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 پیش درآمد

طلب را بخش و برابریترین مبارزات رهاییکلمبیا یکی از کشورهایی است که طوالنی

هر بخش در صد سال گذشته است. ترین ارتش رهاییارتش خلق کلمبیا با سابقه دارد و

چند اطالعات کمی از مبارزات مردم کلمبیا به زبان فارسی در دسترس است و در افکار 

عمومی به دروغ چنین نمایانده شده که ارتش خلق کلمبیا )فارک( یک گروه تروریستی 

 دست دارد. موادمخدر است که در قاچاق 

ریقا و آسیا، فی التین، آآمریکابخش معاصر رهایی هایتاریخ مبارزات جنبش یمطالعه

میالدی( به خوبی مشابه  71شمسی ) 11و  41به خصوص مردم خاورمیانه در دهه 

اقتصادی و سیاسی  هایسازد. به دنبال سیاستبودن این مبارزات اجتماعی را عیان می

نیکسون و تغییراتی که در این کشورها رخ داد، در کنار منابع طبیعی ارزشمند این 

    ها در مقابل استثمار شدید و چگونگی مقابله دم آنمر هایکشورها و مقاومت

 هایمترقی این کشورها، به رغم فاصله جغرافیایی و تفاوت هایداری با جنبشسرمایه

کشورها شباهت زیادی با  نسبب شد تا مبارزات ایفرهنگی، اقتصادی و اجتماعی، 

 .یکدیگر داشته باشد

ی التین آمریکابیا و نقش آن در بش زحمتکشان کلمبررسی جنمجموعه هدف این 

بتوان سیر  هاآنپاسخ به  طریق از شاید گذارد تاهایی را پیش رو میاست و پرسش

و جایگاه جنبش تر بررسی کرد روشنرا بخش کلمبیا تحول مبارزه جنبش رهایی

توافق صلح میان ارتش خلق کلمبیا )فارک( و دولت کلمبیا مشخص  زحمتکشان را در

 سواالتی نظیر: .و روشن کرد

بخش کلمبیا چگونه آغاز شد؟ نیروهای تشکیل دهنده مبارزات رهاییمبارزات رهایی

 ها چه بوده و امکاناتمنابع نظری آن؟ بخش چه کسانی هستند؟ پشتوانه آنها چیست

شود؟ بر خالف تبلیغات سرمایهشده و میمین میمادی این جنبش از کجا و چگونه تأ

بخش داشتن فارک در قاچاق موادمخدر، چگونه نیروهای رهاییدست  رداری مبنی ب
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بین  هاتقسیم زمین ـسازماندهی دهقانان یاند از دل مبارزات دهقانی زمینهتوانسته

)ماده اصلی کوکایین( به محصوالت  کاروستاییان و تغییر روش تولید محصول از کو

)احزاب برادر( مخالف کشاورزی دیگر را مهیا کنند؟ چرا حزب کمونیست کلمبیا 

-احزاب برادر مرزبندی کرد؟ رسانه که فارک چگونه بابخش بود و اینرهایی یمبارزه

داری و به طور مشخص داری چه نقشی دارند؟ نقش کشورهای سرمایهسرمایه های

ظامی کیستند و نقش سازمان امنیت در این میان چیست؟ نیروهای شبه ن آمریکا

ون دالری چیست؟ چگونه زنان مبارز کلمبیایی به شناسایی و های بیلیو کمک آمریکا

    پردازند؟ نقش جنبش می آمریکایری نیروهای امنیتی حتی در درون گروگانگ

بخش در جنبش کارگری چه بوده است و سازماندهی جنبش کارگری را چگونه رهایی

ی التین ریکاآمبخش با دیگر کشورهای مترقی اند؟ روابط نیروهای رهاییپیش برده

 به خاطرکلمبیا چرا سر میز مذاکره نشست؟ آیا  بخشرهایی؟ جنبش چگونه بوده است

و اکنون پس از  شان بود یا شرایط تغییر کرده است؟شکست نقشه راه عمل

خواهد بر سر پیمان می بینی بوده، فارک چگونهی دولت، که قابل پیشهاشکنیپیمان

 دی برای مردم کلمبیا بماند و ...خود برای رسیدن به عدالت و آزا

اند را ندیده 17 ایران در سال ماجراهای قیام مردمجواب این سواالت برای جوانانی که 

و دیگر  18سال می و اطالعات زیادی از تظاهرات صدها هزار نفری در تهران در اول ماه

مردم ایران  بخششهرها ندارند، کسانی که جمع شده بودند تا ببینند که جنبش رهایی

طبقاتی را در سطح دیگری پیش و مبارزه  تواند سازماندهی جدید کارگریچگونه می

 تواند مفید باشد. می حتماٌ ببرد؛

 خواهدیطور کامل مداری بهچرا سرمایه در پایان این مجموعه روشن خواهد شد که

نیروهای ر موادمخدسازی به سطح خریدوفروش این مبارزه را در دنیای پس از جهانی

بخش نزل دهد تا برای نسل جوانی که شناختی از مبارزات رهاییتمافیای قدرت 

باقی بماند. برای روشن ناواقعیت این مبارزات  ،دنی التین در دوران معاصر ندارآمریکا

چرا و  باید مشخص شود کهبخش کلمبیا نقش جنبش رهایی یهانهیزم روشن شدن
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له نیز پرداخته أمساین اما الزم است که به نشست. سر میز مذاکره  رچگونه فارک ب

مبنای بر  است یااز شکست نقشه راه عمل جنبش رهایی  ناشیمذاکره شود که آیا 

در کنار آن،  .دید آن را توانیضرورت تاریخی و شرایط تغییر کرده در کشور کلمبیا م

 ها نیز مهم استبا این جنبشبخش نیروهای رهاییسایر رابطه  جنبش کارگری، زنان و

 شود.بررسی 

هایی که در بخش انتهای کتاب آمده است، تکمیل ها و سخنرانیمقاالت، مصاحبه

  ی دیگر کتاب است.هاکننده بخش

 

 

 ی فارک و ای ال ان با دولتیکی ازجلسات مذاکره

 



 کانون مدافعان حقوق کارگر                       ارتش خلق کلمبیا )فارک(                         

7 
 

 

 

 

 

 

 کندابزار مبارزه در دوران سرکوب را دشمن تعیین می

د جلب بسیاری را به خو پیمان صلح دولت کلمبیا و ارتش خلق کلمبیا )فارک( توجه

 کرده است.

طی  کلمبیا خلقبخش ترین ارتش آزادییقدیم ترین وفارک به عنوان یکی از بزرگ

 یپای میز مذاکره با دولت کلمبیا نشسته تا به مبارزهبار دیگر چهار سال اخیر 

خود را از  یپایان داده و مبارزه آمریکاوابسته به  اسدف قهرآمیزش با دولت نظامی و

اسی و انتخابات پارلمانی ادامه دهد و با خلع سالح کامل نیروهای طریق مشارکت سی

بخشی از در حالی که  ؛مین نمایدأحامیان این صلح را ت اش اطمینان دولت ونظامی

ی کلمبیا به هاو کوه هانیروهای فارک این سیاست را نپذیرفته و همچنان در جنگل

 : های فارک که خلع سالح و صلح با دولت را نپذیرفته اندبخشی از چریک

 تا پرچم انقالبیون واقعی برافراشته باشد، صلح ممکن خواهد بود
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لمبیا به هیچ یک از مفاد قرارداد دهند. دولت کمی ی مبارزه قهرآمیزشان ادامهشیوه

اند و ها بسته پایبند نبوده است. زندانیان سیاسی آزاد نشدهصلحی که با چریک

ناامنی همچنان شرایط دشواری را برای مردم ایجاد کرده است. گرچه آمار کشتار در 

اما آمار ترور و قتل نیروهای انقالبی،  ی نظامی در این مدت کاهش یافتههادرگیری

یافته است. بومیان کلمبیا ای سابقهها و فعاالن اجتماعی کلمبیا رشد بیچریک

ها توجهی نشده و له اعتراض دارند که در روند صلح به حقوق آنهمچنان به این مسأ

 شود و...می ی آنان تصمیم گرفتههابدون نظر آنان در مورد سرزمین

ای اصلی مذاکرات صلح بوده و هفارک همیشه یکی از پایه ،ها مبارزهدر طول سال

هست. سه دوره مذاکرات صلح را از سر گذرانده است. دو دور اول به شکست 

گزارشی که در سایت فارک انجامیده و دور سوم نیز هم اکنون در جریان است. در 

 ایکلمب"منتشر شده و به بررسی دور دوم مذاکرات صلح پرداخته، آمده است که 

فارک مدعی است که این بار بسیار  ."کرد نخواهد تکرار را زیگانغم یسابقهآن  هرگز

 قبل پای امضای توافقنامه صلح خواهد نشست اما این که تا چه یهوشیارتر از دفعه

 تحول را نظاره کرد.  تواند موفق باشد باید منتظر ماند و سیر این تغییر ومیحد 

ها در ، همانند زاپاتیست20داند که در قرن از سوی دیگر جنبش فارک به خوبی می

گاه مکزیک مسیری متفاوت را پیش رو دارند. جنبش اجتماعی کلمبیا هیچ

بخش ایرلند با هایش را با بلوک شرق گره نزد و در کنار جنبش رهاییسیاست

ی التین و به طور مشخص کوبا و ونزوئال جنبش قوی در آمریکاهای کشورهای کمک

بخش رهبران کارگری کلمبیا از دل جنبش رهایی 0وجود آورده است.هجامعه ب

                                                           
از فلیپین تا ترکیه با یک بحران عظیم  ،جدید کدهقانی در دنیای تکنولوژی بخشرهاییمبارزات ـ 1 

را به سمت جنبش کارگری کشاند ولی متاسفانه  هاسازی بسیاری از این جنبشرو است، جهانیهروب

شود به جریانات خارج از ترکیه، عراق، سوریه و ایران }البته ایران مربوط می هاینمونه کردستان

بخش هستند که های رهاییکردستان ایران و ساکن اقلیم کردستان عراق{ از معدود جنبش

نمونه صلح فارک با رژیم کلمبیا را  با شاید بتوان نتوانستند خود را با جنبش کارگری همراه کنند. 
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این کشور دارد،  بخشرهاییاند. جنبش کارگری کلمبیا پیوندی قوی با جنبش آمده

 چنین جایگاهی، مسوولیت خطیری را بر دوش فارک گذاشته است. 

قهرآمیز به مبارزات  یو تغییر سیاست از مبارزه مشارکت فارک در مذاکرات صلح

اعتراف به  ،بیش از همهآید می ی را برانگیخته است. به نظرفراوان هایبحثانتخاباتی 

ها بیش رهایی خلق مسلحانه برای دستیابی به عدالت و یبست مبارزهبن شکست و

دهه است که با تبلیغات وسیع نیروهای امپریالیستی به همه نیروهای مبارز  چهار از

 ا با ایجاد نیروهای تروریستیهو طی این دههخواه تحمیل شده است آزادی و

ی رنگ وارنگ نظام هاامی فوق پیشرفته و رسانهضدمردمی از طرفی و تولید سالح نظ

هایی برای دستکاری و خالف واقع نشان دادن اخبار با استفاده از شیوه داریسرمایه

 نیروهای انقالبی را وادار به است؛ هامنطبق بر روانشناسی اجتماعی توده که کامالً

ها وجود نداشته عاقبتی برای آن ،بست و شکستکه جز بنهایی کردهانتخاب راه

و . یکی از این نیروهای انقالبی فارک است که اکنون پای میز مذاکره نشسته باشد

چشمان بسیاری از نه تنها مردم و مبارزین کلمبیا، بلکه جهان به نتیجه این 

 مذاکرات دوخته شده است.

                                                                                                                         
 . مقایسه کردش اپیمانانو هم .ک و رژیم ترکیه و حمایت آمریکاک.پنیروی عملکرد 

 این مقایسه نیاز به کار و تحقیق دارد و ضروری است انجام شود. 
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 یی کلمبیامختصات جغرافیا

 040میلیون و  0ی جنوبی است که مساحت آن آمریکاکلمبیا یکی از کشورهای 

هزار کیلومترمربع است. سرزمین کلمبیا دارای شرایط طبیعی متنوعی است و از 

 شامل را آمازون رود یهای گرم و مرطوب حوزهتا دشتند آ های بلند و برفیقله

 یآمریکا کشورهای بین دررا  جمعیت نبیشتری برزیل از بعد کشور این. شودمی

 ین کشور درا مردم اغلب. نیست یکسان کلمبیا جمعیتی پراکندگی. دارد جنوبی

 که یک سوم مساحت کشور را شامل کنندکوهستانی کشور زندگی میبخش 

 قرار دارند.در این ناحیه پایتخت کلمبیا و سایر شهرهای بزرگ آن  ،بوگوتا شود.می

 اجتماعی ـقتصادی ی اهازمینهپیش

 

ی التین است اما برخی آمریکاکلمبیا از بسیاری جهات شبیه دیگر کشورهای 

فرد در این کشور وجود دارد که به لحاظ سیاسی، اجتماعی و منحصربه یهاجنبه

 کرده است.متفاوت ی التین آمریکایخ این کشور را از سایر کشورهای اقتصادی تار

 ی التین، شهرهای اصلی کلمبیاآمریکاکشورهای عنوان مثال، برخالف دیگر به

گسترده و  ،متراکم ،بلند یهاتوسط قله کوه (بوگوتا، مدلین، کالی و بارانکیال)

 از بسیاری از یکدیگر جدا شده است. های وسیعو دشتگرمسیری  یهاجنگل

 .اندافتهیکلمبیا در انزوای نسبی از پایتخت، بوگوتا، توسعه  یهااستان

تا سفر از  بردیقرن بیستم، سفر از اقیانوس اطلس به پاریس زمان کمتری مقبل از 

فوتی  8311 در ارتفاع هموار یشهر بندری کارتاجینا به پایتخت کلمبیا که در دشت

 هاییای. این انزوای جغرافیایی برای بسیاری از کلمبردقرار داند آ یهابر باالی کوه

زی است که هنوز هم در مناطق روستایی اعتمادی نسبت به دولت مرکسرلوحه بی

گران دولتی مبنی بر باوجود ادعاهای تحلیل امروز، به تا کلمبیا همچنان ادامه دارد.

طور به هرگز بوگوتا التین است، دولت آمریکادموکراسی  نیتریمیکه کلمبیا قداین

 نداشته است.کنترل همه قلمرو کشور بر  ،مؤثر
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 0801. کلمبیا در سال شدیداران محلی نخبه اداره مینکلمبیا توسط زم 03در قرن 

منافع سیاسی و اقتصادی  در جهتاز کشور اسپانیا مستقل شد. این استقالل 

و در اصل، صرفاً استقالل حکومت از مدیران استعماری اسپانیا  بودحاکمان جدید 

زندان سفید . فرکردندیم یخدمتکلمبیایی خوش ـبود که به یک الیگارشی اسپانیایی

را در سراسر کلمبیا نگه  شانیسیاسی و اقتصاد یاسپانیایی، سلطه گراستعمار

قرن  یکشاورزی کشور را حفظ کردند. تا نیمه یهانیداشتند و کنترل بر زم

نوزدهم، نخبگان جامعه از لحاظ سیاسی و اقتصادی گوش به فرمان اسپانیا بودند و 

ها طرفدار سیستم دولت ه بودند. لیبرالدو حزب سیاسی در کلمبیا تشکیل داد

کاران که محافظهفدرال، جدایی کلیسا از دولت و اقتصاد بازار آزاد بودند، درحالی

های اقتصادی گذاریکلمبیا خواهان یک حکومت مرکزی قوی بودند که در سیاست

 فعال و روابط نزدیکی با کلیسا داشته باشد.

زمام سیاست کلمبیا را در دست  "کارانمحافظهها و لیبرال"تا پایان قرن بیستم 

 زمینهخصوص در داشتند؛ اما در اواسط قرن بیستم، تفاوت کمی بین دو طرف، به

وجود موانع جغرافیایی دشوار در کشور،  با اقتصادی وجود داشت. هایسیاست

مردم در  ندچ هردو طرف موفق به نفوذ به بسیاری از مناطق کلمبیا شدند، درنهایت 

وفاداری بیشتری انتخابات معموالً به مقامات محلی حزب نسبت به رهبران ملی 

کار، در سطح محلی . اختالفات سیاسی میان نخبگان لیبرال و محافظهدادندینشان م

حزب دو اران طرفدو ملی، اغلب منجر به درگیری و خشونت و ایجاد فاصله بین 

 ؛داخلی کلمبیا درگیر بودند یهانگطور معمول در بسیاری از ج. دهقانان بهشدیم

بخش مبتنی که بر اساس منافع نخبگان حاکم بود نه مبارزات رهایی ییهایریدرگ

داران کاران یا زمینحافظهم ،هابر طبقه. دهقانان اغلب برای حمایت از منافع لیبرال

 ها را کمی بهبود بخشد.، برای اصالحات معتدلی که زندگی آندندیجنگیم محلی

کار بود. این آشفتگی در قرن نوزدهم قدرت در دست نیروهای محافظه 0883تا سال 

( به اوج خود رسید. در آن زمان اقتصاد کلمبیا با 0833-0312با جنگ هزار روزه )

صادرات قهوه گره خورده بود و بعد از سقوط قیمت قهوه، دولت لیبرال نیز سقوط 

کاران مسلح در مقابل محافظه 0838 انتخابات ها پس از شکست درکرد. لیبرال

درگیر جنگ  ایکه کلمب 0312تا  0833 هایشدند و جنگ آغاز شد. در خالل سال
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جنگ در تاریخ کلمبیا  نیترنیخون ؛ اینهزار نفر کشته شدند بیش از صدداخلی بود 

وهای نظامی در نیر .، اقتصاد کشور عمالً فلج شد0312بوده است. در پایان سال 

ها به توافق رسیدند که کاران )نیروی نظامی( با لیبرالمحافظه و تری داشتنددولت بر

 شان را زمین بگذارند و در مقابل عفو شوند. ها سالحلیبرال

متحده بست. مطابق را با ایاالت 0 کار معاهده هری هرآندر همان سال دولت محافظه

 دو اقیانوساتصال ی برای الکان آمریکاموافقت کرد که دولت کلمبیا  ،با این معاهده

اتفاق ، مجلس سنای کلمبیا به0311؛ اما در سال بسازد پاناماایالت  کلمبیا ومرز در 

عملیات زیرا بر اساس این قرارداد کنترل و اجرای  را تصویب نکرد؛آرا این پیمان 

 طلبانهی. در نوامبر همان سال، زمانی که تجزشدیداده م آمریکاکانال به احداث 

واشنگتن فرصت دیگری برای حق  ؛شورش کردند بوگوتاکار محافظه لیه دولتع

در حمایت از  آمریکاوقت  جمهورسیساخت کانال پاناما پیدا کرد. تئودور روزولت رئ

به تنگه، نگذاشت  آمریکاجنگی و نیروهای نظامی  یهایاین قیام با اعزام کشت

رسماً استقالل  واشنگتن بعد روز هس نیروهای نظامی کلمبیا به شهر پاناما برسند.

که نمایندگان مشروع دولت جدید پاناما پاناما را به رسمیت شناخت و قبل از این

 پاناما کانال شرکت سابق ارشد مهندس با ییمان جدیدپبتوانند به واشنگتن برسند 

 کانال در منطقه که تاثیرساخت این نسبت به  کلمبیااعتراضات  به روزولت. کرد امضا

کرد. کلمبیا نیز در مقابل  ییاعتنایب ،داشتزیادی در ایجاد شکاف در نیمی از کشور 

طور رسمی تسلیم شد، در واقع از انجام هر حمایت واشنگتن از استقالل پاناما به

خشم و  سببکه از دست دادن پاناما درحالی بود.ناتوان  مورداین کاری در 

متحده شد، برخی از نخبگان بت به ایاالتنس هاییایاعتمادی بسیاری از کلمببی

 فشاربه دولت برای روابط گسترده با همسایه شمالی قدرتمند خود اقتصادی کشور 

که  آمریکا ی. با تصویب پیمان اوروتیا تامپسون توسط مجلس سناآوردندمی

واشنگتن را به خاطر نقشش در جدایی کانال پاناما از کلمبیا وادار به پرداخت غرامت 

 2کاهش پیدا کرد. 0322ها در سال میلیون دالری به کلمبیا کرد، تنش 12

                                                           
1 Hay–Herrán Treaty  

میلیون دالر به کشور  21در پی قرارداد اوریتا تامپسون توسط مجلس سنا  0322در سال  آمریکادولت  -2 

 د.کلمبیا غرامت دا
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 "هاونیلیرقص م"ها با عنوان سالبعد اقتصاد کلمبیا شکوفا شد. این  هایسال

. بخشی شودیاست که وارد اقتصاد کلمبیا شد( شناخته م دالری هاونیلی)کنایه از م

پرداخت شد، اما  آمریکاست که توسط دالر غرامتی ا ونیلیم 21ز ناشی ا از این رونق

 هر چند؛ بودقهوه، موز، نفت  و صادرات اول به دلیل گسترش تولید یدر درجه

از این اقتصاد ویژه کارگران شهری و روستایی به هاییایاکثریت عظیمی از کلمب

که خواستار  0،پارتیدو ،ند. حزب کمونیست کلمبیادنبر یاپررونق کشور بهره

 .این کارگران کرد بیشتردهی ماعی و اقتصادی بود شروع به سازماناصالحات اجت

 

 کلمبیا اقتصاد

کلمبیا از لحاظ اقتصادی بیست و ششمین کشور جهان است و چهارمین کشور در 

 کهمیلیون جمعیت است  47با  زبانییایکشور اسپان نیترتیی التین و پرجمعآمریکا

درصد جمعیت  34ن، بومیان و اروپاییان. چندین ملیت را در درون خود دارد: سیاها

ی شامل کاالهای تولیدی و منابع طبیعی فراوانی دارد. صادرات اصل .باسواد هستند

نیز بخشی از موادمخدر قهوه است. صادرات  سنگ وزغال ،، مواد نفتیمصنوعات

 . دهدیکلمبیا را تشکیل م رسمی غیر و رسمی اقتصاد ازاقتصاد 

ها و نیازهای ی بر بازار آزاد است و در بسیاری از سیاستاقتصاد کلمبیا مبتن

 یآمریکاترین کشور وابسته است. کلمبیا نزدیک آمریکا متحدهاالتیاقتصادی به ا

ست. صنعت گردشگری در کلمبیا با پیشی گرفتن از صادرات سنتی آمریکابه  یجنوب

نوبی شناخته شده ی جآمریکاترین منبع درآمد خارجی این کشور در عنوان بزرگبه

میلیارد دالری از صنعت  1.2میالدی به درآمد  2104است. این کشور در سال 

درصد جمعیت  43، وجود بیش از یدرصد 00گردشگری دست یافت. نرخ بیکاری 

ی را دیشد اریبس طبقاتی تضاد که – 18بسیار باالی  2زیر خط فقر و ضریب جینی

                                                           
1 Comunista Colombiano ،PCC 

گیری پراکندگی آماری است که معموال برای سنجش میزان ضریب جینی یک واحد اندازه -1 

شود. این ضریب با نسبتی تعریف نابرابری در توزیع درآمد یا ثروت در یک جامعه آماری استفاده می
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در اقتصاد خود دارد.  یادهیت ساختاری عد، بیانگر این است که مشکالدهدمی نشان

درصد از سهم تولید ناخالص 08است و تنها  شرفتهیپریصنعت در کلمبیا نسبتاً غ

 .شودیرا شامل م 0 داخلی

 کلمبیا کشاورزی

درصدی در تولید ناخالص ملی  08اندازه صنعت، سهمی هم کلمبیابخش کشاورزی 

زی کلمبیا قهوه، کاکائو، نیشکر، نارگیل، کشاور یاین کشور را دارد. محصوالت عمده

که در بازار است کشاورزی  محصول 414و بیش از  هاوهیموز، پنبه، برنج و سایر م

استفاده  در کلمبیا برای کاشت گیاه کوکامساحت وسیعی  .شودیاستفاده م آمریکا

هکتار از خاک کلمبیا زیر کاشت  011هزار و  004، حدود 2114شود. در سال می

تن کوکائین را دارد. کشت  411این گیاه بود و در واقع کلمبیا هر ساله توان تولید 

های دولتی نیز از های تجاری مهم در کلمبیا است و حتی زمینجمله فعالیت از کوکا

 اند.صاحبان و سران این تجارت در امان نمانده یطلبجاه

                                                                                                                         
یک به عدد صفر باشد، برابری هر چقدر ضریب جینی نزد .شود که ارزشی بین صفر و یک داردمی

دهد و بالعکس هر چقدر ضریب جینی نزدیک به عدد یک باشد، بیشتر در توزیع درآمد را نشان می

 .کندتوزیع نابرابر درآمد را مشخص می
 

1 GDP 
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های مقاومت و شیوهاصالحات ارضی ، از دهقانان مالکیت زمینسلب 

 دهقانان

ها در مناسبات زمین و نقش فئودال یهلأمانند بسیاری از کشورهای پیرامونی مس

چهل شمسی در ایران، در  یدهه هایهمانند سال دارد.ای نقش برجسته اجتماعی

 آمریکامکتب شیکاگو و سیاست  یهاکلمبیا نیز قانون اصالحات ارضی توسط نسخه

نیروهای انقالبی نیز معتقد بودند که سیاست انقالب ارضی  برخی ازاعمال شد. حتی 

به  شرط ضروری برای باال بردن استاندارد زندگی مادی و فرهنگی کل دهقانان است

 یسوادیشرطی که این اصالحات عمیق و بنیادی باشد و بتواند بیکاری، گرسنگی، ب

ن برده و دهقانان را بزرگ را از بی یدارنیسیستم زم دوبندیبومی، ق یهایماریو ب

 0 آزاد کند.

( را تصویب کرد با 011اصالحات ارضی )قانون  قانون، کنگره کلمبیا 0330در سال 

 کمک شود، شاننیازهای اساسی"به دهقانان برای به دست آوردن  کهفرض این پیش

توزیع تغییر . در این قانون مکانیسمی برای "دندیکشیکه رنج طوالنی را مجمعیتی 

زراعی از طریق سلب مالکیت و توزیع مجدد آن بین  یهانیدت نابرابر زمشبه

زراعی  یهانیدرصد از زم 11حدود ، 0331دهقانان در نظر گرفته شده بود. در سال 

درصد از کشاورزان  32.1که درصد از مالکان بود، درحالی 0.7کلمبیا صرفاً متعلق به 

مناسب برای کشاورزی امرارمعاش ی هازمیندرصد از قلمرو  0کشور در کمتر از 

رسیدگی به این نابرابری شدید در توزیع  011. هدف اعالم شده قانون کردندیم

 بود. "هویج و چماق "نمونه بارز اصطالح معروف  011، قانون واقعزمین بود؛ اما در 

 یآمریکا یتیامن اتیعمل 2طرح ضدشورش  تصویب و از طرفی 011از طرفی قانون 

                                                           
شمسی در ایران هنوز نتوانسته در میان نیروهای  0142البته بحث اصالحات ارضی در سال  -1 

کند از می متاقشه برانگیزی است و بسیاری از نقدهای که به بیژن جزنی وارداجتماعی ایران بحث 

 ضی است و این بحث همچنان باز استزاویه نگاه ایشان به مسئله ار

2 LASO:Latin American Security Operation  
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علیه  "چماق"عنوان بهجنایت علیه بشریت بود و این طرح امنیتی در واقع  که نیالت

 دهقانان در نظر گرفته شده بود. یهاشورش

در  یبیشتر به میزان، مالکیت زمین 011حال، ده سال پس از تصویب قانون این با

درصد از یک داران بزرگ متمرکز شد و این قانون برای کمتر از دست زمین

ها در تملک سلب مالکیت بودند و اکثریت زمینواجد شرایط اجرا شد که  ییهانیزم

دولت باقی ماند. بسیاری از دهقانان از سرزمین خود اجباراً رانده شدند و این به روند 

مکان ا نقلها در جستجوی شغل به شهرهشهرنشینی در کلمبیا کمک کرد. آن

درصد در  4.3شهری را از  رکود اقتصادی، سطح بیکاری 0331کردند. در اواسط 

 درصد در سه سال بعد افزایش داد. 01به  0334سال 

 ،کندیخواه که در ایرلند زندگی میک فعال و نویسنده آزادی -خوزه آنتونیو گوتیرز 

 معتقد است:

 47کلمبیا یکی از بدترین کشورها از نظر توزیع زمین در جهان است.  "شودگفته می

ها درصد کلیه زمین 11نفر مالک . سه هزار کنندیزندگی م میلیون نفر در این کشور

را  یادهندهتکاننابرابر و کنون کشور دیگری با چنین توزیع هستند. من تا

ها در جریان بوده است، در واقع برای قرن نیزممالکیت  ام. اختالف بر سرنشناخته

به  . اینگرفتدر ن یبرای حق مالکیت زممبارزه مسلحانه نیز  0341اما از اواسط 

سال  از که بود کشاورزان مقاومت فرهنگ بلکهـ  تنهایی نه یک مبارزه مسلحانه

بنابراین ما امروز از یک درگیری مسلحانه و اجتماعی صحبت بود. آغاز شده  0311

 مهم در حومه وجود دارد. پرطرفدار. یک جنبش انقالبی میکنیم

یا به کشت  کنندیکشت نمرا  شانیهانیزمیا  یخوارنیداران بزرگ با هدف زمزمین

اخیر نیز برخی از  های. در سالدهندیمحصوالت کشاورزی برای صادرات اختصاص م

و  انداند و به دنبال استخراج معدن رفتهمعادن غنی پیدا کرده شانیهانیها در زمآن

       ا همراه بنیز برداری از معادن بهره؛ اما کنندها خودداری میزمیناز کشت 

به صورتی پایدار و محکم  خواری است و در واقع به دنبال تولید نیستند ورانت
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ها کشاورزان کوچک آناست که . برای چند دهه ندنکیتر مداری را مستحکمسرمایه

با استفاده از زور، خشونت  نندکیو مستقلی را که در خارج از روستاها زندگی م

 .کنندیبیرون م شانیهانیاز زم دروغینعریان و قوانین 

هستند و از سوی  کشاورزانسو خواهان سلب مالکیت از داران سنتی از یکزمین

در آن  اماند. رعنوان کارگر داها در اطراف روستاها بهدیگر سعی در نگه داشتن آن

 یهانیهمیشه زمو  است یکشور خیلی بزرگ کلمبیا اند چراکهچندان موفق نبوده

دورتر رفته و در یک کوچ کرده، طوری که دهقانان جود دارد، بهجنگلی بیشتری و

و  کنندی، روی آن کار مکنندی، آن را پاک مشوندیقطعه زمین جدید ساکن م

 .شوندیدوباره تبدیل به کشاورز مستقل م

و ادعا  ندیآیداران بزرگ مها در زمین جدید ساکن شدند، دوباره زمینوقتی که آن

 ؛ این شوندیزمین هستند و کشاورزان یک بار دیگر رانده م که مالک کنندیم

بکنند؟  توانندیها چه مآن ؟تاریخی درگیری زمین در کلمبیا بوده است یچرخه

کنند، اما این فقط تولید مجدد  مکاننقلدورتر  یبه جنگل توانندیها هنوز هم مآن

 "که با خشونت همراه بوده است.ای چرخه همان چرخه است.

