنــوز هیــچ امیدی بــه رهایــی امریکا
از ایــن وضعیــت وجــود نــدارد .در این
بیــن کادر درمــان کــه مجبور بــه تحمل
ســاعتها کار هســتند ،بیــش از دیگران
در معرض آســیبهای روانی ناشــی از
مشاهده مرگهای مداوم هستند.

خــروج غیــر مســئوالنه اتحــاد جماهیــر
شــوروی از افغانســتان در ســال 1989
باعــث تضعیف قــدرت نجیــباهلل و در
نهایــت روی کار آمــدن طالبــان بــر اثــر
اختالفات جناحها شــد .اکنون نیز خروج
غیرمســئوالنه امریــکا و عــدم مذاکــره
بــا پاکســتان و مهــار طالبــان ،میتوانــد
افغانستان را دیگر بار در همان مسیر قرار
دهد و آن را پناهگاه تروریستها کند.

بوریس جانســون ،نخستوزیر انگلیس،
بــا مثبت خوانــدن روند مبارزه بــا کرونا،
اعــام کــرده خانوادههــای انگلیســی تــا
عیــد پاک ،اوایــل بهار پیــش رو ،خواهند
توانســت بعد از بیش از یک سال تحمل
دوری دیگــر بــار یکدیگــر را در فضــای
پارکها مالقات کنند و دانشآموزان نیز
بــه مدارس خــود بازگردند .مشــاغل نیز
وضعیتی عادی خواهند داشت.

روز اعتراض بزرگ در میانمار

<انیس نقاش> درگذشت

میانماریها میگویند تنها با بازگشت دموکراسی به خانه بازمیگردند
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اتاقی که در آنجا
اتفاقافتاد

یو اس ای تودی (امریکا):

هشت صبح (افغانستان):

ایندیپندنت(بریتانیا):

بنفشه غالمی /تاریخ در میانمار در حال
تکرار شــدن اســت .بــا گذشــت بیش از
 20روز از کودتــای ایــن کشــور بهدســت
نظامیانــی کــه اواخــر زمســتان ســال
 1962نیــز در کودتایــی دولت را ســاقط
کرده بودنــد ،اعتراضها با قدرت تمام
و بــا وجــود تهدیــد نظامیــان به کشــتار
مخالفان ادامه دارد .مخالفان میگویند
بــه چیــزی کمتــر از دموکراســی راضــی
نمیشوند.
بهگــزارش ســایت شــبکه خبــری
«ســیانان» ،فراخوان برپایی اعتصاب
و تظاهــرات موســوم بــه «پنــج »2
( )22222روز شــنبه پس از کشــته شدن
دو معتــرض بــه دســت نظامیــان ،از
ســوی فعاالن سیاســی و حقوق بشــری
این کشــور صادر شد .بیانیه این جنبش
اعتراضــی کــه در توئیتــی منتشــر شــد،
تأکیــد میکــرد« :اعتــراض 2021/2/22
یــک روز تاریخــی بــرای ما خواهــد بود،
به تماشــا بیایید و برای دوســتان ما دعا
کنیــد ».در ســاعات پایانی روز یکشــنبه
نظامیــان میانمــار که جدی بــودن این
فراخوان و احتمال اعتصاب و تظاهرات
را پیشبینــی میکردنــد ،در پیامــی
تلویزیونی اعالم کردند« :یافتهها نشان
میدهــد ،معترضان در تدارک آشــوب
و هــرج ومــرج در روز دوشــنبه هســتند.

ایــن معترضان مــردم و بویــژه جوانان
احساساتی را هدف گرفتهاند تا مسیری
را در پیــش بگیرنــد کــه منجــر به مرگ
آنهــا خواهــد شــد ».ایــن صریحتریــن
تهدید بــه مرگی بود کــه تاریخ میانمار
در حافظــه تاریخی خود دارد .نظامیان
میانمار از نیمه شــب دوشــنبه اقدام به
مســتقر کــردن ســیم خــاردار در برخی
خیابانها که منتهی به سفارتخانههای
خارجــی بودنــد ،کردنــد .بــا ایــن حــال
دیــروز تظاهــرات و اعتصــاب گســترده
هزاران معتــرض به کودتــا در میانمار،
شهرها را به تعطیلی کشاند .تصاویری
کــه عکاســان میانمــاری و شــبکههای
اجتماعــی از تجمعهــای دیروز منتشــر
کردنــد ،نشــان مــیداد ،دهها هــزار نفر
خیابانهــای «نایپیــداو» ،پایتخــت و
همچنیــن دیگــر شــهرهای بــزرگ این
کشور را با تجمع خود قفل کردهاند.
اکنــون بیــش از دو هفتــه اســت
کــه هــزاران نفــر در مناطــق شــهری و
روســتایی میانمار در اعتــراض به کودتا
علیــه دولــت «آنــگ ســان ســوچی»
بــه خیابانهــای محــل ســکونت خــود
میرونــد و آزادی فعاالن و قانونگذاران
و بازگشــت نظامیان به جایگاه خود در
بخش نظامی کشور و نه سیاسی را فریاد
میزننــد .در ایــن دو هفتــه کودتاچیان