 با تخریب بیش از پیش مناطق جنگلی همراه است.  این روند و طبیعی است که

، در 0343است؛ برای مثال در سال  شدهیخشونت از کنترل خارج م ییهادر زمان

 (دو حزب اصلی) هاکاران و لیبرالطول یک دوره از خشونت بین محافظه

، در شانیهانیچک از زمبرای اخراج دهقانان کو یاکاران از خشونت گستردهمحافظه

ها استفاده کردند. این اقدامات با حمایت کلیسا و دولت و مناطق تحت نفوذ لیبرال

. بسیاری از دهقانان کشته صورت گرفته استجناح راست  انینظامبه دست شبه

صد سال ". در کتاب دندیرسیها به قتل مشدند. گاهی اوقات تمام اعضای خانواده

الب رمان قرا در این کشور  زیانگاز تاریخ غم نمایی رسیا مارکزگابریل گا "ییتنها

 این فاجعه اصلی یهاتیکودکان شخص ،کتابمتن از  ییهای. در بخشدهدیمنشان 

 .شوندیطور سیستماتیک یکی پس از دیگری اعدام مهستند که به
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کیت مقاومت و سلب مال جغرافیایی جاییهبرابر جاب در دهقانان ،تاریخ این مبارزات در

هایشان خواستهآگاه به وضعیت خود که  دهقانان 0348-0343های سال اند. درکرده

یک نیروی چریکی به مشهور بودند،  لیبرال بود و هوادار حزبفراتر از نظام فئودالی 

دفاع از "های نیز گروه هاستیکمون 0343تشکیل دادند؛ در سال  "دفاع از خود"نام 

به منظور  0از تکانداما ییهاتلیما و بخش ستا در مناطقهمان را را در "خود

ها، در جلوگیری از بیرون راندن دهقانان تشکیل دادند. در مواجهه با این مقاومت

ها مینو ز شدند و تسلیم مرعوبشان یا از ترس جانبسیاری از موارد مالکان بزرگ 

 فرار کردند.یا از منطقه را تقسیم کردند 

و  هاستیشمسی دو گروه مسلح دهقانی )کمون 0121میالدی / 41 یههددر اواخر 

های مسلح کمونیست از نظر بودند. گروهدر تماس طرفداران حزب لیبرال( با یکدیگر 

 هواداران حزب برخالف و داشتندقرار وضع بهتری  و اعتبار در دهی نیروهاسازمان

وی بیشتری جذب کند. در خود توانست نیر یهایدهسازمانو لیبرال، با متد آموزش 

مبارزات مسلحانه، دهقانان لیبرال نیز رادیکال شدند. رهبران لیبرال آن دوره از طول 

و سعی  نداز جنگ چریکی کنار کشید ،از ترس از دست دادن نیروی کمی خود

کاران نیز از رادیکال شدن این مبارزات د. محافظهنبمانباقی در حوزه انتخاباتی  ندکرد

 ند.نگران بود

ها و نیروهای چپ کاران با لیبرال، دیکتاتوری نظامی محافظه0311در اواخر سال 

تسلیم شوند، عفو خواهند شد. نیروهای لیبرال این توافق  هاکیتوافق کرد که اگر چر

دخالت  آمریکامتحده  جنگ سرد در اوج خود بود. ایاالت هارا پذیرفتند. در این سال

نابخشودنی در نظر  هاستینخواهد شد. کمون هاستیمونکرد و گفت این عفو شامل ک

سالح را به رسمیت نشناختند. برخی از دهقانان خلع هاستیکمون گرفته شدند.

 ،لیبرال نیز تصمیم گرفتند سالح خود را تحویل ندهند که بر اساس مدارک موجود

و  ها، لیبرال0318؛ اما در سال شدند کشته یا طرد این نیروها توسط دولت

                                                           
1 Tequendama 
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کاران توانستند به یک فرمول تقسیم ثابت قدرت دست یابند و در این میان محافظه

 در جای خود باقی ماند. هاستیکمونفعالیت طرد و ممنوعیت 

سرکوب دولتی، عدم موفقیت ی گانهبسیاری از دهقانان در پاسخ به تهدیدهای سه

رضی خود را از سیاست اصالحات ارضی و بیکاری رو به رشد شهری، اصالحات ا

، 0334طریق کوچ به منطقه آمازون در شرق و جنوب کلمبیا عملی کردند. در سال 

هزار دهقانانی که مهاجرت کرده بودند به مناطق خودگردان رفتند،  171برخی از 

انبوه  یهامنظور ایجاد کشتزار، اقدام به قطع جنگلبارشان را زمین گذاشتند و به

دهقانان مهاجر مسلح به وجود آمد. بسیاری از مهاجران  کردند. فارک از میان این

 هاکیداران بزرگ و دولت به چرمنظور دفاع از خود در برابر تجاوز زمینبه یزودبه

پیوستند. در واقع، فارک، مؤثرترین شکل دفاع برای بسیاری از دهقانان شد. بر 

در نداشت،  ینفوذ 1033در مناطقی که در آن فارک در '0اساس گزارش آلفرد موالنو

، دهقانان داران بزرگها و انتقال زمین و منافع زمیناستعمار دهقان یسازادهیروند پ

 .هیچ حامی نداشتند

پیشرفت شگرفی کرده است. ایجاد مناطق حفاظت  هامبارزات دهقانان در طول دهه

آنان دهد هنگامی که مبارزه با زندگی یی است که نشان میهادهقانی یکی از شیوه

 کند. می روزهابتکاراتی ب و هاشود چه خالقیتمی عجین

های مهم منطقه بزرگراهروز،  14برای بسیج بزرگی از دهقانان شمال غربی کلمبیا، 

سرزمین رعد »کاتاتومبو، نزدیک مرز ونزوئال را مسدود کردند. کاتاتومبو، که به معنی 

برای منابع طبیعی  در زبان محلی بارو است، یک قلمرو کلیدی« و برق

های که سرمایه شرکت یسنگ است، زمینژئواستراتژیکی مانند نفت، کلتان و زغال

چند ملیتی طمع مالکیت آن را داشتند و سناریویی برای یک فصل جدید از تاریخ 

 مبارزه طبقاتی در کلمبیا است.

                                                           
1 Alfredo Molano 
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تومبو به یک منطقه حفاظت تقاضای اصلی جنبش دهقانی محلی، تبدیل کاتا

 از زیادی تعداد چرا و چیست (ZRC)دهقانی شده منطقه حفاظت  است. اما 0قانیده

 مسدود کردند؟ این خواستهرای برا ها جاده فقیر دهقانان

یک طرح قانونی است؛ نه اختراع دهقانان کاتاتومبو.  دهقانیشده حفاظت  یمنطقه

با شناخت از . یعنی دهقانان شده است تصریح 0334سال  031این قانون در قانون 

در را شان دسترسی کارگران روستایی به اموالقوانین موجود دست به عملی زدند تا 

ی از تشکل شکل مهم، 031در قانون  د.نفراهم کن ،اندهایی که مستقر شدهسرزمین

ایط زندگی تا شر، 2(UAF)دهقانان روستا  : اتحادیهشده استتعریف برای روستاییان 

تا امروز،  0334از سال . کندیک خانواده دهقانی فراهم  اقتصادی مناسب را برای

به رغم ه و را ناقص کرد 031قانون دولت بسیاری از اصالحات و سکوت رسمی 

هکتار از  034 تا 71 حدود تقریباً دهقانیشده پنج منطقه حفاظت تعریف و ایجاد 

های شبر اساس گزار. دولت توسط بوروکراسی دولتی مسدود شده استاین مناطق 

از  "منطقه حفاظت شده دهقانی" اطالعاتی نظامی احمقانه اصرار دارد که این ایده

  در  "جمهوری مستقل"های کمونیستی برای ایجاد یک طرح مرموز از چریک

 شهر، آمده است. یحومه

مبارزه جوامع دهقانی کلمبیا رو به افزایش است. غفلت حکومت برای  2101از سال 

کرده نونی قا را خود یهاگاهسکونت خواهندمی که مهاجری ندهقانا بهرسیدگی 

را ایجاد کنند، کارگران روستایی را مجبور کردند تا  مناطق حفاظت شده دهقانی و

ی ملی حفاظت از ها موسسهتمام مناطق را سازماندهی و بسیج کند. آنساکنان 

 1در ین که با وجود ا. ZRC ملی انجمن، همچنین زیست را ایجاد کردندمحیط

 حال در ، اماشده غیرقانونی ، در واقعدهقانی شده حفاظت مناطقایجاد  1ناحیه

 مقاومتمتکی به قدرت و ، دهقانیشده هستند. ایجاد مناطق حفاظت  تشکیل

                                                           
1 - Zona de Reserva Campesina - ZRC 
2 -Peasant Farmer Unity 
3 Losada-Guayabero ،Gúejar ،Sumapaz ،Montes de María ،Perla Amazónica 
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منطقه حفاظت شده " به شدن تبدیل کنندمی ادعا کهاست  خودمختاری اندهقان

 شوند ومی وراهای دهقانی ادارهط شاین مناطق توس. حق قانونی آنها است "دهقانی

 هستند.  خودمختار جوامع نوعی

ی بسیار متنوع هاو از روش شوندیتر مهای دهقانی کلمبیا قویروز به روز، جنبش

که  اعتصاب غذای ملیکنند. از جمله می یشان استفادههایابی به خواستهبرای دست

اجتماعی، در  ییدی برای مبارزهتاریخ جداجرا شود. آگوست آینده  03در  قرار است

 یک کشور که مردم خواستار تغییرات ساختاری در آن هستند.
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 در کلمبیا "خشونت" هایتاریخ سال
 

عنوان بهها رخ داد. این سالها به رهبری لیبرال یشورش در بوگاتا 0347 هایسال

ه یاسی شخصی ب، در صحنه س0321در اواخر  شناخته شده است. "دوران خشونت"

عنوان عضو حزب لیبرال بهیکی از نمایندگان کنگره کلمبیا و ، 0یتاننام خرخه گی

کلمبیایی فقیر و تهیدست زندگی متفاوتی را نوید  هاونیلیمخالف ظهور کرد و به م

کنندگانی که در میدان مرکزی امبر، ارتش کلمبیا به روی اعتصابدس 3در روز داد. 

ه تا تجمع کرده بودند، آتش گشودند. تعداد زیادی از اعتصابیون ک سیناگا شهر

 شد، کشته شدند.می نفر تخمین زده 2111

عام کارگران موز توسط ارتش کلمبیا در کار در قتلیتان نقش دولت محافظهگی 

طور قطعی متهم او دولت و ارتش را به. محکوم کردرا  2در شهر شمالی سیانگا 0328

 کرد. مستقر در بوستون 1 به شرکت در جنایت شرکت یونایتد فروت

                                                           
1 Jorge Eliécer Gaitán  
2 Ciénaga 

3 United Fruit  

گردد. هنری میگز، مؤسس راه آهن ایاالت متحده برمی 0870به سال یونایتد فروت سیس شرکت تأ

و بندر لیمون در  سن خوزه بیندن راه آهن ، قراردادی با دولت کاستاریکا مبنی بر کشیآمریکا

 نماینده ی وی فعالیت کاستاریکا به عنوان یت، درماینور سی.ک کاراییب امضا کرد. خواهر زاده وی،

شد. در سال می آهن استفادهایی ارزان قیمت برای کارگران راهکرد. موز به عنوان منبع غذمی

های دولت کاستاریکا به رئیس جمهور کاستاریکا، در پی مذاکراتی پذیرفت در ازای بدهی ،0884

ف از مالیات در امتداد راه آهن به کیت بدهد. رشد موز شرکت حدود سه هزار کیلومتر مربع زمین معا

، کیت 0833آغاز شد. در سال  آمریکابسیار خوب بود و صادرات موز به ایاالت متحده  هادر این زمین

سیس کرد. این شرکت به تدریج ریک شد و شرکت یونایتد فروت را تأبا شرکت بوستون فروت ش

با تغییر 0384را در اختیار گرفت. در سال  آمریکات متحده بازار موز ایاال درصد81تامین بیش از 

ها فعالیت شرکت مدیریت و سهام داران، نام آن به چیکیتا برندز اینترنشنال تغییر یافت. در طول سال

های کارائیب بود و خطوط راه آهن ناوگان دریایی های زیادی در دشتیونایتد فروت مالک زمین

ی منطقه داشت که به او هااین شرکت نفوذ زیادی بر دولت را داشت. شرکت رادیو و تلگراف خود

های محلی و حتا تصویب قوانین یا گرفتن مزایا و امتیازات از دولت امکان عدم پرداخت مالیات و

https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%DB%8C%D9%86%D8%A7%DA%AF%D8%A7_)%D9%85%D8%A7%DA%AF%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%DB%8C%D9%86%D8%A7%DA%AF%D8%A7_)%D9%85%D8%A7%DA%AF%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D9%86_%D8%AE%D9%88%D8%B2%D9%87_(%DA%A9%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D9%86_%D8%AE%D9%88%D8%B2%D9%87_(%DA%A9%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7)
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داد. شعارهای وی میاصالحات ارضی  مساله کارگری وپسند شعارهای مردم یتانگی

به معرفی اولین قانون اصالحات ارضی مدرن کلمبیا در  در زمینه اصالحات ارضی

توجهی یتان باعث شد طرفداران قابلشد. شعارهای پوپولیستی گیمنجر  0313سال 

ت کوتاهی شهردار بوگوتا شد. ، برای مد0341به دست آورد و به واسطه آن در اواخر 

انتخاب شد که با استفاده از خشونت  یکار جدیددولت محافظه ،0343در سال 

ها در شانزده سال طلباصالح ـدودی را حذف کرد که توسط لیبرال اصالحات مح

 گذشته تصویب و اجرا شده بود.

خشونت  ،اهای بوگوتیتان در یکی از خیابان، با ترور گی0348آوریل سال  3در 

شد. این شورش به جنگ  "آل بوگوتازو"شدت یافت. مرگ رهبر لیبرال باعث شورش 

                                                                                                                         
های مالی این شرکت به سازمانهای شبه نظامی اسناد کمک داد.جلوگیری از تصویب قوانین را می

، چیکیتا و آمریکابه گزارش وزارت دادگستری رسوایی بزرگی ایجاد کرد.  2117کلمبیایی در سال 

میلیون دالر به گروه تروریستی کلمبیایی به  0٫7، ماهانه 2114تا  0337های تابعه آن از سال شرکت

میلیون  21چیکوئیتا برندز پذیرفت تا  .( پرداخت کرده استAUCنام نیروهای متحد دفاع از خود )

عام ربانیان گروه تروریستی نیروهای متحد دفاع کلمبیا بپردازد. یکی از چندین قتلدالر را به ق

 AUCنظامی نفر از نیروهای شبه 81ژانویه،  07در انجام شد:  2110ین سازمان در سال گسترده ا

های سنگی نفر را با خرد کردن جمجمه سرشان توسط پتک 24وارد حومه شهر چنگو شدند و 

 کشتند. 

ی جدی بسیاری از فعالیت این شرکت دیده است. از بین بردن هاآسیب ست این منطقهمحیط زی

، سیم کشی و سیستم آب رسانی اکوسیستم هاشد و فاضالب ها، مناطق باتالقی و دشتهاجنگل

را از بین برده است. یکی از اقدامات معمول یونایتد  هاموجود در این مناطق را نابود کرده و تنوع گونه

بود. در این عمل منابع هیدورلوژیکی و حاصلخیزی « تغییر مزرعه کشاورزی»ت، عملی معروف به فرو

خیز نبود، شد یا دیگر حاصلمی گرفتند و هنگامی که مزرعه آفت زدهمی اختیار در یک مکان را در

 یی بسیارهاشدند و به این ترتیب صاحب زمینمی به زمین دیگری کشاورزان ناچار به نقل مکان

 شدند. می
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 یارانهییتان، بوگوتا را به وساعت بعد از ترور گی 01تبدیل شد که طی  ایداخلی

 0.ها کشته شدنداین درگیری رنفر د هزار211و بیش از  تبدیل کرد

کاران ها و محافظهین منافع لیبرالدر این جو ترور و وحشت که بر اساس درگیری ب

ها بودند به تخریب از اقشار پایین که حامی لیبرال ییهابخش ؛به وجود آمده بود

المللی نهم کشورهای زمان اجالس بینهم گسترده و غارت پایتخت پرداختند.

جمله وزیر امور  ، ازآمریکاکه بسیاری از مقامات  شدییی در بوگاتا برگزار مآمریکا

ارجه، جورج سی مارشال در آن شرکت کرده بودند. آنان بر این باور بودند که خ

کمونیستی برای تضعیف اجالس است. رابرت  ییک توطئه "آل بوگوتازو"شورش 

در کلمبیا خدمت  آمریکاعنوان دیپلمات به 0371و  0311دبلیو درکسلر که در دهه 

 گفت:  ،کرده بود

موجب رشد نگرانی بیش از حد دولت  ی التینآمریکارشد سریع چپ در "

از جنگ داخلی معروف  یناش شتریبامر ن یاو متحده از تهدید کمونیسم شد ایاالت

دلیل  .از سرنوشت مردم کلمبیا است رحمانهی. این طنزی ببود "آل بوگوتازو"به 

نادیده  یطورکلبهبود،  در کلمبیا ناشی از مشکالت اجتماعیکه شورش  یعمده

متحده در نظامی ضدکمونیستی ایاالت یهااستیو دلیل آن را اتخاذ س شدگرفته 

منجر ها آنکه گاه به بدتر شدن مشکالت داخلی  هایی، سیاستعنوان کردندمنطقه 

 "شده است.

که خشونت برآمده از اعتراضات بوگوتازو ممکن است با انقالب اجتماعی ترس از این

لیبرال از سرکوب خونین این  انیگرایدهقانان یکی شود، سبب شد که رهبری مل

وجود اتحاد سست بین دو طرف،  کار حمایت کند. بادولت محافظه لهیوسجنبش به

 که ترور کردند 0343را در سال  رتبهیکاران دو لیبرال عالها، محافظهبنا به گفته

آن را پاسخ داد.  0311سال حزب لیبرال با تحریم انتخابات ریاست جمهوری 

 شد. انتخابات برنده بالمنازع 2کاران، لورنو گومزنامزد محافظه جهیدرنت

                                                           
1 The FARC the longest insurgency Garry Leech 2011 Zed Book 
 
2 Laureano Gómez  
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 در مسلح دهقانان شورش ؛بود شده سرکوب بوگاتا طور موثری درگرچه شورش به

 پشتیبانی گومز استبدادی رژیم از کاتولیک کلیسای. داشت ادامه حومه سراسر

یبرال و دهقانان ل . درگیری و هرج و مرج تنها مختص به جنگ بین دهقانانکردیم

نیز وجود  زدهیو دهقانان قحطی قدرت مسلط هژمونبلکه بین  کار نبودمحافظه

 یها به این منجر شد که بسیاری از مالکان بزرگ همهداشت. این درگیری

متحده، شان به شهرها رفتند. ایاالتخود را رها کردند و برای نجات جان یهاییدارا

و تجهیز  دیدیجنگ سرد م یاز دهقانان را از زاویه حمایت حزب کمونیست کلمبیا

نظامی نزدیک بین دو  یهاینظامی و آموزش ارتش کلمبیا را تسریع کرد. همکار

ی التین بود که به مکانی برای آمریکاکشور قبالً ایجاد شده بود و کلمبیا تنها کشور 

کره  در شایجنگ یهااستیمتحده و پیشبرد سنظامی ایاالت یهاارسال کمک

 تبدیل شده بود.

ی آمریکا، ارنستو چه گوارا پس از سفر به بسیاری از کشورهای 0312در سال 

بخش جنوبی وارد کلمبیا شد. در طول اقامت کوتاه خود، مردی که بعدها الهام

 بسیاری از انقالبیون کلمبیا شد، چنین گفت: 

ی التین بیشتر آمریکاجا از هر کشور دیگری در فردی در این یهایسرکوب آزاد"

 ".برسد ثمر به است ... جو متشنج است و یک انقالب ممکناست

روستایی و  یهامقامات نظامی نیز پیامدهای سیاسی و اجتماعی ناشی از خشونت

ترتیب، در اینگومز برای سرکوب آن را تشخیص داده بودند و بهجمهور رئیسناتوانی 

کودتای نظامی ژنرال گوستاو روجاس  کار باجمهور محافظه، رئیس0311سال 

 برکنار شد. 0پینیال

نظام کلمبیا در جمهور جدید، فرمانده سابق یک گردان پیادهروجاس پینیال، رئیس

کره جنوبی بود و برای همه دهقانان مسلح فرمان عفو صادر کرد. بسیاری از دهقانان 

اهی، دولت شروع به لیبرال مسلح این پیشنهاد را پذیرفتند؛ اما پس از مدت کوت

، 0314آن، در سال  از لیبرال خلع سالح شده کرد و پس یهاکیهدف قرار دادن چر

روجاس پینیال یک حمله نظامی بزرگ علیه دهقانان کمونیست به راه انداخت، 

                                                           
1 Gustavo Rojas Pinilla 
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ها خلع ود؛ آنب کلمبیا مرکز در 0ویالریکا خصوص کسانی که مقرشان در منطقهبه

آواره شده و  بارکیکه با تهاجم نظامی نااران نفر از دهقانکرده بودند. هزسالح را رد 

و  "دفاع از خود"های در جای دیگر ساکن شده بودند، شروع به تشکیل گروه

از جنگل را  ییهاها بخشند. آنکردواست کمک از حزب کمونیست کلمبیا درخ

قابل باید در م "دفاع از خود"های . گروهکردندیکشاورزی م یو آماده مسطح

از خود  آباد کرده بودند که ییهانیداران بزرگ در زمعملیات دو گروه ارتش و زمین

گران چه برخی تحلیلکه در مناطق خودگردان یا آنهایی ، زمینکردندمی محافظت

 .، واقع شده بودندنهیم آن بر جمهوری مستقل نام

کار ن لیبرال و محافظهکه نخبگامند بود. درحالیروجاس پینیال به حفظ قدرت عالقه

کاران تظاهرات گسترده خیابانی را ها و محافظه. لیبرالکردندینیز از او حمایت م

دهی کردند که منجر به سرنگونی دیکتاتوری شد. پس از آن با توافق دو سازمان

، احزاب 0318قدرت تقسیم شد و ائتالف ملی شکل گرفت. در آغاز سال  ،طرف

 یهاتیچهار ساله ریاست جمهوری جایگزین و موقع یدر دورهکار لیبرال و محافظه

سیاسی اعمال شده از  یهاطور مساوی بین خود تقسیم کردند. خشونتدولتی را به

طرف ائتالف ملی، در پایان مبارزه جناحی بین نخبگان از قرن نوزدهم تا این زمان 

ه با دهقانان ، دولت جدید وحدت ملی مجبور بود کحالنیبود. درع مانندیب

 یهایکمونیست مسلحی بجنگد که هنوز هم در تالش برای از بین بردن نابرابر

 .کردندیاجتماعی وافر در کلمبیا مبارزه م

در مناطق خودمختار، دهقانان کمونیست به دنبال ایجاد ساختارهای سیاسی، 

 داری تحمیل شده توسط احزاباجتماعی و اقتصادی جایگزین برای مدل سرمایه

 سیاسی حاکم در این کشور بودند.

 

 

 

 

                                                           
1 Villarica 
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 1 عملیات مارکوتالیا
 

منظور بررسی وضعیت ، بهآمریکا، یک گروه ویژه از مرکز جنگ 0332در فوریه سال 

بازدید کرد. گزارش این کشور ، از کلمبیا شورش ارتش امنیت داخلی و استراتژی ضد

 اشیرنظامیی و غکه کلمبیا ساختارهای نظام درکینهایی این گروه توصیه م

در این زمینه  آمریکا یهاترین برنامه)سیاسی، اقتصادی( را توسعه دهد. یکی از مهم

، خرابکاری، انینظامشبه یریکارگمخفیانه بود. این اقدامات شامل به یهااعدام

شناخته شده بود که تحت حمایت  یهاستیتروریستی علیه کمون یهاتیفعال

 .دشیمتحده انجام مایاالت

عملیات  عنوان طرحی التین ارائه شد، بهآمریکاکه به سازمان امنیت  هاهیاین توص

 کمونیسم نفوذ با مبارزه برای ابتکاری و است شده شناخته 2 ی التینآمریکاامنیتی 

 یهاسالح و هواپیما از استفاده با کلمبیا ارتش. بود کلمبیا در رشد حال در

داد که تحت کنترل روستاییان  د هدف قرارموربه شدت ، مناطقی را ییآمریکا

 انقالبی بود.

 موردبود که جوامع دهقانی خودگردان  نیترو موفق ترینبزرگیکی از  ایمارکوتال

قرار  آمریکابا حمایت مشاوران نظامی هزار نفر از سربازان کلمبیایی  هاده یحمله

ابود نشد. این جامعه های جدی نبه رغم آسیب نا، جامعه خودگردحال این با .گرفت

 .شدمیبه نام مانوئل ماروالندا رهبری  توسط کشاورزیخودگردان 

سرباز کلمبیایی  هزار03را با  مارکوتالیا ، ارتش کلمبیا عملیات0334مه سال  27در 

. روستای شدندمی پشتیبانی B-26 ییآمریکا یهاافکنشروع کرد که توسط بمب

هدف از این عملیات ورد هدف قرار گرفت. ، ممارکوتالیا کوچکی به همین نام

که )بود. وی  چریک مسلح دهقانی تحت فرماندهی ماروالندا 48دستگیری یا کشتار 

                                                           
1 Marquetalia 
2 LASO 
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 به تیراندازی هشیارانه و تیزش یهاتیرا با توجه به قابل "راندازیتتک"نام مستعار 

نام جاکوب  به کلمبیا کمونیست حزب اعضای از دیگر یکی و( بود آورده دست

اصلی این عملیات هدف  مارکوتالیا )که بعدها رهبر سیاسی فارک شد( در 0رنسآ

 48تمام نه تنها شده بود  یاندازها راهکه علیه آن ایرغم تهاجم گستردهبودند. به

در نیز  حزب کمونیست ، مجمع عمومیهمیاناین در  بلکه چریک موفق به فرار شدند

شرکت کرده و استفاده از استراتژی چریکی جوالی برگزار شد که در آن دهقانان  21

 دادند. قرار دییو برنامه اصالحات ارضی را تصویب و مورد تأ

دهقانان به یک نیروی چریکی انقالبی تبدیل  "های دفاع از خودگروه"در این زمان 

 بودند.به دنبال گسترش عملیات در سراسر کشور منظور سرنگونی دولت شدند که به

کمونیست به دنبال مراه نیروهای ه مستقل پیشرو بهدان، دهقانان در مناطق خودگر

داری ایجاد ساختارهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی جایگزین برای مدل سرمایه

بودند که توسط احزاب سیاسی حاکم در این کشور به مناطق روستایی تحمیل شده 

 بود.

ها، ی از فئودالکیت خصوص، انقالبیون کمونیست با استفاده از سلب مال0311اوایل  

را به کل مردم تخصیص دادند. در برخی از مناطق،  درآمد حاصل از تولید کشاورزی

مردم غیرنظامی کنترل تولید و توزیع را بر عهده گرفتند. با توجه به مستندات ارائه 

های گروه"شده توسط فارک منشأ این توافق، هم حزب کمونیست و هم رهبران 

 بودند. "دفاع از خود

جنبش عدالت اجتماعی توسط خود دهقانان و مردم ایجاد شده بود و جوامع دهقانی 

های کشاورزی را اشتراکی کنند و کار جمعی را سازمان کرد تا زمینرا تشویق می

کرد. این برداری فردی از زمین هم به روستاییان کمک میدهند؛ حتا برای بهره

های جدید و شد. این مناطق با ایدهاعمال میاقدامات با تصمیم جمعی توده مردم 

 شد.های رژیم ارائه میهای پیشنهادی اجتماعی و سیاسی متفاوت از سیاستطرح

                                                           
1 Jacobo Arenas 
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دهی توسط دهقانان مسلح در رابطه با افزایش سطح سازمان 0پدر کامیلو تورس،

 :داشتاذعان 

ده است تحمیل ش دهقانان باری که به زور بهضرورت خروج از موقعیت خشونت"

مهاجرت عملکرد دهقانان هنگام کند. ها را مجبور به رها کردن فردگرایی میآن

نظامیان مورد حمایت مشترک )منظور کوچانده شدن اجباری دهقانان توسط شبه

دولت(، دفاع از جوامع روستایی، سازمان تولید، تشویق ایده همکاری و غیره، حاصل 

است. جوامع روستایی کلمبیا وضعیت جدید ابتکار و آگاهی طبقاتی این دهقانان 

 "خود را به واحدهای اجتماعی با انسجام درونی، مبتکر و پویا تغییر داده است.

های های متنوعی از مراحل موفقیت دهقانان در ایجاد پروژهکه گزارش حالی و در

سیاسی، اجتماعی و اقتصادی جمعی وجود دارد، واضح است که وجود این جوامع 

. تا این زمان حزب لیبرال از بودکال تهدیدی برای نخبگان حاکم بر کشور رادی

کرد و هرج ومرج حاکم بود اما دهقانان مبارزه طبقاتی را یاد دهقانان سوءاستفاده می

 کند:اشاره می "دوران خشونت"گرفتند. تورس همچنین به 

ده بودند. بینی نکرپیش ،یک فرآیند اجتماعی آغاز شده است که طبقات حاکم"

ها همبستگی گروهی، احساس برتری و آگاهی طبقاتی دهقانان بیدار شده، به آن

خواهد فشار اجتماعی ینفس در عمل داده که برای تشکیل گروهی که ماعتمادبه

گروهی که از لحاظ اقتصادی و حتی سیاسی قادر به  داشته باشد، اثربخش است؛

جود دارد که با توجه به خشونت موجود، تغییر ساختار اجتماعی است. این امکان و

گرایی طبقاتی تغییر کند، مانند چیزی که در حال حاضر گرایی سیاسی به فرقهفرقه

  "رخ داده است. در بسیاری از مناطق روستایی

 .توانست به جریانات سیاسی نیز رخنه کندمی این آگاهی طبقاتیدر یک کلیت 

                                                           
و در اولین تجربه رزمی  شد ملحق (ELN) ملی بخشآزادی چپ ارتش به که کشیش انقالبی -1 

 شد.خود کشته 
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 1 بارزه با دولت کلمبیامترقی در حال مچپ نیروهای 

 دولت کلمبیا در مبارزه هستند: حال حاضر این نیروهای مترقی با در

 PCC ایجاد شده است 0311 حزب کمونیست کلمبیا که در سال. 

EPL ایجاد شده است 0337 بخش خلق که در سالارتش آزادی. 

ELN ایجاد شده است 0334 بخش ملی که در سالارتش رهایی. 

FARC تأسیس شده  0334 ارتش خلق که در سال ،ی مسلح انقالبی کلمبیانیروها

 .است

ثیر چندین گروه چریکی دیگر که تحت تأ همچنین ؛احزاب دیگری هم وجود دارد

با همان هدف سرنگونی دولت و تشکیل جبهه ملی  0331انقالب کوبا در اواسط 

ها میان آن بخش خلق درارتش آزادی بخش ملی وپدید آمدند. اما ارتش رهایی

ها، به دنبال دو محرومیت به وجود آمدند: اول محرومیت برجسته بودند. این گروه

ها سودی برای آن هیچ 0331اجتماعی مردم فقیر روستایی که اصالحات ارضی 

ارتش  " ملی. در واقع ینداشت. دوم، محرومیت سیاسی نمایندگی حزب جبهه

شهری و ارتش متوسط  ینفکران طبقهتوسط روش، 0334بخش خلق، در سال آزادی

استثنای که رهبری فارک، بهثیر کوبا تأسیس شد. درحالیبخش ملی تحت تأرهایی

  "عرصه طبقه کارگر شهری، شامل دهقانان نیز بود.

                                                           
 1 

https://www.zedbooks.net/blog/posts/the-roots-of-the-farc/ 
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 شدت ارادی، فارک از یک تصمیم به(چریکیمسلح مردمی )های دیگر گروه برخالف

... د با انقالب کوبا به وجود نیامددر پیون عنوان یک تالش جبراً تحمیل شدهیا به

دهقانان  است. 0334فارک پاسخ مردم به خشونت رسمی و تجاوز نظامی در سال 

که تشکیل دادند های مسلحی یک ارتش ساده برای دفاع از خودشان در برابر گروه

های سازمان"، اما حمالت دولت ه بودبرای دفاع از منافع مالکان بزرگ تشکیل شد

 ی انقالبی تبدیل کرد.هاچریک دهقانان را به "فاع از خودد

مناطق روستایی کلمبیا و در جاهایی فعالیت کنند  در توانستند چریکی نیروهای "

جبهه ملی توانایی یا تمایلی برای رسیدگی به که فقر محلی وحشتناک بود و دولت ِ

 "ودند.ب عذاب در نیازهای اساسی مردم نداشت و مردم از ستم طوالنی

به  را هاچریک و دهقانان بین رادیکالیسم اساسی و یماهیت رابطه پدر تورس

 :کرده است بیان جالبی شکل

 شهرنشینی روند و در هاچریک طریق از های قومیها و گروهاز جمعیت بسیاری"

کار، تخصصی شدن کارها ای از مفاهیم مانند تقسیممتحد شدند و با طیف گسترده

های دیگر، اجتماعی از این طریق تماس اجتماعی و فرهنگی با گروه آشنا شدند و

کرد؛ برای تحقق  میلبه سمت تغییرات اجتماعی  شانگیری ذهنیشدند و جهت

هایی استفاده کردند که های عملی و کانالبخشیدن به تحرک اجتماعی از روش

 "بینی نکرده بود.ساختار قدرت پیش
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 (PCCحزب کمونیست کلمبیا ) 

دهی و سیاسی کردن ، حزب کمونیست کلمبیا در سازمان0311ی در طول دهه

در روستاهای بخش مرکزی کلمبیا نقش موثری  "جنبش دفاع از خود"و دهقانان 

اند. برخالف های چپ چریکی از این حزب منشعب شدهداشت. بسیاری از سازمان

حزب  زمان برای ی التین، در آنآمریکابسیاری از احزاب کمونیست دیگر در 

، "دوران خشونت"دهی روستاییان اولویت داشت. در طول سازمان کمونیست کلمبیا

ترین تهدید برای دهقانان کمونیست مسلح در تلیما و مناطق اطراف آن، بزرگ

 کار بودند.هژمونی نخبگان لیبرال و محافظه

بودند.  کلمبیاحزب کمونیست  های مسلح دهقانان از اعضایبسیاری از رهبران گروه

از جمله آنتونیو پدرو مارین در تلیما که بعدها نام خود را به مانوئل ماروالندا ولز 

تغییر داد و از اولین فرماندهان برجسته فارک شد. ماروالندا در یک خانواده سنتی 

های نوجوانی لیبرال در بخش قویندیو در مرکز کلمبیا رشد کرده بود، اما در سال

 حزب کمونیست کلمبیا کار با 0341نینیست شد. او در اواخر دهه لمارکسیست ـ 

سالگی عضو حزب کمونیست کلمبیا شد.  24در سن  0312شروع کرد و در سال  را

انتخاب  حزب کمونیست کلمبیا هشت سال بعد، ماروالندا به عضویت کمیته مرکزی

 شد.

تلیما یک سازمان در  حزب کمونیست کلمبیا ، ماروالندا برای0311 یدر طول دهه

های مسلح دهقانان برای پیشرو تأسیس کرد که تبدیل به ابزاری برای ایجاد گروه

 دفاع از جوامع خودگردان در مقابل سرکوب و اختناق دولت شد. به اعتقاد ماروالندا:
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یند منطقی و قهری تشکیالت، تقویت و تثبیت یک گروه مقاومت از طریق فرآ"

هور، یک شکل از مبارزه است: طلوع خود به خود، مبارزه شود. این روند سریع ظمی

 "خودجوشی که در آن دهقانان قهرمانان تاریخ خود بودند.

و حمالت  0314با انحالل حزب کمونیست کلمبیا در سال  دولت روجاس پینیال

نظامی علیه مناطق خودگردان دهقانی، به تضاد طبقاتی موجود پاسخ داد. دهقانان از 

های شرقی متا و کقوتا مین خود آواره شدند. این دهقانان آواره در بخشخانه و سرز

و همچنین در جنوب تلیما اسکان یافتند. این مناطق بعدها تبدیل به سنگر مرسوم 

 )سنتی( فارک شد.

حزب کمونیست کلمبیا در یک موقعیت حساس و متناقض  در پاسخ به حمله دولت،

ش با دهقانان مسلح و اتحاد ابه روابط درگیر شد: متعادل عمل کردن با توجه

، در کنگره بیستم حزب کمونیست اتحاد جماهیر 0313جماهیر شوروی. در سال 

ای صادر شد که به دنبال یک راه شوروی و وابستگان حزب در سراسر جهان قطعنامه

حزب کمونیست کلمبیا مبارزه  آمیز منتهی به انقالب بود. درنتیجه،غیر خشونت

در  "دفاع از خود"های که مخفیانه از گروهدهقانان را محکوم کرد، درحالیمسلحانه 

، حزب کمونیست کلمبیا در کنگره 0330حال، در سال این کرد. باروستا حمایت می

یق داد و آن را به با هر شکل از مبارزه، از جمله مبارزه مسلحانه خود را تطب نهم،

 تصویب رسانید.

 یبا نشریهای ( در مصاحبه33خرداد) 2107اه جوالی حزب کمونیست کلمبیا در م

کنند و می دهند که با مذاکرات صلح موافق هستند و همکاریمی کانترپانچ توضیح

انقالب را همچنان بعد از مذاکرات ادامه داد و این صلح  یلهمعتقدند که باید مسأ

  0بسیار سختی است اما باید این مسیر طی شود. 

                                                           

1 - counterpunch 
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  EPL مردمی بخشارتش رهایی

یک گروه چریکی مارکسیستی است که با  پی آل بخش مردمیِیارتش آزاد 

از حزب کمونیست  0337های ایدئولوژیک شوروی مخالف بود و در سال گرایش

ای پی آل استراتژی خود را مخالفت و  لنینیست( منشعب شد.ـ  کلمبیا )مارکسیست

سوسیالیستی اعالم کرد. برخالف دیگر مبارزه با دولت کلمبیا و طرفداری از انقالب 

های چریکی کلمبیا، مانند نیروهای مسلح انقالبی کلمبیا )فارک( و ارتش گروه

عنوان شاخه نظامی، حزب کمونیست (، رسماً خود را بهELNبخش ملی )آزادی

 ( معرفی کرد.PCCکلمبیا )

ایان دادن برای پ کلمبیا و حزب کمونیست مردمی بخشرهاییارتش  تشکل، هر دو

ارتش  کنند.های محلی مبارزه میهای کارگری و شرکتبه نفوذ دولت بر اتحادیه

به  سازماندهی حمالتپایگاه روستایی به منظور  ایجادبخش مردمی معتقد به آزادی

 ـ ست در واقع آنان پیرو دیدگاه مائو و مارکسیستامراکز شهری و تصرف قدرت 

 مائوئیست هستند.

 

                                                                                                                         

https://www.counterpunch.org/2015/08/05/unity-for-a-socialist-and-
revolutionary-colombia-inteniew-with-carlos-lozano/ 
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 فارک

اساس نظریه مارکسیست لنینیستی فعالیت خود را آغاز کرد ولی در  فارک بر

مسیری کامالً متفاوت از حزب کمونیستی که اردوگاه شوروی برایش مقدس بود. 

دانست. بسیاری از دهقانان دیدگاه فارک را کار میست را سازشفارک حزب کمونی

دگاه فارک و دهقانان یان دیهایی مکنند هر چند تفاوتقبول دارند و به آن عمل می

هشتاد میالدی فارک به خاطر  یاز اوایل دهه های زمانی خاص وجود دارد.هدر بره

را برخاسته از میان مردم نبود نفوذ دولت در مناطق آزادشده، خود نقش دولت 

  داشته و دارد.

گوارا در کلمبیا شکل گرفت و تقسیم های چهرتش مردمی بر مبنای آموزهنگاه این ا

ین یا سیاست انقالب ارضی را شرط ضروری برای باال بردن استاندارد زندگی زم

داند و معتقد است که زحمتکشان از بیکاری، مادی و فرهنگی کل دهقانان می

ها را برند که توانایی کار کردن آنهای بومی رنج میسوادی و بیماریگرسنگی، بی

گ را باید از بین برده و داری بزرکند، پس قیدوبند سیستم زمینمحدود می

 کشاورزان را آزاد کرد.

 تأسیس فارک در کلمبیا

ارک فارتش خلق  0318تا  0348های بار سالخشونت حمله از پس 0334 سال در

، 0334در ماه مه  عنوان شاخه نظامی حزب کمونیست کلمبیا تأسیس شد.به

 گردان بود که موردترین جوامع دهقانی خودترین و موفقرگزمارکوتالیا یکی از ب

ها هزار نفر از سربازان کلمبیایی با حمایت مشاوران و تجهیزات نظامی حمله ده

که در تالش برای نابود کردن آن بودند. مبارزه و مقاومت مردم قرار گرفت  آمریکا

با کسانی که از این همراه توسط یک روستایی به نام مانوئل ماروالندا رهبری شد. او 

 تصمیم به مقاومت گرفتند. ،م به در بردندحمله جان سال
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اولین اجالس چریکی برگزار شد و دهقانان  مارکوتالیا، به از حمله در سال بعد

 های دهقانی سایر مناطق متحد شدند و بلوک جنوبیمارکوتالیا با گروه مسلح

 ند.(هایی از دهقانانی که ارتش دفاع از خود را تشکیل داده بود)گروه تشکیل دادند. را

در ند آ را از ارتفاعات خود عملیات یحوزه دیگران، و خود هایخانواده با همراه هاآن

های بارانی آمازون در بخش شرقی کشور گسترش دادند. مرکز کلمبیا تا جنگل

که دهقانان از طریق ایجاد مزارع کوچک در مناطق متا و کقوتا ساکن شدند، درحالی

خود  ازداران بزرگ ها و تجاوز زمینهر دو گروه نظامیبلوک جنوبی در برابر جوامع 

های جدیدی بودند که به دنبال سلب مالکیت زمین داران بزرگکردند. زمیندفاع می

 توسط دهقانان تسطیح و آباد شده بود.

های دهقانی مسلح ، اجالس چریکی دوم برگزار شد و در آن گروه0333در سال 

 27اگرچه نظر گروه چریکی در  ؛فارک را اعالم کردند گذاریبلوک جنوبی رسماً پایه

مبدأ تاریخی واقعی فارک  تاریخ عملیات مارکوتالیا اما مطرح شد، 0334مه 

 اعالم کرد: فارک دوم، اجالس در است.

ها، پروازانه برای متشکل کردن تودهمه نظامی ملی جدید و یک طرح بلندیک برنا"

 گفته وضوحبه بار اولین برای ...شده است اییآموزش، تبلیغات و امور مالی اجر

کرده است و برای  مدت را آغازشود که جنبش چریکی فارک یک مبارزه طوالنیمی

کنند. فارک تاکتیک جنگ کارگر و همه مردم کار می یگرفتن قدرت و اتحاد طبقه

ر به مناطق جدیدی د شافعالیت که است الزم داند اماچریکی سیار را مناسب می

 "کشور گسترش یابد.

به یک نیروی چریکی انقالبی تبدیل  "دفاع از خود دهقانان"های ترتیب گروهاینو به

 منظور سرنگونی دولت بودند.به ،شد که به دنبال گسترش عملیات در سراسر کشور

ها و اهداف این سازمان را طی مشیانتخاب و خط ارتش رهبر اولین عنوانبه ماروالندا
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خطاب به  ها ماروالندودر یکی از این سخنرانی ای متعدد اعالم کرد.هاجالس

 گفت: هاچریک

طور کلی از نظر قدرت سیاسی و ساختیم که به را نیروهایی ما نوع جدیدی از" 

... توجه گری همه چیز را پایمال نکندظامینظامی عالی هستند. مراقب باشید که ن

دیده باشد، بلکه به لحاظ نظر نظامی آموزش داشته باشید که چریک نه تنها باید از

 احترام با قاطعانه که است کرده باشد و بسیار مهمسیاسی نیز باید تحصیل

ترین اجزای زنده داد. شاید یکی از ضروری پاسخ دهقانان بنیادین هایخواسته به

 ."عنوان یک نیروی چریکی توانایی تجزیه و تحلیل خود استماندن به

ما با یک نگرش انتقادی در برابر اشتباهات سیاسی و "شاره کرد: ماروالندا ا

 ".کنیمحفظ می مان، خود رانظامی

ها را ملزم به حضور در اجالسی کرد که به رهبری فارک در سال این دیدگاه چریک

جمله به  بسیاری طرح و بررسی شد از لسائتشکیل شد. در این اجالس م 0333

 شدت به بازسازی آن معتقد بودند.ختند که بهمشکالت درون تشکیالتی پردا

 مارالندو همچنین اعالم کرد:

سالح نقد در برابرمان قرار دارد نیروهای سیاسی باید اشتباهاتشان را بررسی کنند "

طور طبیعی بیش از چند تا هستند. گاه دیده شده که هنوز به هماهنگی الزم و که به

انضباطی، تحقیر اند. بییاسی دست پیدا نکردههای سانسجام در کار نظامی و فعالیت

اندازه کردن آشکار انتقاد هنوز هم وجود دارد. کار سیاسی برای مقابله با ارتجاع به

های نظامی و سیاسی کافی خوب نبوده و حتا ایراداتی به آن وارد است. در توانایی

غلط )بد( نسبت های سیاسی حزب دارای نقص هستیم. برخی از رفتار رده کادرها تا

های سیاسی رفیق )دارای مواضع و تفکر مشترک( نیاز به اصالح به دهقانان و سازمان

 "شدن دارند.
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ساختار نظامی فارک شامل یک دبیرخانه با هفت عضو ازجمله فرمانده عالی است. در 

 که حلقه بعدی، فرماندهی عالی مرکزی فارک است متشکل از حدود سی چریک

که هر کدام در یکی از مناطق مختلف کشور  آن هستند وعههفت بلوک زیرمجم

ترین ها، جوخه و کوچکبلوک، ستون واحد نظامی یا فعالیت دارند. در داخل هر

  دارد. واحد، دسته شامل دوازده چریک وجود

 :توان گفتمی در واقع 

ای از نظم و انضباط سازمانی، ترویج مجموعهحاصل فارک " 

 حلی و بیش از هر چیزی شکست سنگینم پشتیبانی هایشبکه

های سال طول در فارک موفقیت ...استو ارتش کلمبیا  کارانمحافظه و هالیبرال

حزب کمونیست کلمبیا منجر شد: حزب کمونیست که اعتبار و  تثبیت به آن اولیه

وجه خود را در داخل و خارج از کلمبیا به دلیل پیروی از سیاست احزاب کمونیست 

فارک دوباره کسب اعتبار کرد.  یبا رشد و مبارزه .دست داده بود برادر از

های مسلح بود و از هر یک از رقبای خود در خانه و یا سازمان یعنوان بالبه فارک

  "دهقانان هوادار بیشتری داشت.در میان تر بود و رفیق در منطقه قوی

فرماندهان  یکی از ند.داشت قرار اریناس و ماروالندا فرماندهان تشکیالت، این سرأ در

 هایش در مورد این دو چنین نوشت:در یادداشت متحدهارشد ارتش ایاالت

ماتیک شناخته عنوان یک چریک مبارز قوی، توانمند و رهبر کاریزماروالندا به"

ها با هم گروه که اریناس یک مارکسیست ایدئولوگ خردمند بود. آندرحالی شد؛می

و کشاورزان فقیر محروم و شورشیان متمایل به سوسیالیسم  توانمندی تشکیل دادند

 "ها شدند.جذب آن

  برنامه اصالحات ارضی فارک

شان مربوط آور نیست که اولین برنامه مهمهای دهقانی فارک، تعجببا توجه به ریشه

عیت ها فراتر از این است. واقانداز چریکحال، چشماین باشد. بابه اصالحات ارضی 

 ثیر نیروهای سرکوبگر دولتی است.فارک بیشتر ناشی از تأ وجودی
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های ی التین رویکرد فارک ذاتاً به ریشهآمریکای چریکی هابر خالف بسیاری از گروه

مرتبط است. در حالی که  "دوران خشونت"آن در سازمان دفاع از خود دهقان در 

 0371و  0331ول التین در ط یآمریکاهای چریکی که در سراسر بسیاری از گروه

 عنوان یک پیشتازگوارا، واحد چریکی کوچک را به یتشکیل شدند، طبق نظریه

مسلحانه به ایجاد شرایط الزم برای انقالب  یدانستند که از طریق عمل مبارزهمی

ها با یک قیام عمومی برای سرنگونی دولت ملی از آنان کند. پس از آن تودهکمک می

های چریکی استفاده ریه در سراسر منطقه توسط جنبشکنند. این نظپیروی می

 یدر السالوادور، جبهه ملی آزادی فارابوندو مارتی یجبهه جمله از ؛است شده

ی چریکی هابرخی از گروه همچنیندر نیکاراگوئه بود  بخش ملی ساندینیستآزادی

رانی که های چریکی پس از انقالب کوبا توسط رهبدر کلمبیا. هر یک از این گروه

نهایت  درکدام ر حالی که ه درتشکیل شد.  ؛روشنفکران طبقه متوسط شهری بودند

شان در رهبری اما به دست آوردندرا حمایت و عضویت قابل توجهی از دهقانان 

 باقی مانده است. یدست یک پیشاهنگ دارای تحصیالت دانشگاهی شهر

رهبران آن دهقان بودند.  در مقابل، فارک توسط دهقانان تأسیس شد و بسیاری از

ی التین منحصر به آمریکاهای چریکی معاصر در ترتیب، فارک در میان سازماناینبه

اقدام به ایجاد  ،پیشتاز انقالبیسازمان جای ایجاد یک گذاران بهفرد است. بنیان

در واقع فارک  در مبارزه انقالبی مسلحانه کردند.انگیزه در دهقانان برای درگیر شدن 

اسخ دهقانان سیاسی به شرایط موجود بود و به دنبال دفاع در برابر سرکوب دولتی پ

 تشکیل شد.

فارک معتقد است که سیاست انقالب ارضی شرط ضروری برای باال بردن استاندارد 

سوادی از بیکاری، گرسنگی، بی ها راآن ی مادی و فرهنگی کل دهقانان است وزندگ

و همچنین  کندها را محدود مینایی کار کردن آنکه توا ایهای بومیو بیماری

کند. دهقانان استحقاق دریافت زمینی را آزاد می داری بزرگقیدوبند سیستم زمین

و  حاصلخیزی کنند و اندازه زمین واگذار شده با توجه بهدارند که روی آن کار می

 شود.محل ملک تعیین می
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 کند که:یاصالحات ارضی فارک همچنین بیان م یبرنامه

... در همان زمان، یک سازمان مستقل باید از جوامع بومی محافظت شود"

 ی)خودمختار( از این جوامع تشکیل خواهد شد، احترام به شوراهای مردمی، شیوه

 "باشد.ضروری می های داخلیزندگی، فرهنگ، زبان و سازمان

چشمگیری از  طورفارک با مردم بومی کلمبیا به یهای بعدی، رابطهدر دهه

ها و بومیان در ای به منطقه دیگر متفاوت بود. در برخی مناطق، چریکمنطقه

در مناطقی که  ویژههماهنگی نسبی با یکدیگر بوده و هستند. در مناطق دیگر، به

 شان نشوند؛های سنتیوارد سرزمین بومیان خواستار آن شدند که مبارزان فارک

 حقوق این جوامع نشدند. ها اغلب موفق به احترام بهچریک

، حضور نظامی خود را در مناطق روستایی در سراسر کشور 0371فارک از سال 

، فارک عالوه بر گسترش جغرافیایی، از 0382و  0371های بین سال گسترش داد.

 نفری رشد داشت. 1111مبارز به یک نیروی  111حدود 

ها توسط رشد چریکدر هراس از  جمهور سزار توربای، رئیس0371در اواخر 

کلمبیا با  وقت رجمهوها را تهدید کرد. رئیسآن یی، رابرت درکسلرآمریکادیپلمات 

های تحت کنترل فارک، دستگیری نیروهای مردمی امضای قرارداد امنیتی در ایالت

کاران، گسترش ای از جنایاتگماردن طیف گسترده را افزایش داد و با به کار

های خودسرانه و استفاده از شکنجه بدترین سنت یریهای نظامی، دستگدادگاه

ی التین را پایه گذاشت. بسیاری از مبارزان در این دوره آمریکاخشونت نظامی 

های نیست. برخی از این خشونتدر دست ناپدید شدند و از سرنوشت آنان خبری 

 گاه افشا نشد.افراطی به دلیل سانسور شدید دولت هیچ

موفق به کاهش قدرت رو به رشد فارک،  توربای یسرکوبگرانههای درنهایت، سیاست

کند که این اشاره می متحدهسرگرد ارتش ایاالت مادونی شد. هاخصوص در روستابه



 کانون مدافعان حقوق کارگر                       ارتش خلق کلمبیا )فارک(                         

41 
 

ثیر لکه قرارداد امنیتی تأخورده، بنیست که شکست توربای های دولتتنها سیاست

  جالبی روی سربازگیری فارک گذاشت.

 د:کنجیمز پتراس اشاره می

استراتژیک دقیق پایگاه قدرت  یفارک با صبر و حوصله در طول زمان با یک برنامه" 

در  استراتژی فارک تغییر دولت بود اما "خود را ساخته است: انباشت قدرت محلی.