نقش افبیآی در قتل مالکوم ایکس

خانــواده مالکــوم ایکس ،باانتشــار نامهای خبر دادنــد ،پرونده قتل این مســلمان
ســیاه پوســت امریکایــی را دیگر بار به جریــان میاندازند .بهگزارش ایســنا به نقل
از وبســایت خبــری اکســیوس این نامه که ادعا میشــود توســط «ریمونــد وود»،
افســر مخفی ســابق اداره پلیس نیویورک که در قید حیات نیســت ،نوشــته شــده،
مدعی اســت اداره پلیس نیویورک و افبیآی ،پشــت قتل این رهبر حقوق مدنی
سیاهپوستان در سال  ۱۹۶۵بودهاند .وود در نامه خود همچنین اعتراف کرده که به
وی دســتور داده شده بود اطمینان حاصل کند درهای ساختمان «هارلم» ،جایی
که قرار بود مالکوم ایکس به سخنرانی بپردازد ،از ایمنی برخوردار نیستند.

سفیر ایتالیا در جمهوری کنگو کشته شد

وزارت خارجــه ایتالیــا اعــام کــرد« ،لــوکا آتاناســیو» ،ســفیر ایتالیــا در جمهــوری
دموکراتیک کنگو در حمله نظامی به کاروان ســازمان ملل کشــته شــده اســت .به
گزارش ایسنا به نقل از اسپوتنیک ،این حمله در شهر «گوما» ،استان کیوو واقع در
شرق جمهوری دموکراتیک کنگو ،در مجاورت مرزهای این کشور با رواندا و اوگاندا
رخ داد .وزارت خارجــه ایتالیــا در اعالمیهای بیان کرد :وزارت خارجه مرگ ســفیر
خود در جمهوری دموکراتیک کنگو و یک سرباز را در گوما تأیید میکند.
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تــاش کردهانــد بــا ایجــاد محدودیــت
تجمع بیــش از  5نفر ،منع رفت و آمد،
قطع اینترنت و گسیل نیروهای نظامی
به مناطقی کــه اعتراضهای بیشــتری
در آنها شــکل گرفته است ،شورشهای
ضد کودتا را در نطفه خفه کنند .اقدامی
که ســال  1962نیز انجام دادند و در یک
روز  15دانشجو را به رگبار بستند تا شاید
معترضان سکوت پیشه کنند.
ایــن هفتــه نیــز انجمــن کمــک بــه
زندانیــان سیاســی در میانمــار اعــام
کــرد ،در دو هفتــه گذشــته حداقــل 640
معتــرض بازداشــت شــده و بــه زنــدان
رفتهاند .با این حال به نظر نمیرسد این
دســت اقدامات مانع معترضان شــود.
دیــروز در یانگــون ،دومیــن شــهر بزرگ

میانمار ،معترضان بــا بنرهایی که روی
آنها نوشــته شده بود« :به میانمار کمک
کنید» ،ب ه ســمت سفارت امریکا حرکت
کردند .آنها امید زیــادی به «جو بایدن»
رئیس جمهوری جدید امریکا بستهاند.
این در حالی است که وزارت امور خارجه
میانمار روز یکشــنبه در بیانیهای با طرح
ایــن ادعــا کــه مقامــات کشــور ،نهایــت
خویشــتنداری را در مقابــل معترضــان
دارنــد ،هرگونــه اظهارنظــر خارجــی را
«دخالت درامور داخلی میانمار» تلقی
کرده بود .با این حال «آنتونی بلینکن»،
وزیرخارجــه امریــکا درپیامــی بــا اعــام
تعهــدش به اقدامی قاطــع علیه ارتش
میانمــار تأکید کرده که کشــورش در کنار
مردم میانمار ایستاده است .او خواستار

احیــای دولت منتخب این کشــور شــده
و از کودتاچیــان خواســته از ســرکوب
مردم خود دســت بردارد« .تام اندروز»،
گزارشــگر ویژه ســازمان ملل در میانمار
هم در توئیتــی اقدامــات ارتش میانمار
را وحشیگری خواند و هشــدار داد ،ادامه
این روند موجب از دست رفتن جانهای
بیشــتری خواهــد شــد .وزرای خارجــی
کشــورهای عضو اتحادیــه اروپا نیز دیروز
در بیانیه ای اعالم کردند ،آماده تصویب
اقدامــات محــدود کننده علیه مســببان
اصلیکودتادرمیانمارهستند.
ایــن دومیــن بــار در تاریــخ میانمــار
است که نظامیان با کودتا دولتی قانونی
را سرنگون میکنند .آنها  2مارس 1962
نیــز در کودتایــی بــه رهبــری ژنــرال «نو
وین» دولت قانونی را ســرنگون کردند و
دولتی نظامــی را روی کار آوردند .تا یک
دهه بعــد از این کودتا ســرکوبگریهای
خونتــای میانمــار چهــره ایــن کشــور را
در ســطح جهــان مخــدوش و آن را بــا
تحریمهــای زیــادی مواجه کــرد .اکنون
نیز نگرانیهای گستردهای در این کشور
برای بازگشت به رویدادهای دهه 1970
وجــود دارد .آنهــا از همیــن رو خواهــان
بازگشــت دموکراســی ای به کشــور خود
هستند که تازه از سال  2011شیرینی آن را
در جان خود احساس کرده بودند.