پروژه انقالبی خود را اجرا کرد، هر چند که هدف  این مرحله با تاکتیک تغییر محلی

 "است. انقالب باقی مانده مدتطوالنی

ز های فارک شده است. برخی تحلیلگران معتقدند اهای متفاوتی از سیاستتحلیل 

ها انتخاب کردند که خود را از روند سیاسی و فرهنگی شهرها همان آغاز چریک

منزوی کنند... فرماندهان چریک برای ایجاد اتحاد پایدار و منظم با اعضای 

ها همیشه گی تالش نکردند. در نتیجه آنها، دانشجویان، یا کارگران فرهناتحادیه

؛ اما در نامیده شودهای ملی ضعیف و در حاشیه بودند در آنچه ممکن است سیاست

، را دردیهای پشتیبانی و همها با موفقیت شبکهآن شهرها، هایی از حومهبخش

 اند.درست کرده اننظامیعنوان دشمنان شبهبه

رویکرد انقالبی با  فارک ین تجزیه و تحلیلی،چنبا اند که دیگران استدالل کرده

فارک به  اتبه رسمیت بشناسد. نظری را میانه یتواند دولتنمیمنحصر به فردش، 

واقعیت  که حالعین  در ؛ریشه داردلنینیسم  صورتی پایدار و محکم در مارکسیسم ـ

جیمز  .ه استداد ثیر قرارتحت تأ در مناطق روستایی کلمبیارا زندگی روستاییان 

معتقد است و اعتقادی  غربی دموکراسیبه شناس، تحلیلگری که جامعه جی بریتین

یک دولت  ایجادزاویه مبارزه انقالبی در کلمبیا را از ها ندارد، حکومت سرنگونیبه 

 . اوکندمی درک اشتباه در حومه را حضور فارک واقعیت و کندتفسیر می رومیانه

متمرکز در  طور جدی دولتبه زیراناموفق بوده است فارک تا حد زیادی  معتقد است

تر برای ها تا حد زیادی راه متعارفدیگر، چریکعبارتبه .کندبوگوتا را تهدید می
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هایی مانند انتخابات و تعامل با نهادهای راه ؛اندتغییر جامعه را نادیده گرفته

سنتی  اختارهای سجای آن در سطح جامعه و خارج از شاخصبه موجود و ملی

 اند و در پی تغییر جامعه از پایین هستند.قدرت در کشور کار کرده

 هزار صدها بر بالغکه طی آن ای مسلحانه یسال مبارزه 11های فارک بعد از چریک

در سومین مرحله پای میز مذاکره صلح با دولت  ند؛نیروی خود را از دست داد

گوید به می طول کشیده است. فارک مرکزی نشستند. این مذاکرات بیش از ده سال

و از دست دادن بسیاری از مذاکرات صلح  یگذشته یدو دوره رغم تجربه شکست

اش، اعتقاد به زندگی و مبارزه برای عدالت اجتماعی دارد و به این نیروهای اصلی

ها به پایبندی دولت مرکزی به این دلیل هنوز هم به دنبال صلح است، گرچه آن

امیدوار نبوده و نیستند و احتمال زیادی برای زیرپا گذاشتن شرایط صلح صلح زیاد 

که توسط ایالت متحده و دولت مرکزی )از طرف نیروهای شبه نظامی راستگرا 

ها را ضروری هم تمام تالش وجود داشته و دارد اما باز (گیرندکلمبیا حمایت قرار می

شاید بتوان آن زحمتکشان خواهند بود.  یوجود آید، برندههزیرا اگر صلح ب ؛دانندمی

در واقع جنبش سازماندهی شده زحمتکشان این صلح را به دولت تحمیل گفت 

 0.کرد

، تار نمایندگان کارگرانکش ترور و آمریکاداری کلمبیا به رهبری تمامی هدف سرمایه

ن دوستارهبران بومیان، رهبران جوامع خودگردان دهقانی و ترور و ربودن بستگان و 

است که کوچکترین تردیدی نسبت به وابستگی یا ارتباط آنان با اعضای  کسانی

 برای تولیداین همه تحت عنوان مبارزه با کشت گیاهانی که  ؛دارد وجودفارک 

های زراعی و کیلومترها از زمین دولت هر روز .شودانجام می ،مصرف دارندموادمخدر 
                                                           

های و نه از سایر حکومت ؛ کم دارددکه اوجالن را ربوچیزی از دولت ترکیه نه دولت کلمبیا  -1 

اند با حمایت غرب دست به یک تر است که نخواهد یا نتودوستدیکتاتوری و سرکوبگر، انسان

 کشی بزند. اسیر
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کند؛ طی این پاش مسموم میاپیماهای سمها توسط هوروستاها را به همراه روستایی

رود که شامل محصوالت غذایی مورد نیاز تمام دارایی دهقانان از بین می هابمباران

فارک برای  باشد کهمی یدالیلخانواده است. پایان دادن به این وضعیت نیز از جمله 

ی کشت هادر این میان صد البته زمین. کندنشستن بر سر میز مذاکره عنوان می

شود در کوکا که متعلق به شبه نظامیان نزدیک دولت هستند، هرگز بمباران نمی

ها در کلمبیاست، همچنان نتیجه قاچاق موادمخدر که یکی از پرسودترین تجارت

 یابد.می ادامه

های دولتی و شبه نظامیان امکان استفاده از آخرین وسایل استراق سمع، نیروی

نیروهای مسلح مردمی برای ردیابی  آمریکالیزری ارتش های فوق پیشرفته و سالح

ها با هلیکوپترهای نظامی مجهز به و بمباران و تیرباران آن (های فارکچریک)

تفاوت عظیم امکانات این رسد به نظر میهای فوق پیشرفته لیزری را دارند. دوربین

ست تا برای ای برای ارتش خلق نگذاشته ااه چارههای فارک، رنیروها و چریک

تر باشد. یکی از بهترین رهبران فارک، آلفونس کانو، در امضای قرارداد صلح مصمم

در حالی که دولت به دنبال کشاندن رهبران فارک به پشت میز مذاکره  2100سال 

 و کلمبیا کشته شد. آمریکاترین سیستم هوایی ارتش توسط پیشرفته ،بود

 . در زمانی که زناناستر پرتعداد زنان ی جنبش فارک حضوهایکی دیگر از جنبه

االری، امکان داری و مردسکلمبیایی، مانند سایر زنان در جهان، تحت نفوذ سرمایه

ی مختلف فارک، فرصت بی هاحضور موثر و پررنگ زنان در رده ؛ابراز وجود نداشتند

 التیاین تبعیض و بی عد ،نظیری برای آنان بود تا همزمان با جنگ علیه دیکتاتوری

 جنسیتی را نیز به چالش بکشند.
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 یک دهه پیشرفت -هشتاد یفارک در دهه -زنان ارتش خلق

اما ، شودمی شناخته رفته دست از یدهه عنوان به التین یآمریکا در هشتاد یدهه

های مردمی در کلمبیا پیروزی از برخی این دهه کلمبیا این چنین نبود، در در لزوماً

 کشینسل اعمال و عامقتل تحمیل شده توسط رنج و درد وجود با ـمد به دست آ

 و چه بعد چه قبل زمانی هر از بیشتر زنان آن، طی در که دهه بود در این ـ سیاسی

 .فارک پیوستند -خلق ارتش صفوف از آن به

شدند.  تبدیل افتخار منبع یک زنان در کلمبیا در این دوره به نمونه ای مثال زدنی و

 با برابر شرایطی در - حاضر حال در ،شده زنان آزاد این که چگونه کردند ها کشفآن

 کنند.مبارزه می خود حقوق برای  مردان

 یا طناب پوشیدند،زیتونی می سبز لباس زنان، از بسیاری 0371 دهه اواخر در

 گام بامجهز بودند. آنها هم و مسلح خوبی خود می بستند و به کمر به ریسمان

برای  ها)این راهپیمایی ی کنند؛پیمایخود راه چریک با رفقای ستندتوانمی جنبش

 و سرفراز ر،های پُپشتیشده است( با کولهمی تشویق مردم به پیوستن به آنان انجام

 این با زنان کلمبیا غریب بود؛ زندگی و عمل برای یشیوهاین  آن زمان در .شجاع

 شدند.تبدیل  جوانان و زنان برای افتخار منبع یک زدنی ومثال یمعیار ه، آنها بحال

مخشونت باعث شد من به فارک ملحق شو  
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 این مبارزان نام هاخانواده از بسیاری که طوری کردند بهها را تحسین میمردم آن

  گذاشتند.خود می نوزاد دختران را بر چریک

طی  در اما بودند، شده ملحق آن به مسلحانه یاز زمان شروع مبارزه زنان ازبسیاری 

یند مذاکرات در آدر طی فر. شد عمومی تبدیل پدیده این امر به یک 81 یدهه

در سال  ،بتانکوربیالساراو بس با دولت و پس از امضای موافقنامه و آتش اوریبه، متاال

ی هاجوانان کمونیست، حزب کمونیست و دیگر جنبشنیز به سازمان زنان  0384

مبارزه  را برایسیاسی  آگاهیدرجات بیشتری از شد تصور میکه  ی گرویدندچپ

  .ندمسئولیت بیشتری در جنبش چریکی به عهده گرفتدارند و 

 به نیز بسیاری فقر بود و و خشونت به پاسخ مشارکت، اینبرای بسیاری از این زنان، 

به این مبارزه  خودشان سیاسی موجودیت ساندنشنا رسمیت به و آزادی خاطر

در  بودند شده الدی داوطلبمی 81 از دهه قبل که زناناین  از شماری. ندپیوسته بود

 هایبه دلیل بردباری و مهارت ،بخشرهایی جنبش درون در همبارز یادامه

از حضور فعال در صف اول  ؛به عهده گرفتندرا  یگوناگون هایمسئولیت شانایحرفه

 مردمی، ارتباطات، سازمان یهایی در زمینهمسئولیت های نظامی تامبارزه و عملیات

به خوبی از  هاآن .پرستاری و جنبش نیرو برای جذب جاسوسی، با بارزهم مالی، امور

 گرفتند.را برعهده میبیشتری های مسئولیتو روز به روز آمدند میها برپس کار

 از بسیاری .هستند نسل این زنان از برخی تانیا و مارتینز گالدیس اریکا، آمپارو، الیانا،

 دارد. ای این زنان حکایت هفداکاری و هاقهرمانی از هاگزارش

 مترقی و چپ مردان و زنان از نسلی میالدی توسط 0381 سال در جنبش کلمبیا 

 ای جانعده ،قرار گرفتند تحت تعقیب 0ملی سازمان امنیت توسط شد کههدایت می

ای با سپردن تعهد برای دست برداشتن از مبارزه تنها عده و دادند دست از را خود

 زنان نتیجه در در بردند، به از مجازات جان سالمکشی سیاسی نسلدر این  مسلحانه

                                                           
1 - Turbay 
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 یاداره از لوسیا،از جمله . بستند مسلحانه امید قیام در شرکت به کشور سراسر در

الخاندرو  میالدی با 84بس آتش در امضای توافقنامه )کهشهری  ملی یشبکه

، )بخش مالی شهری ملی شبکه اداره از جولیا روانشناس وهمکاری داشت( 

شهری  هایچریک انتخاباتی مبارزات در درگیر زنان از بسیاری میان در ها(شهرداری

 کردند. ایستادگی

های توانایی و جمعی کار یروحیه گذشته، تجارب، شخصی هایراستا مهارت این در

 شد. تبدیل جنبش از ناپذیرجدایی و مهم پیشرفت، به بخش برایزنان  بالقوه

نام  را 1 جبهه مارتینز از گالدیستوان از این زنان توانا، شجاع و فداکار می یاز جمله

 شااسیرکنندگان توسط ربوده شد، دشمن توسط ها مانده است. اوبرد که در یاد

. راهپیمایی کند هاآن کنار شد در که مجبور آن از پس و گرفت قرار تجاوز مورد

تا  ها زندگی کردگیاهان و توت یانواع ریشهروز تنها با  چند شد و برای فرار به موفق

 انفرمانده یکی از اومبارزه  یدر ادامه. توانست رفقا و واحدش را پیدا کندسرانجام 

 ،مناطق اورابا آنتیوکویا دررا  ایتوده هایایجاد تشکل و نظامی تحرکات که شد فارک

 نظامی شبه روهاینی توسط داد و سرانجامسازمان می کوردوبا استان و چیاکوآنو

 ،پیم پینیال انفرماندهسایر  با همراه ،0388 سال در کاستانو فیدل و کارلوس

 .آگیالر ترور شد آرییاس و

 استثنای به)برقرار بود.  0331دسامبر  3تا  0384ماه مه  28 از بسآتش

. در این دوره (کشور مختلف نقاط در نظامیانشبه و ارتش با خاص یهادرگیری

 سمت به را خود هایتوانایی دنبتوان بوجود آمد تاها چریک برایاسبی فرصت من

پیش . شته باشنددا یترپیشرفته نظامی آموزش کنند و هدایت مختلف هایتخصص

شان شدند برای نجات جانمیپیوستند مجبور می زنان و مردانی که به مبارزهاز این 

بس کمک آتش یرهواما این د ند،ببر پناه کوه و از خشونت و آزار و اذیت به جنگل
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را نیز به عنوان  سیاسی و اجتماعی هایموقعیت درحضور  یتجربهکرد تا این فعاالن 

 کسب کنند. و شهردار زن و ...  مردم منتخب نمایندگان

های خود را ادامه دادند. در میان زنان همچنان در ارتش خلق، فعالیت پس از آن نیز

خورند. زنانی که زندگی و سایر کشورها نیز به چشم می نی اززنا ،مبارزان فارک

به فرماندهانی کارآمد  اند ود را مانند فرانسه پشت سر گذاشتهآسایش کشورهای  خو

 عنوان به هلند ازه اشاره کرد ک  تانجاها می توان به آن یاز جملهاند. تبدیل شده

 به مرا ایکلمب یطبقات یفاصله ویدگیم خودش وآمده  ایکلمببه  یسیانگل معلم

 شایریدستگ یبرا آمریکا و شده نوشته او به راجع یادیز یهاکتاب .کشاند مبارزه

 یهاجنگل یاافسانه کیزن چر ایکلمب مردم یبرا است و گذاشته زهیجا یکل

 با یآهنگ و است یقدر ستیتاریگ ،دارد تسلط زین زبان چند به . ویاستیکلمب

یکی دیگر از این  است.  کرده اجرا "؟کرد خواهد هیگر من یبرا نیآرژانت ایآ" عنوان

 زنان ناتالی است که از فرانسه به کلمبیا آمده است.
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 در ارتش خلق زنان روی مشکالت پیش

 بسآتش. مواجه شدندهزاران ساله با مشکالت تکراری زنانی که به فارک پیوستند 

های زن و مرد برخی از چریک. بود دهآور اردوگاه به عمومی نظم دررا  خاصی آرامش

. شدند متولد یدختران و پسران نتیجه در و برای زندگی مشترک به توافق رسیدند

 فرستادند اما تماس شاندوستان یا خانواده را نزد یشانهابچهها از چریک برخی

 پسران پرورش و آموزش و مراقبت. داشتندشان خود را با فرزندان ارتباطات و مداوم

این دوران مشکالت  بزرگترینیکی از  ؛بودند مانده باقی اردوگاه در که دخترانی و

تشکیالت  یعهده بس، مسئولیت مراقبت و آموزش کودکان بهبود. در دوران آتش

 چریکی جنبش یخانواده و اجتماعی بافت شدیدی بر زندگی تاثیر یشیوه این. بود

 و شیلی در انقالبی مبارزان دیگر از رنف هزاران باکه  چشمگیر ایتجربه ؛گذاشت

 گذاشته شد. اشتراک به مرکزی یآمریکا

     به نزدبیشتر کودکان  آغاز دوباره جنگ، وبس آتش شدن پس از شکسته

 زنان داوطلبان از بسیاری شدند.فرستاده ( پدربزرگ و مادربزرگ خاله،) شانبستگان

 دشوار انتخاب یک با زنان این .دانندنمی خود دختران و پسران مورد در چیزی

برای  گرفتند که در صف مبارزهمی باید تصمیم که مبارزانی عنوان به :مواجه بودند
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. دهند اختصاص کودک پرورش به را غم خود وهم  یا باقی بمانند و میهن تغییر

 پیچیده بسیار گیریتصمیم یک این همیشه. کردند انتخاب را دومی آنان از بسیاری

مردان چریک هم بر  .بود رای پیشبرد مبارزه و زندگی جمعی و اشتراکیسخت ب و

 سر این دوراهی قرار گرفتند اما نه به وسعت زنان چریک.

 فارک را نابود کند.-ماه ارتش خلق 3گاویریا متعهد شده بود در کمتر از  سزار دولت

 رخیشرایط بیش از پیش دشوار و خطرناک شد. ب شکسته شد؛ بسآتش که هنگامی

 در تنها نه آنان از و برخی را نداشتند شرایط تغییر توان تحمل زن مبارزان از

تغییر شرایط  مبارزه درگیر بودند، بلکه خود را با هر از مرحله این مسلحانه مقاومت

 آراسیلی جمله از دیگران، ؛0کشته شدند جنگ میدان دردیگری مطابقت دادند و 

 ای آزادی مشروطعده برند ور بازداشت به سر مید سیاسی زندانی عنوان به هم هنوز

به خاطر وضعیت  و اندهشد زخمی مبارزه در که دلیل این بهای نیز و عده دارند

 شان مجبور به مهاجرت شدند. سالمت جسمی

 یک خودش زمان در او ،نیز وجود داشته استکارینا  مانندخاصی  موارد در این بین،

سفانه متأ اما بودای توده سازماندهی در و نیروها مدیریت ،مبارزه در برجسته رزمهم

برای  نفوذی جاسوس یک آنها .دشمن ساخت برای آسان هدف یک او انضباطی از بی

به  خیانت و ترک مبارزه به او را متقاعد و شد او زندگی شریک کسی که ،او گذاشتند

 . کردها مبارزه میآن هایی کرد که او برایچیز یهمه

 از معاف زمین از نقطه هر در گروه هیچ واقع در یا، ارتش چریکی و منظمهیچ 

 شناسد.نمی و این موارد زن و مرد نیست هاییموقعیت چنین

                                                           
، Carmenza ، کارمنزاYira ویویانا، یارا شرلی، ،Marllely ساندرا، مرلیلی مانند شجاعی زنان -1 

 اوتلیا، ،Mireya ،مایری یاYancy لوسیا،یانسی اولگا، مارینا، مارسال، ،Yidis ،یادیسRubiela روبیال

 شرلی و دانیس، آمپارو نیز مانند برخی. هستند دوره این از بازماندگان از جمله دیگر بسیاری و ماریتزا

و دیگران نیز  Yurani یورانی کنسوئلو، ،Mallery ،مالریElicenia سپدا،السینا گلوریا کارتاهنا،

 کشته شدند.
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 و دیروز فارک -خلق ارتش زنان همه برای الگو یا سمبلی 81 یدهه چریک زنان

 رزمندگان زا توجهی قابل تعداد فارک، -خلق ارتش در هم، هنوز حتی اند.بوده امروز

 آن طول در که زنانی اتفاق به قریب اکثریت واقع هستند در 81 یمتعلق به دهه

 هایدر رتبه و اکنون کردند دشمنی مقاومت در مقابل هر به فارک پیوستند دهه

در  باال استراتژیک تخصصی هایبخش در یا و هاواحد رهبری جبهه، فرماندهی باالی

وانا )محل برگزاری ها در چریک زنان از برخی ز،امرو. درون ارتش فعالیت دارند

 دارند. عدالت و صلح برای مبارزه در مهمی نقش مذاکرات صلح(

به عنوان کننده مذاکره تاهیعضو  زنان ندزیادی که بر عهده دار وظایف بر عالوه

کمیسیون  دو در زیرمجموعه هر حضور دارند ومیز مذاکره  در باتجربه یرزمندگان

 همه برای مهم مسیر یک 81دهه  چریک . زنانندکنفنی انجام وظیفه می و جنسیت

 آنها به عنوان مثالی همه. مشخص کردند امروز( و دیروز )از فارک-ارتش خلق  زنان

کلمبیا، به یک حرکت ماندگار تبدیل  چریکی نیروهای در حضور زنان چگونگی از

 کمانی دید به صورت رنگینج کلمبیای تاریخ و مسلحانه مقاومت تاریخ در شدند و

 0 .شودنمی پاک کردند هرگز شرکت مسلحانه قیام در زنان تاریخی که ثبت شدند ؛

 

 ویکتوریا از  زنان فرمانده فارک و یکی از اعضای هیات مذاکره کننده  فارک  

                                                           
1 http://farc-epeace.org/blogs/victoria-sandino/item/638-farc-ep-women-in-the-
eighties-a-decade-of-progress.html 

http://farc-epeace.org/blogs/victoria-sandino/item/638-farc-ep-women-in-the-eighties-a-decade-of-progress.html
http://farc-epeace.org/blogs/victoria-sandino/item/638-farc-ep-women-in-the-eighties-a-decade-of-progress.html
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به راه انداختن  شود، هایی که علیه این زنان به کار برده مییکی دیگر از حربه

را قربانیان خشونت جنسی  های زن فارکای است که در آن چریکهکمپین رسان

  2107دسامبر  7در دهد. زنان عضو فارک شان نشان میرزمان مرد چریکهم

ها منتشر علیه این هجمه 0"بازی نکنید فارک با افتخار زنان"ای با عنوان بیانیه

 کردند. در این بیانیه چنین  آمده است:

 که کنندمی تکذیب را ایرسانه کمپین  "فارک جایگزین بیانقال نیروی" زنان»

 خشونت یحربه ای ازاین کمپین رسانه یابد.گسترش میها رسانه از برخی توسط

 .کنندمی استفاده رفقای ما علیه سالح یک عنوان به جنسی

حد  به را سیاسی عمل و کالم اکنون و هستیم مسلحانه مبارزه از بخشی که زنانما 

 فعال آن در که سازمانی صفوف در جنسی خشونت قربانی را خود ،ایمرسانده اعال

مبارزه  برابر وظایف و دستاوردهای بهتر و زندگی برای ما. دانیمنمی ؛ایمبوده

 .کنیممی

 جهان یک ساختن ایم،کرده دفاع خود زندگی از ما هستیم، شجاع و فمینیست ما

بها  اجتماعی، شرط عدالت با کلمبیا ایجاد در ما. انسانی برای همه و ترحقیقی

 ما بر کشور که ایرحمانهبی جنگی در پیشگامان مبارزه عنوان به ما. پردازیممی

 .گرفتیم عهده به وظایفی را تحمیل شده است؛

-همکاران با سازمان صفوف در. دانیممی را مانتصمیم یهامحدودیت و خطرات ما

 و مردم از تا گرفتیم اسلحه ما. ایمپیش رفته نهشا به شانه و ایمکرده کار مان

استثمار شده در  زنها میلیون از دفاع برای راها اسلحه ما کنیم، دفاع یمانهاایده

 .گیرندزنان محرومی که مورد خشونت قرار می دست گرفتیم،

                                                           
1 - http://farc-epeace.org 
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وجود هب مردانه یهاخشونت برابر در محافظت برای موازینی را و قوانین ما سازمان

 با مبارزه برای ماچو بوده و هستیم،ی جامعه از که بخشیاین رغم به ما رده است؛آو

 .ایمدیده آموزش درس خوانده و پدرساالری

کرده است که مادر بودن را در خود انکار  مجبور را ما این مبارزه و جنگ یهاسختی

 روزمره یهاجنگ میان در تا باشیم مسئولیتبی حد این تا توانستیمنمی ما کنیم،

 انتخاب را مسلحانه یمبارزه که زنان ما. باشیم فرزندانی بیرون از این معادله داشته

. داشتیم دیگری هم یهاگزینه ،در این راه ما شاید دانستیم،می را این بودیم، کرده

 هرگز که کنیم ادعا توانیممی و ایمبوده فعال سازمان این در سال 21 از بیش ما

 نکردیم که مشاهده را ناشایستی عمل به ما تحمیل نشد و یا اریاجب جنین سقط

 شد.اگر رخ می داد با مجازات تشکیالتی روبرو می

 قضاوت مورد توسط جی ای پی شده باشد، شکسته قانون باشد که بوده مواردی اگر

 میز در که است چیزی این. شد خواهند ارسال عادی یهادادگاه به یا گیرد ومی قرار

 .است شده نیز پیشنهاد واناهادر  رهمذاک

 اگر دهند، قرار توجه را مورد قربانیان خواهدکلمبیا می یجامعه وها رسانه اگر واقعاً

را بررسی کنیم  این بیایید خشونت غلبه کنیم، بر و به جامعه بازگردیم بخواهیم ما

  شود.می رد و انکار "ژهیو" فیتعار لهیوسه ب قربانیان مشترک حقوق چرا که

 «.باشد اصلی یلهمسأ کلمبیا در این موضوع باید امروز
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 (ELN) بخش ملیارتش آزادی

در اصل  که است دومین گروه چریکی کلمبیا از نظر بزرگی بخش ملیارتش آزادی

شد  بخش مارکسیست لنینیستی تشکیلعنوان یک جنبش الهیات رهاییبه

باهت کمی به ایدئولوژی زمان تأسیس آن ایدئولوژی این گروه در شرایط فعلی ش اما

 دارد.

های جنبش گذراند.می خونین را از سر "دوران خشونت"، کلمبیا 0331در اوایل 

کوبا، در سراسر کلمبیا در حال وقوع  0313دانشجویی و مذهبی با الهام از انقالب 

رای ی التین در کلمبیا نیز تمایل جدی بآمریکابود؛ مانند بسیاری از کشورهای 

بخش ارتش آزادیهای چریک اصالح جامعه بر پایه عدالت اجتماعی وجود داشت.

در واقع،  به کار کردند.ژوئیه آغاز  23عنوان نسخه کلمبیایی از جنبش کوبایی به ملی

 وسیله فیدل کاسترو آموزش دیده بود.به آن گذارفابیو واسکز، بنیان

چه گوارا و فیدل با حمایت  ییپروایبخش ترکیبی از جسارت و باساس ارتش رهایی

به صحنه  بخش ملیارتش آزادی الهیات در شورای دوم واتیکان بود، با این ترکیب

، شورش کوچکی در سان ویسنه ده چوکوری در 0334وارد شد. در ماه ژوئیه سال 

، شورشیان 0331ژانویه سال  7بخش سانتاندر آغاز شد. شش ماه بعد در تاریخ 

 بخش ملیارتش آزادیو  روستای کوچک در سانتاندررا تصرف کردند یک ماکوتایس

 رسماً حضور خود را اعالم کرد.

، کشیش کامیلو تورس، استاد دانشگاه شناخته شده و از منتقدان 0333در سال 

پیوست و در اولین نبرد خود کشته شد. تورس  نآ نابرابر کلمبیا، به یجدی جامعه

ن او دیگر متخصص هاکیشد که چربخش ملی ش آزادیارت نمادی از سرباز نمونه

 .کردندیی التین از او تقلید مآمریکابخش در سراسر الهیات رهایی
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ارتش  به 0333با الهام از تورس، کشیش اسپانیایی، پدر مانوئل پرز در سال 

آن شد و بعد همراه  یهاترین چهرهپیوست و یکی از شناخته شده بخش ملیآزادی

را برعهده  آنرهبری مشترک 0 گابینو س رودریگز باتیستا، با نام مستعاربا نیکوال

داشتند. پرز پیشنهاد ایجاد یک رژیم مسیحی و کمونیستی را مطرح کرد که بتواند 

اجتماعی ناشی از فساد سیاسی مزمن، فقر و محرومیت سیاسی ـ مشکالت اقتصادی

 را حل کند. هاییایاغلب کلمب

بخش ارتش آزادی عضو 211از  نفر 011حدود  0371 سال دردر عملیات انری، 

و  مطرحکشته شدند و در این زمان تغییر الگوی گروه تحت رهبری پرز و گابینو  ملی

 تصمیماتی در این باره گرفته شد.

برای آن  بخش ملیارتش آزادی لی بود کهی اصالحات ارضی یکی از مسائلهمسأ

دهقانان استحقاق دریافت زمینی را دارند که روی  که کرده بوداعالم کرد و می تالش

و محل  تعداد اعضای خانوادهو اندازه زمین واگذار شده با توجه به  کنندیآن کار م

احترام به شوراهای ، از جوامع بومی ی آنها حمایتهابرنامه .شودیملک تعیین م

زندگی،  شان بر مبنای شیوه داخلیمستقل و خودمختار های و سازمانمردمی 

  و در اختیار داشتن زمین کافی است. فرهنگ، زبان

                                                           
1 " -Gabino 
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 ( M.19) آوریل 1۱جنبش 

های دهه هفتاد یک گروه چریکی دیگر با هدف برقراری دموکراسی در در سال

تا و  معروف شدند03ام.  یا آوریل 03کلمبیا شروع به فعالیت کرد که به جنبش 

 گسترش بسیاری یافتند ،امه دادندنیمه دهه هشتاد میالدی که جنگ چریکی را اد

های هایش را از دیگر گروهاین حزب ایده. رسیداعضای آن به حدود دو هزار نفر 

فته گر آرژانتین و مونتونروس در اروگوئه مانند توپامارو در جنوبیی آمریکا چریکی

میالدی مبارزه مسلحانه را کنار  31در اواخر دهه هشتاد و اوایل دهه  بود. این گروه

 گذاشته و به فعالیت سیاسی پرداخت. 

یکی از شمشیرهای سیمون  در یک اقدام بسیار نمادین،  03گروه ام.  0374در سال 

قیام غیرنظامیان علیه یک رژیم نمادی از  و آن را به عنوان بولیوار را از یک موزه ربود

، این گروه به 0373سال  سال نو در شبکردند. در اقدام دیگری ناعادالنه  تبدیل 

سلحه را به ا 1111های ارتش کلمبیا تونلی حفر کرد و بیش از یکی از اسلحه خانه

، خوزه راکوئل مرکادو، رئیس کنفدراسیون کارگران 0373کنترل درآورد. در فوریه 

گرفتن رشوه و همکاری با سیا به جرم ، او را 0373آوریل  03کلمبیا  را ربوده و در 

هنگام در  جمهوری دومینیکن ها به سفارتچریک 0381فوریه 27. در نداعدام کرد

نیز در بین  آمریکاسفیر را به گروگان گرفتند. سفیر  04حمله و یک جشن 

عدها افشا شد که . بها  آزاد شدند گروگان بود. پس از مذاکرات طوالنی  هاگروگان

را ها آزادی گروگان 03گروه ام. میلیون دالر به 2٫1تا  0 پرداختدولت کلمبیا با 

جیمی بتمن کایون که در آن زمان باالترین  0381آوریل 28در ممکن کرده است. 

در یک سانحه هوایی به قتل رسید. مذاکراتی صلحی که آغاز شده  بود، 03ام. رهبر

 قف ماند.بود، با یک آتش بس متو

چریک مسلح  11صورت  گرفت ، 0381نوامبر  3 که در کاخ دادگستری حمله به در

ه گروگان گرفتد. آنها خواستار آن ب راوکیل، قاضی، دادگاه عالی و دادگاه  111حدود 

جرم خیانت به تمایل به صلح در کشور مورد ه ب وقت رئیس جمهور بودند که

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%DB%8C_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D9%88%DA%AF%D9%88%D8%A6%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D9%88%DA%AF%D9%88%D8%A6%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B1%DA%98%D8%A7%D9%86%D8%AA%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B1%DA%98%D8%A7%D9%86%D8%AA%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D9%84_%D9%86%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D9%84_%D9%86%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%AF%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C%DA%A9%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%AF%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C%DA%A9%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D8%AE_%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D8%AE_%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1
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توجه باشد خواست گروگان گیران بیدولت تصمیم گرفت که به محاکمه قرار گیرد. 

 011بیش از ی شدید هاها را آزاد کند. در طی این درگیریو با اقدام نظامی گروگان

های قاضی دادگاه عالی کشور( کشته شدند؛ و پرونده 20نفر از  00نفر )از جمله 

 . کشته شدندنیز  03تعدادی از فرماندهان ام.  ارزشمند قضایی و قانونی نابود شدند

 مخدر مواد هایکارتل تالش بسیاری شدکه این گروه چریکی به ارتباط و همکاری با

 03ام.، 0381در اواخر دهه  متهم شوند که این اقدامات و تبلیغات بی ثمر ماند

تبدیل سالحهایش را تحویل داد، در مقابل مشمول عفو شد و به یک حزب سیاسی 

یکی از تغییر داد.  "03ام. دموکراتیکاتحادیه "نامش را به  . در این فرایندشد

 د.  بوشمشیر سیمون بولیوار  اقدامات  نمادین این پروسه، بازگرداندن

 
 

ها، کارلوس رمانده پیشین چریکهای برجسته گروه و ف، یکی از چهره0331در سال 

کشته شد،  در یک حادثه هوایی . او نیزپیزارو لونگومز نامزد ریاست جمهوری شد

، (AUC) متحد دفاع از کلمبیا راستگرای)کارلوس کاستاو، فرمانده مخفی نیروهای 

آن نیز با تهدیدهای مختلف  برخی از سایر اعضای. پذیرفت این قتل رامسئولیت 

به دنبال های مشابه به قتل رسیدند. مواجه شدند یا به شیوهراستگرا  شبه نظامیان

آنتونیو ناوارو ولف جانشین پیزارو را به عنوان رهبر حزب، جایگزین نامزد ریاست آن 

 .همان سال در مقام سوم قرار گرفت انتخابات ریاست جمهوری جمهوری کرد که در

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Alianza_Democr%C3%A1tica_M-19.png?uselang=fa
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Alianza_Democr%C3%A1tica_M-19.png?uselang=fa
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA_%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA_%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C
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 ایکلمبدر  یکارگر یهاهیاتحادجنبش کارگری و 

. گرددبرمی نوزدهم قرن اواخر به ایکلمب در کارگریمتشکل ی جنبش ریگشکلروند 

. کردرشد  0جمهور مارکو فیدل زوراسدر دوران رئیسو در مناطق نفتی  این جنبش

در کلمبیا شروع به کار کردند. مبارزات  ییآمریکای هایکمپان 0301در دهه 

له مسکن انامناسب در محیط کار، حقوق کم و مس شرایط در اعتراض بهکارگران 

 2متمرکز بود.

از آن  متأثرو زمان با انقالب بلشویکی در شوروی هم ارشد جنبش کارگری کلمبی

کرد از رشد جنبش کارگری کلمبیا جلوگیری میسعی  آمریکاین دوران ادر  بود.

اعتراض جنبش  ؛دمده بوبه وجود آ یتشکل سندیکای 23 بیش از0303کند. در سال 

 1بود.یا جنبش کارگری کلمب هایعرصه نیترفعالعام کارگران موز یکی از قتلبه 

بیش از سه هزار کارگر اعتصابی شرکت موز برای به وجود آوردن اتحادیه اعتصاب 

                                                           
1 Marco Fidel Suarez 
2 http://www.redalyc.org/html/937/93729727007/ 

3 https://en.wikipedia.org/wiki/Banana_massacre 

http://www.redalyc.org/html/937/93729727007/
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ترین کشتار بزرگ ،عام موزدر این اعتصاب کشته شدند. قتل ان زیادیکارگر .کردند

 0ی التین بود. آمریکاکارگری آن دوران در 

به نوعی  2 لتوروپیکا شهر درکارگران شرکت نفت  0324تا  0321های در بین سال

فاظی حبرای جلوگیری از آمدن جانوران، خواستند شدند و از مدیریت مبتال بیماری 

از دیگری  ساعت کار و تعطیلی روز یکشنبه 8. همچنین بگذاردهایشان برای خانه

 با ندنظامی با حمله به کارگران این مناطق توانست هاینیروی .های آنان بودخواسته

صد سال "گابریل گارسیا در کتاب  1د. نمناطق نفتی بیرون کن کارگر را از 0211زور 

 .کندیمبه این مبارزات اشاره  "تنهایی

سی تی ) ایکلمب یهاهیاتحاد ونیکنفدراس 0331تا  0311های بین سالدر فاصله 

. در دهه پنجاه کنندیمفعالیت خود را شروع  (کوت) کارگران یمرکز هیاتحادو  (سی

 0311موازی و با حمایت کلیسا در سال  هایختن تشکلبا فشار دولت و سا

 شد. تعطیل ی کارگریسندیکا ترینبزرگ

توانست حق  (شمسی 0141) میالدی 0333جنبش کارگری کلمبیا در سال 

روزه کارگران را  41اعتصاب  0374اعتصاب را کسب کند و برای اولین بار در سال 

 پیش ببرد.

یکی از مشکالت جنبش کارگری این کشور  ،لمبیادر ک آمریکادر کنار حضور نظامی 

بود. از اوایل دهه هفتاد ی ا( ایس و آلاف ای ) آمریکای هاهیاتحادحضور فدراسیون 

تحت پوشش  4 "توسعه کارگری آزاد"یی آمریکااین فدراسیون با همکاری موسسه 

                                                           
0 https://en.wikipedia.org/wiki/Banana_massacre 

2 tropical 
3https://mulpress.mcmaster.ca/globallabour/article/viewFile/1105/1161 

4 American Institute for Free Labor Development (AIFLD( 

https://en.wikipedia.org/wiki/Banana_massacre
https://mulpress.mcmaster.ca/globallabour/article/viewFile/1105/1161
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ر کلمبیا یی دآمریکای هاشرکتسعی در پیشبرد روابط اقتصادی  ،یآموزشی هابرنامه

حمایت از  ی دریهاتیفعالی مشابه هاهیاتحاد همکاریداشتند. این نهادها با 

بر نیروهای تاثیر این نهاد یکی دیگر از اهداف . دادندیمیی انجام آمریکای هاشرکت

کارگری راه پیدا  جنبشدر درون  آناننگذارند که نظرات بود تا ها چپ و چریک

 0کند.

حمایت کرد. این برنامه  "برنامه کلمبیا"طرح از کلمبیا جنبش کارگری  0384سال 

و  کردیمگذار به صلح را آماده  یزمینه ،که در راستای صلح فارک و دولت بود

 ،به درگیری نظامی بیست ساله پایان دهد. جنبش کارگری در این راستا خواستیم

کرسی را  04توانست این حزب در انتخابات  2را بنیان نهاد.  انیگرایملحزب اتحادیه 

این حزب  ایضنفر از اعتصاحب کند. در اوایل دهه نود میالدی سه تا چهار هزار 

 ترور شدند. انینظامشبهتوسط 

دوباره بازسازی شد.  (یس یت یس) ایکلمب یهاهیاتحاد ونیکنفدراس 0383در سال 

. دکردن تیفعال به شروع ایکلمب در یکارگر هایتشکل از یاریبس نود دهه از

ی التین آمریکای کارگری در هاهیاتحاد نیترمتشکلی کارگری کلمبیا هاهیاتحاد

 نیترنییپا شاید که هستند آنها عضودرصد از کارگران کلمبیا  1کمتر از اما هستند 

 .نشان از عمق سرکوب و استبداد حاکم بر آن جامعه داردو  باشد آمریکاسطح در 

اما خشونت  ه درصد کارگران عضو اتحادیه بودندبیش از د قبل،کمتر از بیست سال 

منجر به کاهش  یاهیضد اتحاد یهااستی، تغییرات در بازار کار و سهاهیعلیه اتحاد

کلمبیایی  هزار811کارگری شده است. امروز تنها  یهاهیدر عضویت اتحاد فاحشی

                                                           
1 Buchanan, P. (1989( ‘Useful Foods as Diplomatic Tools: Organized Labor as an 

Instrument of US Foreign Policy in Latin America’, paper presented at the 

conference on ‘The United States and Latin merican Democracy’, Univers ity of 

Southern California, April 6-9. 

2 Union Patriótica party (UP) 
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قه کدام از کشورهای منطجنبش کارگری هیچ صنفی هستند. یهاهیاعضای اتحاد

نیمی از نقض حقوق بشر در کلمبیا . اندنپرداختهمانند کلمبیا بهای مبارزه کارگری را 

 کارگران است. علیه

 وجود دارد:کارگری  ملیکنفدراسیون اتحادیه ثبت شده و سه  هزاردو بیش از 

و ( CGT)کنفدراسیون عمومی کار (، CTC) کلمبیا یهاهیکنفدراسیون اتحاد

 743ترین مرکز با اتحادیه مرکزی کارگران بزرگ (.CUTن )اتحادیه مرکزی کارگرا

هزار عضو  311کارگری وابسته به نمایندگی بیش از  یهاهیاز اتحاد رمجموعهیز

در تالش است که با شرکت در یک فرایند آهسته پیشرفت  یاهیاست. جنبش اتحاد

گرفته تا مبارزات از مبارزات در معادن  ،ایهیاتحاداین جنبش و خود را تثبیت کند. 

برای هم باید برای حقوق شهروندی و هم کوکاکوال،  شرکتعلیه انحصاراتی مانند 

 .مبارزه کنند حقوق اقتصادی

است که ( FECODEاتحادیه معلمان ) ترین اتحادیه در کلمبیادر حال حاضر بزرگ

هزار معلم است. دومین اتحادیه  211یک فدراسیون ملی به نمایندگی از حدود 

(FENSUAGRO) هزار نفر  011حدود  ملی است که یهاونییکی دیگر از فدراس

اتحادیه مرکزی "و کارگران کشاورزی در آن عضو هستند. هر دو به از کشاورزان 

کارگری کلیدی کلمبیا  یهاهیوابسته هستند. برخی دیگر از اتحاد "کارگران

 اند از:عبارت

(، UNEB) ادیه کارگران بخش مالیاتح(، ANTHOCاتحادیه کارکنان بهداشتی )

(، FENALTRASE) (، اتحادیه کارگران بخش دولتیUSO) اتحادیه کارگران نفتی

(، اتحادیه SINTRAUNICOL و SINDESENA)وپرورش اتحادیه کارگران مازاد آموزش

 (، اتحادیه کارگران صنعت آبSINTRAELECOL) سینتراکول کارگران تولید برق

(SINTRAEMSDESو ات ) حادیه کارگران انرژی، استخراج معادن، مواد شیمیایی و

 .باشندی( مFUNTRAMINERGETICA) صنایع فلزی
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( به کنفدراسیون CTC ،CGT ،CUT) یکارگر یهاهیکه سه فدراسیون اتحاددرحالی

المللی )آی تی یو سی( وابسته هستند، تنها بخش کوچکی از اتحادیه کارگری بین

خودشان صنف مبیا به فدراسیون اتحادیه جهانی مربوط به کل صنفیاتحادیه  هزار2

 .باشندیوابسته م

 

 کارگری یهاهیخشونت علیه اتحاد

در اینجا، "گوید: میرایج است که کلمبیا  گرایانچپدر میان یک نقل قول سنتی 

این عبارت  ،"تر از ایجاد یک اتحادیه کارگری استایجاد یک گروه چریکی آسان

 2412، 2113 تا 0330های یز، اما نزدیک به واقعیت است. بین سالآماغراق گرچه

از  یانفر نیز  018مورد تهدید شدند و  1411کارگر اتحادیه کلمبیایی کشته شدند و 

 یکارگر یهاهیاتحاد 2107 گزارش. فعالیت کنار کشیدند یا کشور را ترک کردند

 کشور ده از یکی ایبکلم ،گذشته سال ستیب روند همانند دهدیم نشان یجهان

  0.است یکارگر یهاتیفعال یبرا خطرناک

                                                           
1 https://www.ituc-csi.org/ituc-global-rights-index-2017-18767 
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 زمان) 0383 سال از CUT یکارگر یهاهیاتحاد ونیفدراس داده گاهیپا به توجه با

 برخالفاند. شده ترور هاهیاز فعاالن اتحاد تن 2811 باًیتقر، این فدراسیون( سیتأس

 یهاتیفعال جهینت در میمستق طوربهزنان  و مردان نیا همه ا،یکلمب مقامات یادعا

 یاعضا از تن 12 حداقل 2101 ژوئن انیپا در .اندشده کشته شانیاهیاتحاد

 نرخ نیباالتر نیا. شدند کشته هفته کی مدت زمانی حدود در یکارگر یهاهیاتحاد

 تعداد کندیم ادعا که است تناقض در یرسم آمار با و است ریاخ سال چند یبرا قتل

 .هستند کاهش الح درها قتل

 اندکارگری ناپدید شده یهاهیتن از فعاالن اتحاد 211عالوه بر این ترورها، نزدیک به 

مورد حمالت فیزیکی قرار در زندان  اند نیزبه زندان محکوم شدهکه  و کسانی

مستند شده است و  یخوبکارگری نیز به یهاهیاند. شکنجه فعاالن اتحادگرفته

. این شوندمیطور منظم تهدید به مرگ ها بهو اعضای آنکارگری  یهاهیاتحاد

 است. از خانه و شغل خود شده هاهیمنجر به فرار هزاران نفر از اعضا اتحاد تهدیدها

 اند.به خارج از کشور تبعید شده برخی از آنان نیز

تشدید این مشکالت، ناشی از مصونیت عامالن خشونت است. در واقع، دیگر 

کارگری در کلمبیا  یهاهیقتل یا سایر جرائم علیه فعاالن اتحادبرای  کسچیه

 در حال اقدام برای دستگیری که کنندیکه مقامات ادعا م. درحالیشودیدستگیر نم

که در  کندیادعا م کوت و کندینم مدعا را ثابتعامالن هستند، شواهد موجود این 

نشده است. عالوه بر این، کس محکوم هیچتا کنون  ،درصد از ترورها37بیش از 

دولت کلمبیا مایل یا قادر نیست جزئیات واقعی )برای مثال نام، محل بازداشت، 

کشتن یک فعال  ه خاطرب کندیرا ارائه دهد که مرتباً ادعا می غیره( صدها نفر

اند که برخی از مقامات کلمبیا مدعی شده اند. ناگفته نماند کهکارگری زندانی شده

جمله  یا در نتیجه جرم و جنایت، از کارگری به دالیل شخصی یهاهیاعضای اتحاد

 ند.ه اسرقت کشته شدهنگام در 
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شواهد حال، گرا انجام شده است. باایننظامیان راستها توسط شبهاکثریت قتل

ها قتلاین مسئول  ،ویژه ارتشیافت شده که نیروهای امنیتی دولتی، به یشماریب

طور مستقیم یک به (، DAS) یخص شد که پلیس مخفمش 2113. در سال هستند

فرستاده است که  جمهور کلمبیا،برای رئیسرا کارگری  یهاهیلیست از رهبران اتحاد

به قتل  فهرست، نظامیان کشته شوند. چند نفر از آنباید توسط نیروهای شبه

قات تحقی راًیزیادی نیز پس از تهدید مجبور به فرار شدند. اخ یعده رسیدند و

در در کلمبیا تمرکز کرده است.  یاهیالمللی بیش از همه بر خشونت ضد اتحادبین

 43نظامی نیروهای شبه آمده است که المللسازمان عفو بین 2117گزارش سال 

اند. این دادهنقض حقوق بشر را انجام از موارد  درصد 41نیروهای امنیتی و رصد د

 یهاهیاتحادفعاالن در قتل  مخفیپلیس گزارش همچنین به جزئیات دخالت 

 کارگری پرداخته است.

و  بسیار زیادهای موجود همانند گذشته است. قتل اندازچشمنیز در حال حاضر  

های مرگبار راست و نمایندگان دولت، با همکاری مستقیم انتخابی که توسط جوخه

ی نئولیبرالی در شود، همراه با اصالحات قانونداران ملی و خارجی انجام میسرمایه

را تغییر  هایهاتحادمشارکت و عضویت در قراردادها، به میزان قابل توجهی میزان 

، طبق بزرگترین بانک اطالعات 2103داده است: تنها در طول نیمه دوم سال 

کلمبیایی حقوق بشر، رهبران اتحادیه از مدالین، سگویا و کالی تهدید شدند؛ رئیس 

توسط پلیس به شکل غیرقانونی بازداشت شد؛ سه  Argelia اتحادیه کارگران عمومی

 رهبر اتحادیه در شهرهای مختلف کشور کشته شدند و یکی دیگر نیز ربوده شد.
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 دننکمی صلح حمایت پیمانی کارگری از هاهیاتحاد

دبیر  0ویکتور بیاس ی کارگری هستند. هاحامیان صلح، اتحادیه ترینیکی از اصلی

 : این رابطه چنین گفتدر  آمریکاتی یو سی در  ایکل کنفدراسیون

به این  (CUT) کارگران یمرکز هیاتحادو (CTC) ایکلمب یهاهیاتحاد ونیکنفدراس"

داخلی در  جنگها و که در جریان درگیری کنندیمدلیل از مذاکرات صلح حمایت 

انسان  میلیون 1و بیش از  ی کارگری کشتههاهیاتحادفعال  چندهزار کلمبیا بیش از

م در کلمبیا به شکست وندادرست است که رفر .اندشدهرانده  شانیزندگاز محل 

مجلس به روند مذاکرات ادامه از طریق کشیده شد اما دولت از زاویه قانونی و 

د و برای جلوگیری از این ونکشته شبینی است که افراد بیشتری قابل پیش .دهدیم

 صاحب شش میلیون اندشدهجا هانی که جابمیلیون انس 1کرد.  یفاجعه باید کار

ها را به مالکین حاضر نیستند این زمین هازمینهکتار زمین هستند و غاصبان این 

ای و فعاالن اتحادیه، برگردانند و این غاصبان هنوز در حال کشتار مردم شانیاصل

یت فعالتداوم هستند و اتحادیه برای جلوگیری از کشتار این مردم و ها چریک

                                                           
1 Victor Baes 
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ن . چراکه تنها کشته شدن بسیاری از فعاالدکنیمکار المللی در سطح بینی اهیاتحاد

باید دید که  .اندشدهسیاسی و کارگری در کار نبوده و مردم عادی بسیاری نیز کشته 

ترین اصل در این کار دادن به این بازسازی روابط کمک کرد و مهم توانیمچگونه 

 . جلوگیری کند دوباره این جنایت تکرارینی که از تضم ،تضمین توسط دولت است

خصوص که تجربه ه در مذاکرات است ب هاهیاتحادله محوری شرکت ااین امر مس

مقابل ما قرار دارد. بر  یی مانند گواتماالمذاکرات صلح دیگر کشورها خوردهشکست

عمق  و به کنندینمی کارگری به سطح مسئله توجه هاهیاتحاداین اساس است که 

اجرا کردن اصالحات ارضی و بازگرداندن  هاهیاتحادترین خواسته مهم .پردازندیم

بر اش را و دولت باید تضمین کند که چریکی که سالحاست به صاحبان آن  هازمین

تضمین شود و حق زندگی داشته  اشیاسیسحق فعالیت مدنی و  ،گذاردیم نیزم

را دوباره شروع کند و کلیه حقوق مدنی  اشیزندگاین حق را داشته باشد که  .باشد

شان ی در مقابلاچارهموافق نیست ولی  هجمهور اوریپالبته رئیس به او داده شود.

 "وجود ندارد.

 

برای صلح 1116اعتصاب اگوست    
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 جامعه مدنی کلمبیا

تعداد زیادی از مردم برای  تواندیجامعه مدنی کلمبیا پر جنب و جوش است و م

کارگری  یهاهیکه اتحادبسیج کند. درحالی مبارزات سیاسی، تظاهرات و اعتراض

 یخوبموثر باشند، اما جنبش دانشجویی نیز به ترین و تنها عنصرشاید مهم

 از برخاسته که( اِ.ان.آ.ام) کشور دانشجویان فراگیر هیأت" به ویژه ،است افتهیسازمان

سانی ویژه ک، بهیردولتیهای غو سازمان هاستدانشگاه سازیخصوصی ضد مبارزات

اند. کشاورزان روستایی و بسیار فعال کنندیکه در مورد حقوق بشر و صلح کار م

 کنندیبزرگ نیز نقش کلیدی بازی م یهاو صنعت اورزیطور فزاینده کارگران کشبه

و از لحاظ  باشندیم افتهیسازمان یخوبها بهو در بسیاری از مناطق کلمبیا آن

صالحات ارضی و توسعه روستایی رادیکال خصوص در مبارزه برای اسیاسی به

مراتب کلیسای کاتولیک، جمله برخی از عناصر سلسله های مذهبی، ازهستند، گروه

  جامعه مدنی کلمبیا حضور دارند. یهاتینیز تا حدی در فعال

جنبش زنان در کلمبیا قوی است، در بسیاری جهات، به ستون فقرات جنبش صلح 

فعاالن  نیعنوان یک نتیجه بسیاری از باالترشده است. به در حال رشد کلمبیا تبدیل
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دهی رویدادها صلح در کشور مشخصاً زنان هستند و مشارکت توسط زنان در سازمان

 .باشندیو کمپین به نفع صلح در مقیاس بزرگ زنان م

و جنبش  ییکلمبیا -جمعیت بزرگ آفریقایی  ،بیامدو عنصر دیگر جامعه مدنی کل

. هر دو از اثرات هستندو بسیار فعال  افتهیسازمان یخوبا است که بهبومیان کلمبی

اجباری و ترور رهبران خود( اما هر دو نیز  ییجاخصوص از جابهاند )بهجنگ رنج برده

طور فزاینده نقش فعالی در بسیج و تظاهرات در برابر خشونت و طرفداری از صلح به

نقش بسیار  ستیزطیمین، منابع و محپیرامون ز یهانیدارند و همچنین در کمپ

کلمبیا برای مثال در خط مقدم تالش برای کمک به -موثری دارند. سازمان آفریقایی 

که جنبش بومی نقش ، درحالیباشندیم شانیهانیآوارگان برای بازگشت به سرزم

ذخایر بومی بازی کرده است، همچنین  یشناسکلیدی در حفاظت از استقالل و بوم

 .کندیی از مناطق برای اصالحات ارضی مبارزه مدر برخ

عنوان ها، بههای جامعه مدنی کلمبیا، باوجود خشونت موجود علیه آنسازمان

کلیدی در سیاست و جامعه کلمبیا باقی ماندند و عوامل بالقوه مهم  گرانبازی

  .ندهستاصالحات 

مردمان )بومی(؛  کنگرهدهند. می ی مشترکی را سازمانهاها فعالیتاین سازمان

های اجتماعی کلمبیا )کُموسوک(؛ کلیساهای )یک گروه بومی(؛ ائتالف جنبشمینگاال

در چارچوب های کارگری و اتحادیه اندانشجوی ،های زنانبه همراه تشکلحامی صلح 

توانستند  2102اکتبر  02و در ندمدآگرد هم « راه مشترک اجتماعی به سمت صلح»

: کردند فریادهای مشترکشان را انند. آنان خواستهکشبها خیابانرا به نفر سیصد هزار 

بدون اشتغال، صلحی در کار نیست؛ بدون بهداشت، صلحی در کار نیست؛ بدون » 

 های بعد نیز تکرار شد.این اعتراضات در سال 0"!آموزش، صلحی در کار نیست

                                                           
1  -https://ir.mondediplo.com/article1967.html 

https://ir.mondediplo.com/article1967.html
https://ir.mondediplo.com/article1967.html
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ی هاالند که سیاستیی نیز در کلمبیا فعهای، ان جی اومردم یهابه جز این سازمان

ی خود را از بنیادهای جامعه باز سورس، هاو بودجه گیرندنئولیبرالیسم را در پی می

موضع قاطع  هامانجنبش انقالبی مردم کلمبیا نسبت به این ساز .گیرندمی فورد و...

 پرداخته خواهد شد.  این نهادهادر بخش بعد به . و روشنی دارند
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علیه  کلمبیا نیروهای دولتیکه توسط  وبسرک اشکال متفاوت

 شودبه کار گرفته می مبارزان و انقالبیون

 ایجاد رعب و وحشت و سرکوب و خشونت

 یهاکارگری، نیروهای مردمی و رهبران جنبش یهاهیعالوه بر ترور نمایندگان اتحاد

 ، در معرضشوندیهمچنین خانواده کسانی که به همکاری با فارک متهم م، رهایی

ها نیز به خانه و زندگی آن شوند وه میگروگان گرفتخطر هستند و در بسیاری موارد 

 ،که دولت از نیروهای نظامی شخصی برای ایجاد رعبدرحالی .شودیآتش کشیده م

که دولت استفاده  ییهاحربه نیترجی، یکی از راکندیاستفاده م یوحشت و ناامن

، قاچاق مواد ییرباها را متهم به آدملت آن، بدنام کردن منتقدان است، دوکندیم

های حقوق بشر، کارگری، گروه یهاهی. اتحادکندیمخدر، ترور و جنایت م

طور . نتایج بهکنندیمحکوم مدائماً نگاران و مخالفان سیاسی این سیاست را روزنامه

آنان را زندگی  ،کلمبیا یهابالقوه خطرناک اتهامات ساختگی و تکرار آن توسط رسانه

ها . آنه شوددر معرض خطر جدی قرار داده است. این مساله نباید دست کم گرفت

و در موارد بسیاری، مردمی که در واقع توسط  شوندیهمیشه به مرگ تهدید م

نظامیان به اند، توسط شبهمقامات ارشد دولت برچسب خرابکار و تروریست خورده

به اتهام  ،دلیل افشای حقایقه ز صرفاً بقتل رسیدند. حتی نمایندگان حقوق بشر نی

متهم و به مرگ )اصطالحی که دولت به کار می برد( ارتباط و وابستگی به خرابکاران 

های کلمبیا مملو از زندان شودیند؛ اما تنها به این اعمال اکتفا نماهتهدید شد

 .برندیسر مه زندانیانی است که به جرم مخالفت با دولت در زندان ب

را صادر کرد، به منظور  23وزارت دفاع کلمبیا دستورالعمل  2111نوامبر سال در 

پرداخت یک سیستم پاداش مالی مخفی برای کسانی که چریکی را کشته باشند. 
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بیلیون پزو کلمبیا،  1میلیون تا  1.8پرداخت پاداش برای یک چریک مرده در حدود 

ش مالی، ارتش یک طرح انگیزشی بسته به رتبه افراد کشته شده است. در کنار پادا

غیررسمی مانند مرخصی و ترفیع برای کشتن یک چریک ارائه کرد. فرمانده وقت 

نظامی در سراسر کشور بازدید و سربازان را  یهاگاهیارتش، ژنرال ماریو مونتویا، پا

 کرد.خون هر چه بیشتر ریختن  ترغیب به

 

جنایات جدیدی گزارش شد.  ،مدت کوتاهی پس از اجرا شدن سیستم پاداش جدید

ها لباس فارک رساندند، به آنمیسربازان مردان و پسران جوان را به قتل 

اند، هایی که در مبارزه کشته شدهعنوان چریکها را بهو سپس جسد آن پوشاندندیم

 . دادندیمتحویل در ازای پاداش 

ترتیب به قتل اینهنزدیک به یک هزار نفر شناسایی شدند که ب 2117در اواسط سال 

های حقوق بشری بود که حمله شدید به سازمان ،رسیده بودند. پاسخ دولت کلمبیا

فقیر در بوگوتا که  یا، در محله2118در سپتامبر  این کشتار را مستند کرده بودند.

که از محله ناپدید نامرد جو 21 یهادر حال حاضر به نام سچا معروف است، خانواده

صدها مایل دورتر توسط ارتش به خاک  زانشانیشف کردند که عزشده بودند، ک

اند. ها چریک بوده و در جنگ کشته شدهکه آن کردی. ارتش ادعا منداسپرده شده

تحقیقات بیشتر نشان داد که ارتش یک سازمان کاریابی ساختگی برای فریب مردان 

اسناد بیشتری از این ماه بعد از آن، پس از آنکه  جوان در محله ایجاد کرده بود.

حقوق بشر سازمان ملل  ندهیفراقضایی به سازمان ملل متحد ارائه شد، نما یهااعدام
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ها و کشتارها را جنایت علیه بشریت اعالم متحد به کلمبیا اعزام شد. وی این اعدام

 کرد.