خاورمیانه

بــا اینکــه روشــی کــه در پیــش گرفتهام ،شــاید به حســاب رنگآمیــزی در
توصیف واقعیت و پرهیز از پرتوافکنی بر برخی تحوالت ،یا سرپوش نهادن
بر زندگی برخی شــخصیتها گذاشــته شــود که آنها را دوســت میداریم
و برایشــان احترام قائلیم و همه این امور شــاید بــرای دیگران مهم تلقی
شود ،اما در همه حال تالش کردهام در آنچه میگویم و مینویسم صادق
باشــم و اگر گاه نتوانســتهام به این مصداقیــت [در روایت] وفــادار بمانم
کــه بنیان روش کاری من اســت ،بــه این خاطر بوده که ترجیــح دادهام به
اشتباه در ارزیابی نیفتم ،یا در پی وسوسه انگیزی سخنانی درهم و برهم،
نــروم کــه ممکن اســت برخــی از مــردم از آن ،آزرده خاطر شــوند .شــاید
برخــی ایــن ویژگــی را یکی از نقاط ضعف نوشــتههای من تلقــی کنند[ ،و
اینگونه بپندارند که] نوشتار باید تحریک کننده و توجه آفرین باشد ،حتی
اگر این کار ،مســتلزم به کارگیری صنعت زیباســازی باشــد .این امر بویژه
هنگامی بیشتر احساس میشــود ،که به برخی شخصیتهای معروف از
پادشــاهان و رؤســا و وزرا و سیاستمدارانی از کشورهای مختلف میپردازم
کــه بــا آنها بیش از یک بار مالقات کرده ام .اما من هنوز از نســلی هســتم
که از تعقیب مردم در داخل دستشــویی خودداری میکنند ،امری که این
روزها در برخی فیلمهای ســینمایی روی میدهــد .احترام به ویژگیهای
خاص انســانها ،بســیار از شــهرت بیپردهای بهتر اســت که انســان از آن
جز ســودی کوته نظرانه نمیبرد .بیتردیــد ،دلباختگی زودهنگام من به
ادبیات و شناخت متواضعانهام از انواع و اشکال هنر در دورههای مختلف
و ســفرهایم به بســیاری از کشــورهای جهان و تأثیرپذیری من از داستان و
نمایشــنامه و همزیســتی با شــخصیتهای آن و آشــنایی با رنج و محیط
انســانی و غیرانســانی ،احساســات و ســایههایی بــر کلمات و عبــارات من
افزوده است[ .همواره] تالش کردهام ،این مزیت را بهصورت خودکار ،اما
نــه خالی از آگاهی سیاســی و اجتماعی در رؤیاپردازی سیاســی بکار گیرم
که بدون آن ،یافتن راه حلهای موفق برای هیچ مشکل سیاسی سخت و
پیچیدهای ،ممکن نیست.
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انیــس نقــاش از چهرههــای قدیمــی و
سرشناس مقاومت و تحلیلگر برجسته
لبنانی درگذشت .بهگزارش ایرنا بهنقل
از شبکه خبری المیادین ،نقاش در سن
 70ســالگی در دمشــق بهعلت ابتال به
کرونا درگذشــته اســت« .انیس نقاش»
مبارز لبنانی و عضو ســابق جنبش فتح
بــود که بخش بزرگی از عمــر خود را در
راه مبــارزه با رژیم صهیونیســتی صرف
کرد .وی در ســال  ۱۹۶۸به جنبش فتح
پیوست و مســئولیت آموزش نیروهای
ایــن جنبــش در اردوگاهــی در جنــوب
لبنــان را بــر عهده داشــت .او همچنین
در تمامی ســالهای مبارزه ارتباط قوی
بــا حــزباهلل لبنان و شــخص «شــهید
عمــاد مغنیــه» داشــت.او همچنیــن
در ســالهای اقامــت در دمشــق ،مرکز
مطالعاتــی امــان را راه انداخــت .او
ســال  ۱۹۸۰به اتهــام تالش بــرای ترور
بختیار ،آخرین نخســتوزیر ایران قبل
از پیــروزی انقالب به زنــدان افتاد .پس
از آزادی از زندان فرانســه در سال ۱۹۹۰
به تهران بازگشت و زندگی عادی اش را
خارج از موطن اش از سر گرفت.