 

 

 

 زندان و زندانیان سیاسی

ها غیرنظامیانی ارد. آنسیاسی در کلمبیا وجود د زندانی 1711حدود  در حال حاضر

دولت کلمبیا زندانی  یهااستیهستند که به دلیل عقاید دموکراتیک و مخالفت با س

مختلف کارگری، رهبران  یهاهیاتحاد های چریکی،سازمان ها اعضایهستند. آن

دانشجویی و فعاالن حقوق بشر، مردم بومی، دانشگاهیان و دیگر فعاالن و مبارزان 

 ها دست جمعی است.ها و بازداشتاهی اوقات این دستگیریکلمبیا هستند. گ

اتهام طرح  ؛هستند« تروریسم»یا « شورش»همیشه متهم به  باًیزندانیان سیاسی تقر

عالوه بر این، زندانیان سیاسی جدا از سایر زندانیان و در . اسیر یهاکیشده علیه چر

. در شوندیداری مال و ویژه نگههایی ایوان مانند با امنیت باهای بتونی یا مکانسلول

به . هستندهای کلمبیا محبوس رزمنده چریک در زندان 0111حال حاضر حدود 

امکان  ،قرار داده اند هاستیتروردر لیست فارک را  ،و اتحادیه اروپا آمریکادلیل اینکه 

ن سیاسی اجتماعی وجود ندارد و حتی امکان گرفتن دفاع از آنان مانند سایر فعاال

 .وجود ندارد انناهندگی برای آنپ
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محاکمه و مراحل قانونی طی طوالنی بدون طور معمول برای مدتزندانیان سیاسی به

 شوندیمحکوم می تنها اقلیت کوچکی به جرم و جنایتدر واقع ؛ شوندینگه داشته م

ه در اکثر موارد، زندانیان سیاسی ممکن است قبل از اینکه باند. نکردهکه بدان اقدام 

داری شوند. کسانی که به جرم سال در زندان نگه 7اتهاماتشان رسیدگی شود، 

 دریافت خواهند کرد.حبس را سال  41، معموالً حکم شوندیشورش محاکمه م

که در قبال  شوندیبسیاری از این زندانیان بر اساس شهادت خبرچینانی محکوم م

 وجودطور منظم به آنان که . عالوه بر این، وکالیکنندیخبرچینی پول دریافت م

در بسیاری از موارد، خود  ،کنندیمدارک و شواهد علیه موکالن خود را تکذیب م

اکثریت  در .شوندیموکالنشان م« جرم»یا متهم به وابستگی به  شوندیتهدید م

زودی ترور به داندیمچون شود، با نگرانی آزاد میزندانی  فرد اتفاق مواردقریب به

 .خواهد شد

داری برخی از زندانیان زن، مادران مجردی هستند که بستگانی ندارند که قادر به نگه

سرویس مراقبت از فرزندان خود را به دست یا ها مجبورند د. آنناز کودکانشان باش

و اغلب موارد این کودکان  استدولتی بسپارند که نامناسب و کامالً ناکافی کودکان 

 یا کودکان و فرزندانشان را همراه خود در زندان نگه رندیگیمورد سوءاستفاده قرار م

عنوان زندانیان جداگانه به رسمیت دارند. زندانیان شکایت دارند که فرزندانشان به

ها مجبور به استفاده از و آن شودیها جیره غذایی داده نمو به آن شوندیشناخته نم

ءتغذیه و سایر مشکالت بهداشتی سوایجاد که باعث  باشندیغذایی مادرانشان م رهیج

 .شودیم برای مادر و کودک

نیز در معرض خطر هستند و اعضای  ،کنندیکسانی که با زندانیان سیاسی مالقات م

زندانیان  مالقات ی که به. زنانشوندمیبودن  "خرابکار"خانواده گاه تهدید و متهم به 

نسی و کالمی بازرسان داخلی طور مرتب از سوءاستفاده جنیز بهآیند میسیاسی مرد 

خود در دیگر  یهاهای بسیار دور از خانهزندان شکایت دارند. زندانیان اغلب در زندان
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که این مساله نه تنها مالقات را برای دوستان و  شوندیداری ممناطق کشور نگه

 .شودیها منجر مبلکه به انزوای بیشتر آن کندیتر مخانواده سخت

که شایع است، سلول برای نگه داشتن ناط ازدحام بیش از حد زندانیه شرایبا توجه ب

بهداشتی مناسب و معقول  یهازندانیان کافی نیست. زندانیان به ندرت به مراقبت

دسترسی دارند، زندانیان از زمانی برای ورزش یا دسترسی به مطالب آموزشی 

 . استبرخوردار نیستند و فقر شایع 
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  کوچ اجباری

انسانی است حدود اجباری از خانه یا منطقه خود در کلمبیا یک فاجعه  ییجاجابه

عام در اثر فشار تهدیدها و قتل ،درصد از جمعیت01حدود  میلیون نفر، 4.1

حمایت  آمریکااند که توسط دولت و ایالت متحده آواره شده ییهانظامیشبه

. در باشدیدر جهان م. کلمبیا پس از سودان دارای دومین نرخ آوارگی شوندیم

اند. هیچ اقدام ها خود شدهمیلیون نفر مجبور به ترک خانه 2اخیر حدود  هایسال

ها هر سال و تعداد آواره شودیواقعی برای مقابله با مشکل افزایش آوارگان دیده نم

 .شودیبیشتر م

 2111-2113 هاینمودار کوچ اجباری مردم در کلمبیا طی سال

 

 

برای تصرف زمین است. تا به  یوشرعنوان در درجه اول به ییجابهدر کلمبیا جا

روستاییان از این طریق تصرف شده است. میلیون هکتار زمین ِ 7امروز حدود 

قربانیان عمدتاً مردم بومی و آفریقایی کلمبیا هستند، گاهی اوقات تمام جوامع درگیر 

 نیترعیشاشگاه کلمبیا خورخه رویز یکی از اساتید دان. این معضل بزرگ هستند

 :دهدمی شرح گونهنیاکوچاندن مردم را  روشِ
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 اعدام رهبران انجمن محلی به و شروع شوندینظامیان وارد یک منطقه مشبه"

در میان ساکنان وحشت به  شودی. این باعث مشوندی، چند نفر ناپدید مکنندیم

قه را ترک نکنند، پایان که اگر منطهند دمیوجود بیاید و سپس به تعدادی اطالع 

 ها نیز مرگ یا ناپدید شدن است.آنزندگی 

قچیان داران بزرگ، قاچاآن را به زمین ،زمین را غصب کردند کهیهنگامنظامیان شبه

مالی  نیدیگر اعضای نخبگان اقتصادی که تأمیا  شرکت طرف مقابلشان ،مواد مخدر

سپس برای تحکیم قدرت محلی از  .کنندیواگذار م ،دهندینظامیان را انجام مشبه

نظامیان هزینه عملیات شبه نیبیشتر برای تأم یگذارهی. سرماکنندیآن استفاده م

درآمد ناشی از  ییشوشامل تولید و قاچاق موادمخدر، پول که شودیانجام م

اقتصادی مانند کشت مزارع در مقیاس بزرگ و  یهاپروژه یسادگموادمخدر و یا به

 .باشدیمعادن ماستخراج از 

ها العاده دشوار و البته بسیار خطرناک است که تالش کنند به خانهبرای قربانیان فوق

خود برگردند. در برخی از موارد دهقانان مجبور به امضای اسنادی  یهانیو زم

واسطه خشونت واگذار نشده بلکه به دهد زمین غصب شده بهمی اند که نشانشده

نظامیان حتی انگشت سبابه تعدادی ک واگذار شده است. شبهشکل قانونی و با مدر

با قتل اعضای  ،از قربانیان را برای اثر انگشت دروغین بر روی کاغذ قطع یا به زور

 اند.خانواده کشاورز او را مجبور به ثبت اثر انگشت بر روی کاغذ واگذاری کرده

زمین از فقیرترین  از زمین، اصالحات ارضی معکوس است، گرفتن دیاساساً خلع

 است. هابخش از جمعیت و انتقال آن به ثروتمندترین

 هاکیمحروم کردن چر به منظورهم  ،ه عملیات ضدشورشهمرا هب هاجاییاین جابه

در واقع این مساله هم  و شودانجام می شانییاز پتانسیل پشتیبانی پایگاه روستا

استفاده از  .است شانیهانیک زمقوی برای فشار بر روی مردم برای تر یازهینگا

. ارتشیان مانع کندیاصطالح محاصره اقتصادی، این موضوع را ثابت مارتش برای به
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تا ساکنان روستا مجبور  شوندیورود مواد غذایی، دارو و دیگر لوازم به یک منطقه م

 شوند. شانیهانیبه ترک زم

 

ف بوگوتا و دیگر شهرهای بزرگ و اطرا یهاطور کلی تا پایان در زاغهمردم آواره به

درصد از این  11. نزدیک به کنندیها در کلمبیا در شرایط فقرزده زندگی مشهرستان

اتفاق سرپرست خانوار، زنان مهاجران کودکان آواره هستند و اکثریت قریب به

زنان اند. تعداد باالی یا در فرایند آواره شدن رها شدهاند ها بیوههستند، بسیاری از آن

ها شده است در میان کسانی که در و کودکان منجر به افزایش سطح استثمار آن

 کنندیبیشتر کسانی که کاری پیدا م ،بیکاری گسترده وجود دارد باشندیسن کار م

این گونه ارتش  .دارندکمتر از یک دالر در روز  ی)همواره در بخش غیررسمی( درآمد

توان بسیار پایین می ن طریق سطح دستمزدها راشود که از ایذخیره کاری فراهم می

 نگه داشت.

وجود قوانینی که است در کلمبیا برای حمایت و کمک به مردم آواره این درحالی

وجود دارد  یناواقعیت و جمعیت بسیار زیاد آوارگبین قانون و  یدارد، اما شکاف بزرگ

گاه قانون اساسی کلمبیا د. دادنهستند که وجود ندار ییهاکه نیازمند دریافت کمک
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 یها، بارها و بارها با اشاره به ناکافی بودن پاسخ دولت و عدم کمک2113در سال 

 ده است.کراعالم نگرانی  ،الزم که مغایر با قانون اساسی است

ها جاییجابهدلیل این که  کنندیبرخی از ناظران، ازجمله مقامات دولتی ادعا م

که روشن حال فرار از مناطق جنگی هستند. درحالیمردم در  است ومبارزه جنگ و 

وضوح المللی صلیب سرخ بهکمیته بین. این نیست هاجاییدلیل اصلی جابهاست که 

که جایی در کلمبیا بیشتر یک استراتژی عمدی است تا اینهاعالم کرده که جاب

سیاری اقتصادی در مقیاس بزرگ در ب یهاپروژهیجاد امحصول فرعی درگیری باشد. 

که یک  دهدیاجباری رخ داده، نشان م یهاجاییاز مناطقی که بیشترین جابه

 ست.جرااستراتژی عمدی برای سلب مالکیت زمین در حال ا

 

 نظامیانشبه

رحمی و خشونت مرگ کلمبیا به خاطر بی یهاجناح راست یا جوخه یهانظامیشبه

اتفاق موارد نقض حقوق بشر در هها مسئول اکثریت قریب ببدنام و رسوا هستند. آن

 یهاشکنجه، هاقتل نیترانهیجمله وحش سال گذشته هستند. از 21این کشور طی 

لمبیاشبه نظامیان و تروریست دولتی در کخشونت   
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عمومی مانند قطع کردن اعضای بدن  یهاکیوحشیانه، خشونت جنسی و تاکت

است و  زیانگ. مقیاس خشونت شگفتاستمخالفان برای القای ترس و وحشت 

هزار کلمبیایی را کشته و صدها  011میان در حدود نظاکه شبه شودیتخمین زده م

 اند. هزار نفر دیگر را آواره کرده

در کلمبیا وجود داشته است  0331نظامی از حدود سال باوجود اینکه نیروهای شبه

و اوایل  0371نظامیانی که امروز وجود دارند به اواخر دهه تشکیل شبه یهاشهیاما ر

نظامیان کلمبیایی مدرن امروز از سه منبع مشتق اً شبه. اساسگرددیبر م 0381دهه 

 اند از:اند که عبارتشده

، 0381و اوایل دهه  0371چریکی چپ در اواخر دهه  یهاپس از رشد جنبش-0

خصوصی کردند که  یهاداران کلمبیا و تاجرها شروع به ایجاد ارتشبرخی از زمین

ی بین المللی نیز هاشرکت دفاع کند.ها از آن ،از دهقانانها چریکحمایت در مقابل 

 0استفاده کردند.  هااز این ارتش

قاچاقچیان قدرتمند و  ؛قاچاق خصوصی رشد کرد 0381در اوایل و اواسط -2

خود را تشکیل دادند که  ی انحصاری بزرگ(ها)شرکت یهاثروتمند شدند و کارتل

 یهاارتش هان کارتل. ایباشندیم "کارتلکالی"و  "مدالین"ها ترین آنمهم

 خصوصی خود را برای دفاع از منافع کسب و کار خود درست کردند.

                                                           
یش از مزدوران استفاده کرد شرکت تگزاکو هانخستین شرکتی که برای محافظت از زیرساخت -1 

شرکت انگلیسی دیفنس سیستم لیمیتد در عین حالی که  0338و  0337ی هابود. در سال

کرد، در این می ی بریتیش پترولیوم ، توتال و تریاتون بود ، با ارتش همکاریهادراستخدام شرکت

گرفت و به آموزش شبه می ی اسلحه کمکجهت تهیه« سیلور شدو » ت اسرائیلی همکاری از شرک

 پرداخت.می نظامیان نیز
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متحده، امی ایاالتارتش کلمبیا با کمک مشاوران نظ ،هاکیدر پاسخ به رشد چر -1

ضدشورش کردند که شامل استفاده از وحشیانه سازی یک کمپین شروع به پیاده

نظامیان و شبه ی که خدمتشان پایان یافتهمتشکل از سربازان ،مخفیمرگ ِ یهاجوخه

 دوشیکه تصور ماست ری در برابر کسانی مزدور برای انجام یک جنگ کثیف سِ

 هستند. هاکیهوادار چر

کم گرفت و دست توانیها را نمروابط متقاطع و متقابل بین این سه مجموعه از گروه

ار شده است، برای مثال، دشو یاندهیطور فزاها بهبا گذشت زمان تمایز بین آن

ظت از فبرای محاموادمخدر داران و رهبران کسب و کار )تجار( کارتل خصوصی زمین

و این ارتش، به نوبه خود،  کنندیپول پرداخت م شانخصوصیمنافعشان به ارتش 

انجام دولتی اطالعاتی  یهاسیسوءقصد و دیگر عملیات نظامی را برای ارتش و سرو

یی و اسرائیلی آمریکانظامیان توسط مستشاران و متخصصان این شبه . دهدیم

 بینند. می آموزش

، مالکان بزرگ زمین و قاچاقچیان مواد مخدر، که به کارتل مدلین 0387در سال 

شرکت اسرائیلی  ازوابسته بودند با موافقت ضمنی دولت، جهت آموزش شبه نظامیان 

که در  ها. این آموزشرفتندکمک گامنیتی هود هخانیتین )اسپیرهد لیمیتید( 

افسران سابق ارتش اسرائیل و انجام شد توسط شرکت تگزاس پترولیوم  هایزمین

آوران سابق شد و هم چنین تکداده می موساد مانند سرهنک یائیر کالین

ضد براندازی » به کار گرفته شده بودند. این مزدوران، فنون  نیز اس.ای.اس. انگلیسی

مناطق کشت موز و نفت خیز « پاک کردن » ند که سپس جهت ای را آموزش داد« 

بودند، به کار گرفته شد. از این  هااز کسانی که مظنون به پشتیبانی از چریک

به قتل رساندن خائیم پاردو آرال و برناردو خارامیو )از حزب اتحاد  برای هامهارت

لوس گاالن )لیبرال( ( و لوئیس کار03میهن دوستان(، کارلوس پیسارو )از جنبش ام. 

 بود، استفاده شد.شده کاندید ریاست جمهوری  0332تا  0387های بین سالکه 

سازمان ملل به کمیسیون حقوق بشر  0331براساس یک مدرک ویژه که در فوریه 
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گروه شبه نظامی در رابطه ی نزدیک با  041ارائه شد، در آن زمان بیش از متحد 

، بلکه به کارگران، هانه تنها به چریک هااین گروه کردند.می ارتش و پلیس فعالیت

  0کردند. می و کشاورزان نیز حمله هاسندیکالیست

 هاکیدر این اصل که چر ،های ذکر شده در باالگروهاین است که اقعیت وبدون شک 

 ی با هم دارند.و روابط مستحکم انددهیدشمن مشترکشان هستند هم عق

های نظامی در کلمبیا استفاده از شرکت آمریکاامی یکی از نمودها مداخله نظ

بارزه با یی با محمل مآمریکابیش از سی شرکت خصوصی نظامی  خصوصی است. 

ی نیروهای مسلح هادر مبارزه با چریکهستند و  فعالدر کلمبیا قاچاق مواد مخدر 

بخش ملی  و هم چنین در سرکوب جنبش انقالبی کلمبیا )فارک( و ارتش آزادی

ی نظامی خصوصی که با وزارت کشور، هاند. این شرکتنکمی جتماعی فعالیتا

یکی از قرارداد بسته اند،  "یو.اس.ایجنسی فور اینترناشنال دیولوپمنت"پنتاگون یا 

مارس که در  است )سی اس سی(  شرکت علوم کامپیوتریاین دست موسسات، 

ی نظامی خصوصی هاکه یکی از شرکتخریداری کرد شرکت داین کورپ را  2111

تا کنون، شرکت داین کورپ در کلمبیا  0331از سال . مورد نظر واشنگتن است

پرهیز از مداخله مستقیم در کلمبیا  20از ابتدای قرن  آمریکاسیاست حضور دارد. 

با تایید برنامه ی کلمبیا در ژوئیه  آمریکاکنگره ی بوده است. طبق موافقتمامه 

نیز یی آمریکاپیمانکار دست دوم غیرنظامی  411 امی ونیروهای نظ ، با حضور2111

 زده دورداین کورپ هایی مانند با فعالیت شرکتمحدودیت اما این . شداعالم 

پرسنل خود را از اهالی گواتماال، هندوراس یا پرو ها شود. زیرا این گونه شرکتمی

  .کننداستخدام می

                                                           

 2114 نوامبر، ترجمه محمد زاهدی، هرناندو کالو اسپینا ،“کلمبیا در داخلی جنگ کارگزاران”-1 

  دیپلماتیک لوموند

 

http://www.bashgah.net/fa/category/show/64825
http://www.bashgah.net/fa/category/show/64825
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سفارت « یکی از افراد» از طریق  کاآمریی خصوصی با سفارت های این شرکترابطه

یا  هاها، هواپیماها، خدمهشرکتاین گیرد. هیچ مقام کلمبیایی حق کنترل می صورت

 وارد کشورویزای توریستی با  هااین شرکت کارکنانرا ندارد.  های آنهامحموله

در ی نظامی خصوصی هاشرکتاین شوند ولی از مصونیت دیپلماتیک برخوردارند. می

شرکت داین کورپ حتی آشپز نیز در  به عنوان مثال. فعال هستند های زمینهمهه

ی تحویل سوخت در باندهای هاگذارد. شرکت ایرین، سیستممیم تقاضیان اختیار 

گروه رندن، به افسران پلیس و ارتش، چگونه توضیح دادن  ،سازدمی فرود هواپیما را

 .اس. دیفنس، پشتیبانی تدارکاتی فراهمای.س ،دهدمی را آموزش« برنامه کلمبیا» 

 که در برنامه ی کلمبیا درگیرند مشاوره آمریکاکند و به کارمندان سفارت می

شرکت الک هید مارتین عالوه بر دیگر خدمات، پشتیبانی هلیکوپترهای ، دهدمی

رادار قوی  7شرکت نورتروپ،  ،برعهده دارد جنگی و هواپیماهای حمل و نقل را نیز

نظامیان و شبه  هم چنین و کندرا اداره می هاجاسوسی هوایی، نصب کرده و آن برای

ی دیگری مانند من تک، هادهد. شرکتمی آموزش« عملیات ویژه»نظامیان را جهت 

و تحلیل  شنودمت کام یا ایلیون فن آوری برتری را جهت عکس برداری هوایی، 
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به سیستم شناسایی فرماندهی برعهده دارند. اطالعات به دست آمده را مکالمات 

را  هایابد که آنمی جنوب در ارتش ایاالت متحده )ساوت کام( و سازمان سیا انتقال

ها به خصوص اسناد بسیاری از دست داشتن این شرکت دهند.می مورد بررسی قرار

 شرکت داین کورپ در قاچاق موادمخدر در کلمبیا منتشر شده است. یکی از 

ایگل اوی )کند می برای داین کورپ فعالیتکه ری دست دوم پیمانکا هایشرکت

قبال در خدمت سازمان سیا در رسوایی ایران گیت  (ایش سرویس اند تکنالجی 

 یی در عراق نیز دارد.ها. این شرکت با همکاری پنتاگون فعالیتدست داشته است

نظامی  هایی نفتی که در کلمبیا حضور دارند، صنایع نظامی و شرکتهاکمپانی

اند تا بتوانند چراغ سبز میلیون دالر در پس پرده هزینه کرده 3خصوصی، مبلغ 

 0  .به دست آورند آمریکای ی کلمبیا را از کنگرهبرنامه

از تجار، افسران  یاعده ،این شبکه پیچیده به وسیله مالکین ثروتمند 0331از سال  

وع به ادغام در یک ساختار و شر ندارشد ارتش و قاچاقچیان موادمخدر هدایت شد

یا خیلی  "نیروهای دفاع شخصی ایاالت کلمبیا"عنوان ملی کردند. این ساختار به

شناخته شد. نقش اصلی این سازمان  (مخفف اسپانیایی خود) AUCعادی به اسم 

و هر  هاکیها علناً اعالم کردند که چرضدشورش بود و آنعملیات انجام جدید، 

 .دهندیمورد هدف قرار م ،ها باشدنکه طرفدار آرا کسی 

شده است، در معدود مواردی که  هاکیبه ندرت درگیر جنگ با چر AUCدر واقع اما 

ها شاید به دلیل این اند. این شکستاند، معموالً شکست خوردهها درگیر شدهبا آن

 یانجنگجوی و، افسران سابق ارتش هانظامیبسیاری از فرماندهان شبههرچند بود که 

شهرنشینان فقیری هستند که به دلیل  هااین گروهند، اما اکثر سربازان هستباتجربه 

 اند.ها شدهنیازهای اقتصادی و نه انگیزه ایدئولوژیک وارد این گروه

                                                           

 2114 نوامبر، ترجمه محمد زاهدی، هرناندو کالو اسپینا ،“کلمبیا در داخلی جنگ کارگزاران” -1 

 دیپلماتیک لوموند

http://www.bashgah.net/fa/category/show/64825
http://www.bashgah.net/fa/category/show/64825
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؛ دهندینظامیان شهروندان غیرنظامی را بیشتر مورد هدف قرار مدر حال حاضر، شبه

واقع عمالً هر کسی  در و هستند هاکیر چرطرفدا رسدبه نظر میعمدتاً کسانی که 

به حساب  نظامیانتهدیدی برای حامیان اتحاد ارتجاعی شبه و مشکلکه تصور کنند 

 .دنشومینیز نگاران و حتی برخی مقامات دولتی شامل روزنامهکه  آیندمی

با ارتش کلمبیا تبانی و همکاری  AUCنظامیان شبه ،ضدشورش یهاعمالً در جنگ

دیگر متفاوت است.  یابه منطقه یاها از منطقه، هر چند سطح ائتالف آننندکیم

زنی و در عملیات تهاجمی مشترک عمل نظامیان در گشتبازان ارتش و شبهسر

 .کنندی، حمل و نقل، ارتباطات و امکانات مشترک استفاده مهاگاهیو از پا کنندیم

عمومی، در  یاهد در مکاننظامیان مخوف است. خشونت شدیشبه یهاکیتاکت

ترس در جمعیت  ایجادبا هدف  هاشهرهای کوچک، جوامع روستایی یا زاغه

 . ردیگیها انجام مچریک ازغیرنظامی و ممانعت از هر گونه حمایت بالقوه 

نظامیان افزایش داده شده به موازات عملیات نظامی، قدرت اقتصادی و سیاسی شبه

ها به قاچاقچیان موادمخدر عمده ن هستیم که آناخیر شاهد ای هایاست و سال

طور کامل به و همچنین به انداند و جای یک کارتل اصلی را گرفتهتبدیل شده

 اند.سیستم سیاسی کلمبیا نفوذ کرده

و  کنندینظامیان را انکار معجیب است که مقامات کلمبیا در حال حاضر وجود شبه

اند. هر چند واقعیت این است که لع سالح شدهها خکه همه این گروه کنندیادعا م

، برخی با استفاده از AUCنظامی، برخی با استفاده از نام های شبهگروه عملکرد

ادامه در سراسر کشور باقی است و به تهدید، حمله و کشتن کسانی  جدید، یهانام

را تهدید  شانییا منافع حامیان مالهستند  هاکیکه به نظرشان حامیان چر دهندیم

 .کنندیم

به چند سازمان و رخ داده  AUCتغییراتی در انشعابات و  های اخیردر سال

، اما آلود کردهطور موقت آب را گلبه ؛ این مسالهنظامی جدید تبدیل شده استشبه
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شواهد و مدارک بیشتر و بیشتری در حال ظهور است تا نشان دهد که رابطه بین 

نظامی همچنان به قوت خود باقی هیا و نیروهای شبعناصر نیروهای امنیتی کلمب

توسط دیده بان حقوق بشر در مورد ارتباط بین  2101در فوریه  تحقیقی که. است

وجود این رابطه را  ،نظامیان در مناطق مختلف انجام شدنیروهای امنیتی و شبه

 همکاری است. نمونه مشخص این پنیماهر عامقتل 0.دهدینشان م

 

، (AUC) ایکلمب متحد یشخص دفاع یروهاین 0337 هیژوئ 21 تا 01 از پنیماهردر 

 بدون یمایهواپ فروند دو ،0337 هیژوئ 02 در .کردند عامقتلرا  انیرنظامیغ

 سیپل یبرا یگاهیپا عنوانبه که شد اریگوو دل خوزه سن فرودگاه وارد نیسرنش

 ییهانیسرزم هب اتقیممس نظامیانشبه سپس. شودشناخته میموادمخدر  با مبارزه

آن مناطق را بر عهده  یبازرس یهاستگاهیا کنترل ایکلمب یمل ارتش که ندکرد سفر

 اره لهیوس بهها . آننددیرس پنیماهرنظامیان به شبه ،0337 هیژوئ 01 در .داشت

 ،کردند پرتاب رودخانه بهو عام قتلرا غیرنظامیان  از یتعدادابزارهای دیگر  و یبرق

                                                           
0 http://www.justiceforcolombia.org/about-colombia/#pm7 
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 خارجه امور وزارت اما به قتل رسید مردم از تعداد چه قاًیدق ستین معلوم

 .اندشده کشته یرنظامیغ 11 حداقل که کرد ادعا 2111 سال در متحدهایاالت

 ایکلمب دولت بشر، حقوق یدادگستر المللیبین دادگاه در و همچنین یدادرس در

 یمیج ژنرالاند. تهداش نقش عامقتل در زین ینظام یروهاین یاعضا که کرد اعتراف

 تابود  هداد دستورش فرمان تحت یمحل یروهاینبه  کرد که ادعا 0یگوآیتیاوسخ

. او مجبور دور باشند عامبرسانند از محل قتل انیپا به را عامقتل فرماندهان که یزمان

 گرفت، قرار بیتعق تحت بعدها اما شدبازنشسته  گیری کند؛ ابتداهکناراز کار  شد

 یقبل حکم بوگوتا یعال دادگاه ،2113 نوامبر 21 در .شد تبرئه آن از سپ و محاکمه

 کرد. محکوم زندان سال 41 به او را و لغو را

 در 0337 سپتامبر در یامصاحبه در)یکی از رهبران شبه نظامیان( کاستانو کارلوس 

 کندیماعتراف وی  2.رفتیپذ را پنیماهر عامقتل تیمسئول کاستاو تامپو،آل  روزنامه

ارتش دفاع شخصی " ی فارک،هاکیچربرای انتقام شخصی مرگ پدرش و مبارزه با 

در کلمبیا با  و نظامی دست راستی استکه یک گروه شبهتاسیس کرده را  "ایاالت

 هاستیکمون ژهیوبهمخالفان دولت  عامیی به ترور و قتلآمریکاشاوران راهنمایی م

ها سرکوب و مصادره خش اصلی فعالیت آن، بو ترورعالوه بر خشونت . پردازدمی

 است.موادمخدر ی دهقانان و قاچاق هانیزم

توانند می شمار اعضای نیروهای ویژه ای را که آمریکا، کنگره ی 2114در اکتبر سال 

نفر افزایش داد و هم زمان محدودیت موجود  811در کلمبیا حضور داشته باشند تا 

نفر رساند. به همان ترتیب، کنگره به  311ه را برای پیمانکاران دست دوم را ب

 را در راستای ضد شورش مجاز شمرد. در« ضد مواد مخدر » کارگیری کمک نظامی 

                                                           
1 Uscátegui 
2 https://en.wikipedia.org/wiki/Carlos_Casta%C3%B1o_Gil 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Carlos_Casta%C3%B1o_Gil
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ی معمول خود آن چه را که همواره یک هاواقع واشنگتن با کنار گذاردن عذر و بهانه

ا به خود ر« برنامه ی پاتریوت » واقعیت بود، رسمی کرد و این تداوم در تغییر، نام 

گرفت و محور جنگ از جمله به راستای مناطق نفتی نزدیک مرز ونزوئال جابه جا 

 0شد.

داری سرمایهنهادهای ی هاسیاستبرای پیشبرد  های کالنبودجهتخصیص 

 در کلمبیا

هایی نیست که ای شبه نظامی و ارتش تنها راههحمایت از گروه و گزینه جنگ

بنیادهای . در دستور کار دارد بخشرهایی هایبشداری برای مقابله با جنسرمایه

 کنند. می های مختلف در کلمبیا صرفهای کالنی را برای پروژهبودجهداری سرمایه

 که شده است هزینه برای کمک به کلمبیا دالر میلیون 114 حدود 2101 سال در

کرده  ینتام آمریکا خارجه امور وزارت و متحده این مبلغ را ایالت درصد 38 حدود

 شده است.  پرداختغیردولتی  سازمان هاده به عمده طور به است که

 "شدن مبارزه ییاو یقاومت در مقابل ان جم"در سایت فارک در مقاله ای با عنوان 

 به این موضوع اشاره شده است. در این مقاله چنین آمده است: 

 یهاه جنبشاست که متوج یاوها( خطر ی)ان ج یردولتیغ یهاسازمان تقویت"

هایی اتهامکرد،  یانرا بمساله  یچیدگیتوان پیم ی( است، به راحتی)مردم یاتوده

های اجتماعی زمانی که به بحران شود. دریمطرح م یدولتیرغ یهاسازمانکه به 

پول نقد  ی،جعل یردولتیغ هاینسازما، بهمم یطشرااست و آلود ها گلآب اصطالح

)ان  یردولتیغ یهاالبته، سازمان ... دارند یاررا در اخت هایاتمالبخشی از  دارند یا

                                                           
 2114 وامبرن، ترجمه محمد زاهدی، هرناندو کالو اسپینا ،“کلمبیا در داخلی جنگ کارگزاران” -1 

  دیپلماتیک لوموند

 

http://www.bashgah.net/fa/category/show/64825
http://www.bashgah.net/fa/category/show/64825
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 یهاسازمان یدهدهند. اما مهم است که پدیانجام م یارزشمند یاوها(کارها یج

 ".یمکن یتر بررسیعوس یاسیس ینهرا در زم یردولتیغ

 ی)ان ج یدولتیرغ یهاسازمان اکثردر ادامه به این مساله اشاره شده است که 

. شوندیم یتحما و یمال ینتامشان طرف بنیادهای بین المللی و کارگزاراناز  (اوها

سازمان ملل و  ی،بانک جهان ی،غرب یهابه نوبه خود توسط دولت این بنیادها

های تعدیل و هر کجا که سیاست شوندمی یمال ینتام یتیچندمل یهاشرکت

ی خود هافعالیت هاازمانبرنامه جنگ دارد، این س آمریکاساختاری باید اجرا شود یا 

کار  یدبا یردولتیغ یهاسازمانکنند. این می آغاز هارا برای پاکسازی و ترمیم خرابی

 یخیتار یا یاسیس ینهزم یککمتر از  یا یشترچارچوب کم عمق، که ب یکخود را در 

به  هاان جی او ی"بشردوستانه"های فارک معتقد است که فعالیتاست، ارائه دهند. 

کند، بلکه به این می احساس گناه از صدماتی نیست که به این کشورها وارد خاطر

شده توسط  یجادکه خالء ا یرندپذمی را مسوولیت ینا یدولتیرغ یهاسازمان"دلیل

. یز استناچ هایشان از نظر مالی بسیارکه صد البته کمکدولت عقب مانده را پر کنند

کنند و تحت عنوان می یرا خنث ییاساست که خشم س ینآنها ا یمشارکت واقع

 یدبا ی کهمردمکنند میو کمک  دهندمی ییررا تغ یروان عموم یرخواهی،خ یاکمک 

. آنها مردم یایندکنار بشرایط موجود ، با و آن را بگیرند برخوردار باشند شان وقاز حق

 کنند.می یرا خنث یاسیمقاومت س یزیکنند و تمی یلوابسته تبد یانرا به قربان

 یلرا تشک امپراطور)جبار( و مردم ینب یرگضربه یاسپر  ینوعغیردولتی  یهاسازمان

بلندمدت،  در اند.شده هاکنندهیلمترجمان، تسه یانجیان،به م یلدهند. آنها تبدمی

که در  یکنندگان خود پاسخگو هستند، نه به افرادینبه تام یردولتیغ یهاسازمان

 "کنند.می آنها کار یانم

 یارکننده )و در واقع، بسیدگزارشات ناامهای آنان، خروجی فعالیت یتر نهادو 

این شود مردم می است که سبب یو مناطق جنگ یرفق ی( از کشورهایاسیس

، در هند یهتغذسوءمبتالیان به . یر معرفی شوندپذیبآس یانبه عنوان قربان هاکشور
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سودان  زده درمردم قحطی ی،فغانپناهندگان ا یهااردوگاه ساکنان یوپی،گرسنگان ات

آنها به  ،به نظر فارک دارند.ر یّخَ یدسف ان و زنانبه کمک مرد یازنکه همه ...  یجنوب

و  یحاتکنند و دستاوردها، تسلیم یتنژادپرستانه را تقو یهایشهطور ناخواسته کل

الر سکو ینمأموررا آنها و  کنندمی ییدرا دوباره تأ یمحبت )عشق سخت( تمدن غرب

یی که در هاها با سرمایهفارک معتقد است که این سازمان د.دانمی جهان مدرن

 اختیار دارند: 

 و یلبه مذاکره تبد یریدرگمبارزه و  د.نکنیکردن بحث روز م یکتهبه د شروع"

است که به  یمردم یمحل یهامداخله در جنبش یند. انکنمی یاسیسیررا غ مقاومت

 وهستند  یهسرما یدارا یردولتیغ یهاهستند. سازمان وابسته به خود یطور سنت

و  باشندفعال توانند در جنبش مقاومت یکنند که ممی را استخدامای یمردم محل

 یفور یکارها یتوانند احساس کنند که در حال انجام برخمی اکنون در ان جی اوها

)حقوق .آورند دسته بهم شان را یزندگی در همان حال هزینهو  و خالقانه هستند

 گیرند(می

فضای  کردن ییاو ی. ان جیستزدن ن یانبرمثل م یواقع یاسیس اما مقاومت

شغل حس خوب،  ،کار خوب یک"به  یلمقاومت را تبد یاستِس یدهایتهد اجتماعی،

دارد و  یعواقب واقع یمقاومت واقعکند در حالی که می مناسب، حقوق و دستمزد

 0بدون حقوق است.

های بسیاری از نهادها و افرادی منتشر شده که بیشترین تاثیر را لیستها رسانه در

مذاکره در مورد اصالحات ارضی، توانند در کنگره و پارلمان کلمبیا دارند و می در

مالکیت زمین روستاییان یا شکل دادن افکار عمومی نقش داشته باشند. حق 

ای )ان جی او(یردولتی غ هایهای جامعه مدنی و سازمانمتنفذترین آنان شبکه

                                                           
1 -http://farc-epeace.org/background/itemlist/tag/Arundhati%20Roy.html 

http://farc-epeace.org/background/itemlist/tag/Arundhati%20Roy.html
http://farc-epeace.org/background/itemlist/tag/Arundhati%20Roy.html
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 المللیبین توسعه آژانسیی مانند آمریکاالمللی و هستند که نهادهای بین

 بنیادِ" سازمان دوکنند. های مالی میاز آنان حمایت (USAID USA)متحده ایاالت

هایی هستند که از جمله سازمان "فورد بنیاد" و( سوروس جورج) 0"باز جامعه

                                                           

ه جورج سوروس، وابسته ب” جامعه باز“رت جایی در دنیا وجود دارد که اقتصاد سیاسی دبه ن -1 

نتوانسته باشد در آن رسوخ کند و یا آن را کنترل کند و هرگاه نیز نتوانسته جنبشی را تحت کنترل 

شان ی التین، جلوی فعالیتآمریکادر آورد مانند کشورهای فیلیپین، نپال، مکزیک و کشورهای 

ا اختالف بیاندازد؛ نمونه کند در درون آنههای موازی، سعی میکند و یا با نهادسازیاندازی میسنگ

ی التین مشاهده کرد. در افریقا در تقابل با آمریکاتوان در کشورهای افریقایی و بارز این مساله را می

 در اند،آورده بوجود را …های مستقل کارگری بخش معادن، نهادهای محیط زیستی و تشکل

 مساله به انقالبی هایتشکل دادن شانن آلوده در تالش موادمخدر، باندهای تقویت با التین یآمریکا

در  باید مدنی نهادهای و اویی جی ان جریانات که معتقدند آنان. دارند موادمخدر فروش و خرید

برداری کنند. معادن، پتروشیمی و نهادهای مالی حضور داشته باشند تا در صورت لزوم از آنان بهره

های مستقل شند، در صورت نیاز در مقابل تشکلتوانند حتی وابسته به دولت بااین نهادها که می

های اجتماعی ایجاد داری در جنبشیکی از تاثیرات مستقیم نفوذ چنین نهادهای سرمایه .بایستند

کنند و در مقابل کارگران سرخوردگی میان بخشی از فعاالن است بسیاری که مبارزه را ترک می

توانیم نیروی داری در دوران مدرن، ما نمیسرمایه بدون شناخت از این عرصه از فعالیت .ایستندمی

این اقتصاد سیاسی جدید، با وجود  .ی کارگر بازتولید کنیمجدیدی را در صف مبارزان مستقل طبقه

شویی در این پولهای های دانشگاهی، بورس و مکانیزمها، هزاران نخبه، بخشها، ارتشحمایت دولت

مند عملکرد جمعی نیروهای مترقی و مستقل به هر شکل دوره، کاری است بس دشوار و نیاز

نهادی است که در دوران معاصر و در دل فروپاشی یا روند فروپاشی ” جامعه باز“بنیاد  .ممکن است

بنیاد اوقاف ”و ”بنیاد کارتر“، ”موسسه ملی دمکراتیک”بلوک شرق شکل گرفته است. این نهاد پس از

در تمامی نهادهای جامعه مدنی است که در سراسر دنیا فعالیت بوجود آمده اما پ ()ان ای دی” ملی

همکاری نداشته باشد. ” جامعه باز“توان یافت که با بنیاد کنند. هیچ نهادی از این دست را نمیمی

کنند و معموال رییس هیات مدیره کمک سیاسی و مالی دریافت می” جامعه باز“ها از ی این نهادهمه

سابق سازمان سیا و پنتاگون هستند، بنیادهایی نظیر بنیاد ویلسون، خانه آزادی،  این نهادها از روسای

یی آمریکاموسسه اقتصادی  ، )Foundation for Defense of Democracies(بنیاد دفاع دموکراتیک

 The American Enterprise Institute for Public) های اجتماعی عمومیبرای تحقیقات سیاست

Policy Research (AEI)  تاسیس شد و سازمان سیا بنیانگذار آن است. این موسسه  0318که در سال

  .کردهای حمله نظامی به عراق را تهیه میزمینهپیش

http://h/
http://h/
http://h/
http://h/
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است که  سال 11 از بیش این دو بنیاد. اندبیا هزینه کردهی کالنی در کلمهابودجه

 المللیبین هایسازمان نمایندگان عنوان به دو هر ند وردا فعالیت کلمبیا در

 0 .شوندمی معرفی «المللیبین بشردوستانه»

 هادر تولید خوراک برای رسانهی مورد حمایت این بنیادها هاجی او تعدادی از ان

عنوان  به کارائیب و التین یآمریکااز نقش دارند. دن افکار عمومی برای مهندسی کر

 باالترین درمتحده ایاالت مقامات شود.می نام برده آمریکامتحده ایاالت خلوت حیاط

 بر" التین یآمریکا با رابطه درمتحده ایاالت خارجی سیاست که کنندمی ادعا سطح
                                                                                                                         

طئه علیه داری و توشناخت نهادهای سرمایه"های این نهاد به مقاله برای اطالع بیشتر از فعالیت

در سایت کانون مدافعان  0134اردیبهشت  که در ”جامعه باز“اقتصاد سیاسی بشردوستانه / کارگران

 حقوق کارگر منتشر شده است، مراجعه نمایید. 

0 - - http://cepr.net/blogs/the-americas-blog/who-calls-the-shots-for-

ngos-in-colombiaWho “Calls the Shots” for NGO’s in Colombia? / Written by Stephan Lefebvre / Published: 

28 September 2013 

سر هنری )پ ، توسط ارسل فورد0313ژانویه  01دالر در  21111با کمک مالی بالغ بر بنیاد فورد 

مستقل با به اصطالح تأسیس شد. بنیاد به ظاهر بشردوستانه یک سازمان بزرگ غیردولتی و  (فورد

که با اعطای ای به ظاهر خیریه  یبنیاد است،یره جدا از شرکت اتومبیل سازی فورد یک هیئت مد

های غیردولتی مختلف همواره در جهت های بلندمدت به کشورها و گروههای بالعوض و وامکمک

آمریکا در عرصه بین المللی تالش های سیاستبسترسازی فرهنگی، سیاسی و اقتصادی نفوذ گسترده 

دفتر منطقه ای در سراسر جهان ها دهنمایندگی در ایالت آمریکا و  11فورد بیش از  . بنیادمیکند

 321نفر برنامه ریز در داخل و  811کمکبا  0371های برون مرزی بنیاد فورد از سال . فعالیتدارد

های ها و درمانگاهها و بیمارستانتأسیس دانشگاه شروع شد. آمریکانفر کادر متخصص در خارج از 

های بنیاد فورد تعدد و صحرایی در کشورهایی نظیر هندوستان، برزیل، اندوزی و ... از جمله فعالیتم

در حقیقت بنیاد فورد با شناسایی و گردهم آوردن نخبگان سیاسی، رهبران تجاری، اما بوده است. 

اقتصادی،  سیاسی، هایزمینه های خصوصی و مدنی و ... از سراسر دنیا درحقوقدانان، مدیران بخش

 .استرا گسترش داده ران غرب داهای کاخ سفید و سرمایه فرهنگی و حتی حقوقی، سیاست
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دارد  وجود زیادی یهانمونه اما "است بلمتقا منافع و متقابل احترام و برابری اساس

 کهاست  یانالک متحدهایاالت المللیبین توسعه آژانس عملکرد دهدمی که نشان

 بگذارد تأثیر التین یآمریکاکشورهای  داخلی سیاست بر تواندمیمتحده ایاالت دولت

 .استمتحده ایاالتمنافع  خدمت در عمدتا و

اجرا کرده که هزینه  کلمبیا درای رسانه و سیسیا طرح چندین باز جامعه بنیاد

هر  ؛پرداخت شده استمتحده ایاالت المللیبین توسعه آژانس سوی از آنها از برخی

مثال وب  عنوان چند که این مساله بارها از سوی مقامات دولتی تکذیب شد. به

نگاری هاندازی شده است که به اصطالح روزنام( راهVerdad Abiertaسایتی با نام )

 نگاریروزنامه انسانی جامعه" برنامه مدیر 0ترزا روندروس، کند.مستقل را ترویج می

 المللیبین توسعه آژانس از طرف که گویدمی خود سایتوب در "مستقل

این سایت وظیفه بازنویسی تاریخ کلمبیا را بر عهده  .شودمی حمایت متحدهایاالت

 گرفته است. 

صلح  که طرفدار آمریکاطلب علیه جناح دیگر حاکمیت  جنگ های جناحافشاگری در

خورد که مبالغ زیادی بودجه و کمک دریافت لیست افرادی به چشم میست، کلمبیا

 دادگاهجدید  قضات انتخاب برای شده انتخاب هیئت عضو پنج از نفر اند. سهکرده

 یکی ،2چپ جناح اخبار پورتال .هستند سوروس شبکه در اصلی بازیکن سه صلح،

 المللیبین توسعه آژانس حمایت مالی بازرگانی است که از انجمن ابتکارات از دیگر

 1. برخوردار است متحدهایاالت

                                                           
1 Teresa Ronderos 
2 - La Silla Vacia 
3 - http://dailysignal.com/2017/04/12/how-soros-used-us-tax-dollars-to-

consolidate-power-in-colombia/ 
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در  کلمبیا بخشرهایی جنبش علیه داریسرمایه جامعهوسیع  تبلیغاتی حمالت

 نسازما که مدارکی اساس بر هاشود. این رسانههایی سازمان داده میچنین رسانه

 مبارزات رشد به توجه با و دهدمی ارائه آنها به( سیا) آمریکا امنیت و اطالعات

 اسناد تمامیکنند. می "رسانیاطالع"به اصطالح  گذشته دهه دو در کلمبیا کارگری

 در آن از وسیعی بخش که بخشوش موادمخدر توسط نیروهای رهاییفر دروغین

 مرتب و منظم صورت به و شودمی تنظیممزدور و غیرمستقل  دانشگاهی محافل

 افکار به را تفکر این تا یابدمی انعکاس عمومی هایرسانه در اخبارش و هاگزارش

نده موادمخدر فروش و تروریستی جریان دو "ار ال ای" و فارک که بقبوالند عمومی

 اشکال و است افزایش حال در روز ها هرپراکنیاین دروغ هستند. آمریکادر قاره 

 0د.ندار وتیمتفا

                                                           
 به متعدد هایحمله با روز هر... و پویا اندیشه و مهرنامه مانند نشریاتی و هاند ایران که رسانههمان -1 

 .دارند مبارزات این دادن جلوه ارزشبی در سعی 11 و 41 دهه در ایران چریکی جنبش
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نوک . است آمریکا امنیت سازمان فعالیت اساس بخشرهایی جریانات بردن بین از

 و است التین یآمریکا مترقی نیروهای بهنیز  غربی هایرسانه "افشاگری"تیز حمله 

از  0.است جهان نقاط دیگر در بخشرهایی هایجنبش با مبارزه آن، دیگر بخش

 نشان که کرد چاپ را هاییگزارش 2110ال شریه گاردین انگلیس در سنجمله 

 و هستند همدست موادمخدر فروش در ایرلند آزادیبخش ارتش و فارک دادمی

را  مدارکیارتش آزادیبخش ایرلند چندی قبل از انتشار این اخبار، . کنندمی همکاری

بوش یک بیلیون دالر به شبه نظامیان  دولت دادمی نشان که افشا و منتشر کرد

کلمبیا برای مبارزه با نیروهای مردمی )و به طور مشخص فارک( کمک گرای راست

کرده است. نشریه گاردین انگلیس در گزارش دیگری در رابطه با همکاری جریان 

های در تمامی رسانه 2طالبی را منتشر کرد .انقالبی باسک در اسپانیا و فارک نیز م

توان یافت. در کنار آن سانسور می و غرب از این دست اخبار بسیارداری سرمایه

کند. به می که از پخش اخبار واقعی این مبارزات جلوگیریوجود دارد شدیدی 

یی این هاتوان دست پیدا کرد. اکثر سایتمی ای که به کمتر مطلبی در این بارهگونه

شوند.می از دسترس خارجاند و اخبار آنها مرتب نیروها غیرقابل دسترسی شده

                                                           
1 https://www.theguardian.com/uk/2001/dec/09/northernireland.colombia 
2 https://www.theguardian.com/uk/2001/aug/25/spain.northernireland 

https://www.theguardian.com/uk/2001/dec/09/northernireland.colombia
https://www.theguardian.com/uk/2001/aug/25/spain.northernireland
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 ای بانک جهانی در کلمبیاهسیاست

یکی از این نهادهای بسیارفعال در کلمبیا و ماجرای صلح  بانک جهانی  است. این 

توسعه  و بازسازی برای المللی بین بانکتحت عنوان  0344موسسه که در سال 

 اصل، آنها مدعی هستند که در 0.است توسعه نهاد پنج از متشکل تشکیل شد،

 با پردازندمی اند، شده ویران جنگ توسط که شورهاییک بازسازی یی برایهاوام

به . هاجاده و آبیاری هایسیستم برق، هایشبکه سدها، مانند هازیرساخت بر تاکید

اما با توجه به  (.تبدیل شده است بانک گروه اصلی هدف به فقر کنی دنبال آن ریشه

گونه خدمتی به های خود بانک جهانی، نه تنها هیچ عملکرد و بر اساس گزارش

کشورهای باصطالح جهان سوم در راستای فقرزدایی صورت نگرفته است بلکه تعیین 

هایی خاص حمایت کرده که منجر به تکلیف سیاسی برای این کشورها از برنامه

 نابودی کشاورزی و زیر ساختهای اقتصادی آن کشورها شده است.

کند می را طی آمریکایت در حال حاضر که فارک پروسه صلح با دولت مورد حما

ی بیشتری تحت عنوان توسعه کلمبیای بعد از جنگ و ریشه هابانک  جهانی  برنامه

های تحقیقاتی طرحو  هاکن کردن فقر در کلمبیا دارد. رشد قارچ گونه ان جی

ها و مراکز تحقیقاتی از جمله بسیاری در راستای پیشبرد اهداف این بانک در دانشگاه

 گیرد.می که با بودجه بانک جهانی انجام هاستاین طرح

                                                           
 ،  :IDA)(International Development Associationالمللی توسعهمؤسسه بین -1 

  ، :IFC) (International Finance Corporationالمللیمؤسسه مالی بین

  Multilateral Investment Guarantee))ایگذاری چند جانبهآژانس تضمین سرمایه

Agency: MIGA  
  International Centre for the)گذاریالمللی برای حل و فصل منازعات سرمایهمرکز بین و

Settlement of Investment Disputes: ICSID)گروه بانک جهانی را تشکیل ، 

 دهندمی

https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D9%87_%D8%A8%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C_%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D9%87_%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C_%D8%A8%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D9%87_%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C_%D8%A8%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D9%87_%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C_%D8%A8%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A2%DA%98%D8%A7%D9%86%D8%B3_%D8%AA%D8%B6%D9%85%DB%8C%D9%86_%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%DA%86%D9%86%D8%AF_%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2_%D8%A8%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C_%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D8%AD%D9%84_%D9%88_%D9%81%D8%B5%D9%84_%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B2%D8%B9%D8%A7%D8%AA_%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C&action=edit&redlink=1
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 در درگیری و خشونت علل مورد در جهانی بانک در گزارشات تحلیلی متعددی

پرداخته  توسعه و صلح ترویج برای امدادرسانی یهابرنامه کردن به برجسته کلمبیا،

 و مختلف کشورهای در بحران از پس شرایط در بانک المللی بین تجارب. است

 عوامل شناسایی و گرفته قرار بررسی مورد دوره این در نیز کلمبیا با نهاآ ارتباط

 کلیدی عنصر یک عنوان به صلح اصالحات و خشونت ها،درگیری اقتصادی-اجتماعی

  مدنی جامعه نمایندگان و دولتی مقامات با رابطه در کلمبیا، بانکی کمک استراتژی از

 .تعریف شده است

 رابطه در کلمبیا، برای بانک کمک کند استراتژیمی اعالمالبته بانک جهانی صراحتا 

است نه در رابطه با مردم و  شده مدنی تعریف جامعه نمایندگان و ، مقامات دولت با

باشد. بانک جهانی جنگ مسلحانه و مبارزه با می طرف دیگر صلح که ارتش فارک

داند و معتقد نمی دولتهای فاسد را ناشی از فقر وبی عدالتی حاکم بر زندگی مردم

است سرمایه گذاری نیازمند صلح و آرامش ودستیابی به منابع اقتصادی برای رشد 

های غارتگرانه باشد یعنی مردم باید در مقابل سیاستمی وتوسعه و برابری و عدالت

 بانک جهانی سکوت کنند. 

خصیص مبالغ ت آمریکاشود. می نیز برای جنگ صرف هااما بخش بزرگی از این وام

ی هارا نیز به سمت شرکت کلمبیاداده شده از سوی بانک جهانی برای برنامه ی 

گذاری ای که با این نخستین سرمایهبه عنوان مثال  دهد.می نظامی خصوصی سوق

 آمریکااز سوی وزارت جنگ  7پول انجام شد، خرید یک هواپیمای جاسوسی آر.سی.

ه در تاریخ ایگزین دستگاه مشابه آن شود کمیلیون دالر بود، تا بتواند ج 11به مبلغ 

آوری های پاتاسکویی نزدیک مرز اکوادور در حال جمعدر تپه 0333ژوئیه  21

اطالعات درباره ی فارک ، سقوط کرد. مرگ پنج مامور ضد مواد مخدر در این حادثه 

را در جنگ داخلی  آمریکایک رسوایی به بار آورد که حد و حدود مداخله ی نظامی 
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کرد. هواپیمای جدید در اختیار شرکت نورتروپ گرومن کورپ قرار می لمبیا آشکارک

 0 ی خود ادامه دهد.هاگرفت تا بتواند به فعالیت

 

 

  

 

 

                                                           
به  2110بوگوتا، کائیسرو کاسترو خرمن، "باالدستان: مراحلی از جنگ داخلی کلمبیابا همراه " -1 

 نقل از لوموند دیپلماتیک
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 کلمبیا صلح هایپیش زمینه

سال مبارزه با دولت کلمبیا، برای سومین بار  11ارتش خلق کلمبیا )فارک( بعد از 

این . یافت دست یهایتوافق به و نشست دولت با صلح مذاکره میز پشت هاوانادر 

ی هارسانه چند هر آورد، همراه به کشور این جمهوررئیس برای را صلح جایزه توافق

 تلقیندر این خبرها این گونه  هستند توافق مخالف مردماند که اعالم کرده دولتی

 هیتنب داده انجام هک ییهاتیجنا یبرا دیبا فارک"اند که شود که مردم ابراز کردهمی

کسانی است که تحت تاثیر و نفوذ تبلیغات  نظر نیا به واقع که یحال در، "شود

طبیعی است  .دارد فرق یمنطقه به ایمنطقهدولتی مدیا هستند. میزان این تاثیر از 

این تبلیغات گسترده و وسیع  ریتاث تحت هاکشتار و مزارع بمباران ازخسته  مردمکه 

و باید دولت به آن خاتمه  است آمیزخشونتات فارک مبارز که رسندب جهینت نیا به

  دهد.

 هر بمباران که شددور جدید مذاکرات و توافقات صلح برای فارک در شرایطی انجام 

 ادامه پناهبی و فقیر مردم از نفر هزار هاده شدن آواره و روستاها و شهرها روزه

 را مزارعشان و خانه هاچریک ای یافتنبر جستجو بهانه به ارتش که مردمی؛ شتدا

 این روزه هر گسترش و وسعت. کشدمی آتش به روز هر آتشین هایبمب توسط

 ل اصلی مذاکره دانست.یدالیکی از  باید را جنگ

است چرا که سابقه  طوالنیی التین بسیار آمریکادر  صلح مذاکرات تاریخچه

 گواتماال ساله چهل هاییریدرگدر . بسیار طوالنی است بخشرهاییی هاجنبش

هفتاد و هشتاد میالدی  دهههای درگیری ،(م 2111 تا 0334)ش 0181 تا 0141
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شصت میالدی  دههبخش مبارزات رهایی و پرو و السالوادور (شمسی شصت و پنجاه)

 0است. وجود داشتهکلمبیا  صلحمشابه  یمذاکرات، ونزوئال در (شمسی چهل)

منطقه  دیگر داخلی هایجنگ از بسیاری شبیها جنگ داخلی در کلمبیهر چند 

 شبه هایگروه و بخشرهایی جریانات دولت، جنگ، این درگیر طرف سه نیست؛

 سه رتوان گفت که همی واقع در اما نیستند ذات به قائم تنهایی به کدام هیچ نظامی

 درکه  دهدمی نشانشان هایعملکرد هستند و عظیمی طبقاتی جنگ درگیر ،طرف

را  اهدافی و برنامه چهقرار دارند و  و پرسود موادمخدر مافیایی اقتصادبل یا کنار مقا

خواهد مین را آن به واقع دولت و است زحمتکشان اصلی حرف صلح. ندکنمی دنبال

، در واقع آنها نابودی فارک را در لوای کند تحمیلشرایط خود را  خواهدمی آمریکاو 

 . خواهندمی صلح

گزارشی از ده سال فعالیت تبلیغاتی  آمریکابرنامه شصت دقیقه  0131 در دی ماه

 بخشدولت کلمبیا برای دستیابی به صلح و روند متالشی کردن مبارزات رهایی

 هزار هاده چگونه که دهد نشان تا بود شده تهیه ایگونه به گزارش این. کرد پخش

 جامعه به و گرفته مهناامان داده، تحویل را خود هایسالح چریکی جنبش اعضای

 آن دهندهنشان تواندیی میآمریکاگزارشی که برای یک بیننده ساده  2!اندبرگشته

                                                           
1 - PROTRACTED CONFLICT, MULTIPLE PROTAGONISTS, AND STAGGERED 

NEGOTIATIONS:COLOMBIA, 1982-2002 

Author(s): ANA MARÍA BEJARANO 

Source: Canadian Journal of Latin American and Caribbean Studies / 

Revue canadienne desétudes latino-américaines et caraïbes, Vol. 28, No. 

55/56 (2003), pp. 223-247 

Published by: Taylor & Francis, Ltd. on behalf of Canadian Association of 

Latin Americanand 

2 -http://www.cbsnews.com/news/60-minutes-colombia-after-civil-war-lara-

logan/ 

http://www.cbsnews.com/news/60-minutes-colombia-after-civil-war-lara-logan/
http://www.cbsnews.com/news/60-minutes-colombia-after-civil-war-lara-logan/
http://www.cbsnews.com/news/60-minutes-colombia-after-civil-war-lara-logan/
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 تبلیغاتی خالقیت .است یدسترس قابل نیز مجازی هایرسانه طریق از صلح که باشد

به  و بشناسند را اجتماعی های! برای کسانی که جنبشکندنمی که کارها چه

و عدالت از جامعه، فقر و خواست برابری  ختیروانشناو  جامعه شناختیپیچیدگی 

. استو تامل تحلیل  قابل تجزیه وعملکرد این گونه تبلیغات  ،آگاه باشند سوی مردم

 همان در و کندمی مهندسی و دهداین تبلیغات هم ذهن مردم عادی را شکل می

مپ را در تویئتتاثیر دارد که انتخاب شدن ترانیز  ئیآمریکا نخبگان روی بر زمان

 . کنندمی ارزیابی هایشان

 در زمینه صلح چند نکته را باید یادآوری کرد:

گیری اوال مذاکره برای صلح بین نیروهای مبارز و دولت کلمبیا از ابتدای شکل

 سال اتمذاکر اولین تاریخ و است داشته وجود کشور آن در بخشمبارزات رهایی

 دیکتاتوریا دهقانان صورت گرفت و در آن ش( است. این مذاکرات ب 0112)0311

 که زمان این در. شوند عفو توانندمی هاچریک تسلیم، صورت در کرد توافق نظامی

 شامل عفو این گفت و کرد دخالت آمریکامتحده ایاالت بود، خود اوج در سرد جنگ

 سالح صورتدر نظر گرفته شدند و خلع نابخشودنی هاکمونیست نیست، هاکمونیست

طرد  که تصمیم گرفتند مسلح بمانند، توسط دولت نگرفت. برخی از دهقانان لیبرال

                                                                                                                         
 قرن نیم در ژورنالیستی تجسسی و تحقیقی سابقه با هاییکی از برنامه آمریکابرنامه شصت دقیقه 

 از برنامه این خبرنگاران. شودمی تهیه ایدقیقه 21 تا 01 سکانس سه در که است آمریکا هگذشت

نگیز فعالیت میبرامناقشه موارد در و ندارند خود روبروی زیادی مشکالت مصاحبه و امکانات لحاظ

 جمهور رئیس گاه و مدارسیاست شخص، هر با و داراست را تحقیقاتی قوی بسیار تیم برنامه این. کنند

 . کنندمی مصاحبه مشکلی هیچ بدون
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کاران یک فرمول تقسیم ها و محافظه، لیبرال0318یا کشته شدند. سپس، در سال 

 0.ماند باقی خود جای در هادرست کردند اما طرد و ممنوعیت کمونیستثابت قدرت 

تا و ش( شروع شد  0130) 0382هایدومین دور مذاکرات دولت کلمبیا در سال

( ادامه داشت. در این دور از مذاکرات که بیست سال طول کشید 0180) 2112سال 

 -دهقانی جریانات مانندگوناگونی  اجتماعیهای خششامل ب کنندهمذاکره هایطرف

یگری مانند د کوچک هایبخششامل  و همچنین زنان و دانشجویی کارگری،

 یکی. کردندکه در سطح ملی هم فعالیت میبود ی و جریاناتی های مذهبی، قومگروه

( کوت) کلمبیا اتحادیه مرکزی کارگران روند، این در مذاکره این اصلی هایبخش از

 حدود زیانگ غم یهاسال آن دراین دور از مذاکرات صلح پایان تلخی داشت.  2 .بود

 شبه یهاگروه توسط کیستماتیس طور به یهنیم تحادیهای حزب اعضانفر از  1111

 جانشان را از دست دادند. دولت یهمکار با ینظام

                                                           
1  -https://roarmag.org/essays/insurgency-conflict-and-communal-forms-of-

association-in-colombia 

2 -PROTRACTED CONFLICT, MULTIPLE PROTAGONISTS, AND 

STAGGERED NEGOTIATIONS:COLOMBIA, 1982-2002 

Author(s): ANA MARÍA BEJARANO 

Source: Canadian Journal of Latin American and Caribbean Studies / 

Revue canadienne desétudes latino-américaines et caraïbes, Vol. 28, No. 

55/56 (2003), pp. 223-247 

Published by: Taylor & Francis, Ltd. on behalf of Canadian Association of 

Latin Americanand 

 

https://roarmag.org/essays/insurgency-conflict-and-communal-forms-of-association-in-colombia
https://roarmag.org/essays/insurgency-conflict-and-communal-forms-of-association-in-colombia
https://roarmag.org/essays/insurgency-conflict-and-communal-forms-of-association-in-colombia
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1986یادبود کشتار صلح چریکهای فارک در سال   

فارک برای امضای قرارداد صلح با دولت به  0383تا  0382های در فاصله سال

 جادیا یبرا ارتش آزادیبخش فارک توسط یشنهادیپ طرح نیا مذاکره پرداخت.

 یهیپا بر تیحاکم و یدموکراس با یمشترک مانیپ. بود یاسیس کیتدموکرافضای 

ارتش  اعضای آن در که شودمی لیتشک ناهمگن یروهاین ،یاسیس یکپارچگی

 آن باشند.  یعموم انیسخنگو ای نامزد آزادیبخش فارک

آغاز  را خودکاندیداهای  یقانون نام ثبت 0اتحادیه میهنی  0381 هیفور 28 خیتار در

 مبارزات توانندمی ارتش آزادیبخش فارک اعضای که داد نانیاطم لتدو. کرد

 را یاسیس فیوظا مبارزانتن از  صدها: کنند اجرا آشکارا صورت به را خود یاسیس

 1111 از شیب ،0381 سال نوامبر در. دادند انجام ییروستا مناطق و شهرها در

 یاسیس یهاجنبش از یرایبس. داشتند حضور اتحادیه یمل کنگره نیاول در ندهینما

                                                           
1 - Unión Patriótica – UP 

ن ائتالفی از همه نیروهای سیاسی)احزاب و سازمانها( که مبارزه قهر با دولت می کردند و در آن زما

.یل شده بودتصمیم به صلح گرفتند تشک  
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 یانقالب حزب، ایکلمب ستیکمون حزب: وستندیپ ارتش آزادیبخش فارک ابتکار به

 محافظه) یسنت احزاب از ییهابخش ،(ستیتروتسک جنبش ،PSR) ستیالیسوس

 یاجتماع یهاجنبش های مختلف وتعدادی نیز از بومیان و قومیت و( برالیل و کار

 .دیگر

 یجمهور استیر ینامزدها. داشت یا رمنتظرهیغ جینتا باتانتخا در مشارکت نیاول

 از) پارلمان یکرس 04: بودند ایکلمب استیس در چپ حزب یخیتار مشارکت از شیب

 .شهردار 21 و شورا عضو 110 ،یامنطقه ندهینما 01، یکیچر احزاب نفر از دو جمله

 ارتش س،یپل ،یامنظ شبه یهاگروه توسطاعضای اتحادیه میهنی پس از اعالم نتایج، 

. ندبه قتل رسید ا،یکلمب در یاجتماع رییتغ دشمنان و یاقتصاد قدرتمند یهابخش و

 مکرهین ریاخ خیتار در یاسیس یکش نسل مورد نیترمهم اتحادیه میهنی یتراژد

 از شدند، دیناپد ای کشته هواداران و انیجو زهیست تن از 1111 از شیب .است یغرب

 22 در یجمهور استیر نامزد دو. یعموم انیسخنگو و رانشهردا سناتورها، جمله

 اوسا لویجارام برناردو و ،0387 اکتبر 00 ال،یل پردو یمیج. کشته شدند 0331 اکتبر

 نگار روزنامه ،0334 اوت 3 در(. 0331 انتخابات یبرا ینامزد و یکارگر لیوک)

 از یاریبس. ندشد کشته بوگوتا شهر مرکز در ،اتحادیه میهنی سناتور و ستیکمون

 جان تا وستندیپ هاکیچر به گرید یاریبس و کردند ترک را کشور مبارزان و هاکادر

 .دهند نجات را خود

ارتش آزادیبخش  انتقال از ایکلمب دولت ،قتل وعام در دنیا پیچید و ارعاب ه اینآواز

 ورد از جیتدر به اتحادیه میهنی. کرد یریجلوگ رمسلحیغ یاسیسیک حزب  به فارک

 نام ثبتاتحادیه میهنی امکان  یاسیس حزب ،2112 سال در .شد خارج سیاست

 .داد دست از را خودکاندیداهای  یقانون



 کانون مدافعان حقوق کارگر                       ارتش خلق کلمبیا )فارک(                         

114 
 

 هیاتحاد یاسیس یکشنسل ساندن اینشنا یبرا شان مبارزه اتحادیه فعاالنپس از آن 

 تدول موارد، از یاریبس در. ادامه دادند انیقربانجلوگیری از فراموش شدن  و یهنیم

 دیناپد و قتل در را خود تیمسئول شد مجبور یالملل نیب یهادادگاه قیطر از ایکلمب

 به یدولت یشورا ،2101 هیژوئ در .بشناسد تیرسم به اتحادیه انیجو زهیست شدن

 خود یقانونامکان شرکت  اتحادیه میهنی که است قبول رقابلیغ که دیرس جهینت نیا

 . بدهد دست از را انتخابات در

 را حزب تا بازگشتند ایکلمب به اتحادیه میهنی یدیتبع مبارزان از یاریبس

 چیه 2104 سال یپارلمان انتخابات یبرا. کنند آماده را انتخابات و کنند یسازمانده

 دری عال یشورا هیاتحاد عضو آولال، دایآ .نشدند انتخاب یانتخاب ینامزدها از کدام

 کشور به شد، دیتبع 0333 سال در یو هیعل یستیترور اقدام از پسکه بوگوتا 

اتحادیه  نیب بزرگ بحث از پس. شد انتخابات یبرا یجمهور استیر نامزد و بازگشت

مشترک  نامزد یجمهور استیر یبرا گرفتند میتصم آنها ،0 چپ حزب و میهنی

 آولال دایآ و بود یاصل نامزد لوپز، کالرا ،PDA از بوگوتا سابق شهردار. اعالم کنند

اتحادیه میهنی و  ائتالف انتخابات، دور نیاول از پس. بود خواهد جمهور سیرئ معاون

 .چهارم گاهیجا آورد، دست به یرا 0.318.108 حزب چپ

 احزاب وحدت یبرا که است ایکلمب چپ یاسیس حزب کی اتحادیه میهنی امروز

 فعالیت مسلحانه و یاجتماع یهایریدرگ یاسیس حلدست یابی به راه یبرا و چپ

اتحادیه  انیقربان از حراست یمل روز نشست ،2103 اکتبر 22 تا 21 از 2.کندمی

 جمع بوگوتا شهر در بستگان و بازماندگان کشور، مختلف نقاط از. شد برگزار میهنی

 .شود تکرار دینبا اقدامات نوع نیا که کنند یادآوری کشور به تا نددش جیبس و شده

                                                           

  PDA –Democrático Alternativo حزب -1 

2 -http://farc-epeace.org/blogs/lucas-carvajal/item/565-patriotic-union-a-

political-genocide.html 

http://farc-epeace.org/blogs/lucas-carvajal/item/565-patriotic-union-a-political-genocide.html
http://farc-epeace.org/blogs/lucas-carvajal/item/565-patriotic-union-a-political-genocide.html
http://farc-epeace.org/blogs/lucas-carvajal/item/565-patriotic-union-a-political-genocide.html
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 تاالر و عدالت کاخ کنگره، که ییجا والر،یدول زاپال در "یادبود نایب" کی ن،یهمچن

 به توجه بادر این دور از مذاکرات، اتحادیه میهنی  بنا کرد. است، شده واقع شهر

 «اکنون موافقتنامه» یشعارها با ،عیسر حل راه خواستبا  صلح، توافق توافقنامه

یانی بخش پا .وستیپمذاکرات صلح  به حمایت از «حاضر حال در یسازادهیپ»

 اشآغاز شد. مذاکراتی که بیشترین هدف( ش0187) 2118 مذاکرات صلح از سال

 آلفرد" نظامی هایشناسایی رهبران جنبش و شکار آنها بود. در یکی از این حمله

  .شد کشته فارک جنبش رهبر" کانو

و آنچه پس از آن در کلمبیا  مروری بر آنچه که در این دور از مذاکرات صلح گذشت

و از این  کمک خواهد کرد که بتوانیم با دقت بیشتری آن را تحلیل کنیمده، رخ دا

با داشتن چنین تجربیاتی تلخی از مذاکرات قبل و با رهگذر دریابیم که چرا فارک 

 آمریکابه دنبال صلح است و داند دولت پیمان شکنی خواهد کرد علم به این که می

 کنند.می و دولت کلمبیا با چه اهدافی صلح را دنبال
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درجنگ با دولت  1111یکی از رهبران معروف فارک مونو جوجوی که در سال 

 .کشته شد

 

 

 شروع عملیات برای کشتن کانو رهبر فارک
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 دوره مذاکرات صلح  آخرینروزشمار 

 2100)مارس(  مذاکرات صلح بین فارک و دولت کلمبیا مخفیانه در بهارآخرین دور 

 .شد انجام زوئالون –در مرز کلمبیا 

 صورت گرفت که در آن هر دو طرف توافق کردند 2100ژوئیه  دو نشست بعدی در

 و حل به بار اولین برای مخفی جلسات این در. گردد برگزار واناهاادامه جلسات در

 د. ه شپرداخت صلح فرایند این بعدی مرحلهگی چگون مکان و زمان و جزئیات فصل

در  در یک عملیات نظامی ،رهبر فارک ،مرگ آلفونسو کانو مذاکرات محرمانه با وجود

ترین )یکی از راست Semana طبق گزارش مجله هفتگی ادامه یافت. 2100نوامبر 

هر دو طرف مذاکره در اصل موافقت کرده بودند که هیچ  (نشریات وابسته به دولت

ل فارک بیان میحا همین در دهد، قرار تاثیر تحت را صلح مذاکرات توانداتفاقی نمی

ادامه و  گرفته تصمیم اولیه جلسات ادامه برای مرکزی عالی فرماندهی که کند

 . ه استبود "کانو آلفونسو اراده" مذاکرات

کنندگان توافق کردند، دو کشور خارجی ضامن تعیین شود. انتخاب کوبا یک مذاکره

کشور ضامن دوم  قبلی بود، نروژ به عنوان تصمیم منطقی بود زیرا میزبان مالقات

المللی انتخاب شد. عالوه بر این، دو برای نقش فعالش در میانجیگری منازعات بین

. فارک ونزوئال را انتخاب کرد، در حالی ندکننده یا همراه نیز تعیین شدتسهیل کشور

شیلی را انتخاب کرد. جلسات برای بررسی بسیار عمیق همه  ،که دولت کلمبیا

، به شکل محرمانه ادامه پیدا کرد. 2102اوانا در فوریه هدر  جوانب و پیامدهای صلح

، نزدیک به ده دور مقدماتی شامل چهار تا هشت روز کاری و 2102در آگوست سال 

اصلی دو  بین هر دو طرف انجام گرفت. پنج سخنگوی مالقات 31در کل حدود 

 در کوبا ماندند. پروسه برای استمرار طرف
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 که کرد اعالم ایاطالعیه در فارک ،"صلح برای گام"ن اولین ، به عنوا2102در فوریه 

بود  شده تصویب فارک 2111 سال پلنوم در .کرد نخواهد گیریگروگان پس این از

 آنها مبادله و فارک زندانیان آزادی مانند هاخواسته از سری یک به رسیدن برایکه 

اقدام به  ،ات الزم از دشمندست آوردن اطالع های مالی و بهنههزی تامین برای حتا و

 . مجاز استگروگانگیری 

، خبرهای مذاکرات دولت با فارک جسته و گریخته در 2102در آگوست سال 

جمهور سپتامبردر یک سخنرانی تلویزیونی، رییس 4شد. درمی مطبوعات منتشر

سانتوس اعالم کرد: در حال امضای یک توافق کلی و تنظیم قوانین و دستور کار 

 . "شوندنمی تکرار گذشته اشتباهات" که کرد تاکید وی. باشدات صلح میمذاکر

 چگونگی عمومی موافقتنامه یک در نمایندگی هایتا: هی2102سپتامبر تا دسامبر 

 را ماندگار و پایدار صلح کار و ساز و جنگ ختم برای کلی توافق یک به یابیدست

. ه بودشد امضا واناها در 2102آگوست سال  23. این موافقتنامه در کردند اعالم

 از ایمجموعه راه، نقشه یک تنظیم شامل رسمی صلح فرایند یک شروع برای توافق

 پنج موضوعی کار دستور یک و شد خواهد عملی مذاکرات آن توسط که قوانین

: رشد و گیرد قرار بحث مورد ایریشه موضوع شش آن درقرار بود  که بود ایمرحله

دو جانبه و قطعی بس آتش ، مشارکت سیاسی، پایان جنگ )از جملهتوسعه روستایی

و موادمخدر حلی برای مشکل ات و تسلیم سالح(، پیدا کردن راهو قطع مخاصم

 قربانیان و تصویب، اجرا و تایید صلح.

االختیار از طرفین نفر تشکیل شد که پنج نماینده تام 11برای هر کارگروه، هیئتی از 

 منتشر ایدوره هایبحث در میز مذاکره خصوصی بود اما گزارششد. می را شامل

 یکی. بود شده تشکیل هاسازمان و افراد از پیشنهاد دریافت برای مکانیزمی و شدمی

هیچ چیز توافق نیست تا همه چیز توافق » که بود این مذاکرات عمده اصول از

 « شود.
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با یک دستور کار تعریف شده در مقایسه با فرایندهای صلح گذشته، این روند صلح 

تعداد محدودی از مسائل به بحث گذاشته شود. عالوه بر این، اولین  تاآغاز شده بود 

 به و مطرح صراحت به هاچریک توسط سالح تسلیم و"جنگ پایان"بار بود که 

، نروژ در اسلو در رسمی طور به صلح مذاکرات. بود شده مشخص نهایی هدف عنوان

. شد منتقل واناهاو در نوامبر به محل دائمی در شروع شد 2102اکتبر  08تاریخ 

 ایغیرمنتظره طور به کلمبیا هایرسانه توسط فارک ارشد کنندهمذاکره رانیسخن

 نظام علیه مشخص طور به او شد، تفسیر دولت علیه مبارزه برای رادیکال

در مقابل بربریت شیوه مبارزه مسلحانه فارک  از و بود کرده صحبتداری سرمایه

ی خشن سرکوب دولتی دفاع کرده بود. در این سخنرانی هاو شیوهداری سرمایهنظام 

 ،بودشده که از دستور کار مذکرات صلح کنار گذاشته  وی به مواردی اشاره کرد

 مالکیت معدن، نظامی، هایسیاست خارجی، گذاریسرمایه اقتصادی، هایمانند مدل

 ... و  زمین

 2101ژانویه  21ای را تا بس موقت یکجانبه، فارک آتش2102بر سال نوام 21در 

 تقویت به کمک و همکاری تحکیم"برای اقدامی عنوان به را آن هااعالم کرد. چریک

 به رسیدن برای و وگوگفت آغاز برای که کردند اعالم "طرفین برای الزم درک فضای

 ".باشندیم آن خواهان هاهمه کلمبیایی که است ضروری هدفی
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 مورد( ونزوئال و بولیوی اکوادور،) التین آمریکا در گراچپ هایروند صلح توسط دولت

ه های چند ملیتی کمرنگ شدن نقش نیروی فارک بشرکت. گرفت قرار حمایت

ی آمریکانفع روابط اقتصادی خودشان در ه عنوان نیروی چالش برانگیز در منطقه را ب

  (اصلی پذیرفتن صلح توسط دولت هدف. )کنندمی التین تحلیل

در حالی که بحث در مورد اولین موضوع دستور کار )رشد و توسعه یکپارچه 

د. رخ دا 2101ژانویه  در صلح روند در بحران اولین کرد،روستایی( پیشرفت می

بس یک جانبه چریک در طول آتش 21منجر به کشته شدن  نظامی هایگذاریبمب

مقابل فارک در اقدامی  درژانویه پایان یافته بود(.  21فارک شد )که در تاریخ 

 یکدر  ژانویه 10 گرفت و در روگانرا گژانویه دو افسر پلیس  21در جویانه، تالفی

 در. شدند کشته دیگر پلیس افسر یک فوریه اول در و سرباز چهار ،فارک کمین

 صلح روند اقداماتی چنین که کردند استدالل هاواناکنندگان دولت در مذاکره مقابل

 . کندمی تضعیف را

با وجود همه این مشکالت، مذاکرات بر روی رشد و توسعه یکپارچه روستایی ادامه 

 سفر واناها یافت. در ماه مارس، یک هیئت نمایندگی شش نفره از اعضای کنگره به

 توصیف احترام با و مثبت مالقات این و کنند مالقات فارک کنندگانمذاکره با تا کرد

 در نسبی توافق یک به مرحله، اولین در که کردند اعالم طرف دو هر مه، 23 در. شد

اند. توافق با تمرکز بر مسائل مربوط به دسترسی مع روستایی رسیدهجا اصالحات باره

شود(، حق نمی های به اصطالح بایر )که در آن کشاورزیو استفاده از زمین، زمین

 روستایی، مناطق در اجتماعی توسعه ها،یرساختمالکیت، توسعه روستایی، ز

ارات، مواد غذایی و اعتب و هایارانه فنی، هایکمک دامی، تولیدات و کشاورزی

 .است بوده ایتغذیه هایسیاست

 مشخص مساله یک سر بر فارک و دولت بین نظراختالف ها،با وجود این پیشرفت

 مجلس ها،چریک برای. نهایی توافق نتایج اجرای برای موسسان مجلس بر اصرار: شد
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اما دولت  بود، سیاسی نهادهای اصالح و سیاسی رژیم تغییر برای راه تنها موسسان

خطر تغییر موسسان به شدت با این ایده مخالف بود. به نظر دولت تشکیل مجلس 

قانون اساسی را به همراه دارد. با تصویب توافق نهایی، دولت به جای آن یک شکل 

رفراندوم یا  به شکل مردمبا  تمشارکت شهروندان را پیشنهاد کرد: مشورموجود 

قانون اساسی را برای اجرا پرسی همه، دولت الیحه الزم 2101پرسی. در آگوست همه

یا انتخابات  (2104ه تا زمان انتخابات کنگره )در ماه مارس کآماده کرد به این امید 

ه تاخیر اندازد، هر چند تمایل داشت ( آن را ب2104ریاست جمهوری )در ماه مه 

صورت گیرد. فارک، برای شرکت در  2101امضای نهایی قرارداد صلح تا پایان سال 

مدت دولت برای انتخابات مجلس مؤسسان فشار آورد و مخالف چارچوب زمانی کوتاه

 صحبت در مورد مذاکرات ادامه یافت. در نهایت. بود پایان دادن به مذاکرات

از یک توافق نسبی در بخش دوم دستور کار،  نوامبر بعد 3با اعالم تاریخ روند صلح 

 نشده( ادامه یافت. فارک اعالم کردمشارکت سیاسی )با موضوع مجلس مؤسسان حل

 2104 ژانویه 04، تا 2101دسامبر  01موقت یک جانبه دوم در تاریخ بس آتش

 .باشدمعتبر می

فشای شنود غیرقانونی ارتباطات خصوصی ، مذاکرات صلح با ا2104در فوریه سال 

جمهور رئیس. شد متزلزل هاوانا،در  0توسط واحد اطالعات نظامیکنندگان مذاکره

و دستور  خوان مانوئل سانتوس اعالم کرد اخالل در روند صلح غیرقانونی بوده است

الش در ت 2"یتاریکدر  ینیروهای"انجام شود که آیا  باره ایندر داد تحقیقات عمومی 

از جمله رئیس  ،برای خرابکاری در روند صلح هستند؟ ظرف چند روز، دو ژنرال

 آغاز کرد. تحقیقاتش را ،اطالعات نظامی اخراج و دفتر دادستان کل

                                                           
1 Semana 
2 dark forces  
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 03بود که در تاریخ موادمخدر دستور کار بود، قاچاق  بخش دیگری از توافق که در

 پیشرفت حال در واناها در به توافقی در مورد آن دست یافتند. مذاکرات 2104مه 

دو  انتخابات و( مارس 3) کنگره انتخابات برای کمپین شعاع تحت حال، این با بود،

 آلوارو سابق جمهوررئیس. گرفت قرار( ژوئن01 و مه 21) جمهوریریاست ایمرحله

( را CD) دموکراتیک مرکز حزب کرد،می رهبری را صلح روند با مخالفت اوریبه،

با بیش از  که و لیست نمایندگان حزبش را برای مجلس سنا اعالم کردتاسیس کرد 

ه از مخالفان صلح در مجلس کرسی در سنا شد. یک جبه 21صاحب  ،میلیون رای 2

اکثریت  تشکیل شد، هر چند احزاب حامی روند صلح در هر دو مجلسگذاری قانون

ه از انتخابات ریاست خود را حفظ کردند. روند صلح یکی از مسائل اصلی در این دور

 را سانتوس جمهور رئیس انتخاباتی هایوعده صلح اساس فعالیت جمهوری بود.

 ،اوریبه اسکار ایوان زولوگا ،داد در حالی که نامزد حزب مرکز دموکراتیکمی تشکیل

 ندارد وجود ایمسلحانه درگیری هیچ که کردبا روند صلح مخالف بود. زولوگا ادعا می

 کارتل" که این به فارک کردن متهم با و دارد وجود «تروریستی یدتهد» یک بلکه

توان در مورد مسائلی مانند اصالحات نمی داشت اظهار است، "جهان درموادمخدر 

صلح بدون مصونیت  وعده به جای» همراه با فارک تصمیم گرفت.موادمخدر ارضی و 

نایت علیه بشریت ، زولوگا گفت که احکام زندان برای کسانی که ج«از مجازات

 و یابدمی کاهش هاکردند با معیارهای محدود شرایط سیاسی و تنها برای چریک

 . شودرماندهان نمیف شامل

را اسیر کرد. او اولین ژنرالی بود که توسط  نوامبر، فارک ژنرال روبن داریو 03در 

 تا داد دستور دولتکنندگان مذاکره بهجمهور رئیس. بود شده دستگیر هاچریک

 عمدتا پیامدهای وجود با فارک کنند، خودداری واناهابه سفر از ها،گروگان آزادی

 یک به نیاز بر اصرار برای آن از و کردگیری میاقدام به گروگان سیاسی، برجسته

. از طریق میانجیگری، کشورهای ضامن و صلیب کرد استفاده جانبه دوبس آتش

نوامبر به نمایندگان صلیب سرخ  11تسهیل و در  این ژنرال آزادی ،المللیسرخ بین
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 هاواناگیری این شد که هر دو طرف در ستقیم این گروگانتحویل داده شد. نتیجه م

 اعالم ایبیانیه در فارک دسامبر 07 در کردند، شروع را مذاکرات روند از زداییتشنج

 جبهه اگر اما کنند،می آغاز دسامبر 21 از را نامحدود جانبهیکبس آتش یک که کرد

 این. رسید خواهد پایان بهبس آتش ،گیرند قرار حمله مورد مقامات توسط چریکی

 بود. و یکی از اولین نامحدودها 2102 یک جانبه فارک از سالبس آتش نپنجمی

  ها: بحران و کاستن از تنش2101ژانویه تا اوگوست 

 و مداوم پیشرفت از هایینشانه هاوانا، مذاکرات صلح در 2101بین ژانویه و آوریل 

ر امور خارجه وزی کری جان فوریه، 21 در. داد نشان را المللیبین رشد به رو حمایت

اعالم کرد یک فرستاده ویژه )برنارد آرونسون( برای شرکت در  آمریکامتحده ایاالت

روند صلح کلمبیا منصوب شده است. این انتصاب مورد استقبال همه از جمله فارک 

از روند صلح کلمبیا تفسیر شد: متحده ایاالترار گرفت و به عنوان حمایت روشن ق

 کل دبیر فوریه، 27 در. "کلمبیا هایکلیدی در درگیری اشتیاق یک بازیگر خارجی"

 7 در. کرد دیدن واناها در مذاکره میز از عنان، کوفی متحد، ملل سازمان سابق

 یک کردند اعالم مشترکی بیانیه طریق از کوبا در کنندهمذاکره هایطرف مارس،

 ضدنفر، هایاز مین زمین پاکسازی و کردن تمیز برای مین، پاکسازی آزمایشی پروژه

 نروژ مردم هایکمک و هماهنگی و رهبری با منفجرنشده مهمات و موادمنفجره

 هایمین کشت و کند تعیین را هامین محل گرفت عهده به فارک. است شده ایجاد

 تاثیر که بود صلح مذاکرات نمود اولین اقدام این. نماید متوقف منطقه در را جدید

 شت. دا زمین روی بر فوری

 و یجانبه یکبس آتش سانتوس جمهور رئیس تلویزیونی، ایمارس، در بیانیه 01در 

 به جنگ، از کاستن برای ژست یک عنوان به و شناخت رسمیت به را فارک نامحدود

 ماه یک مدت به فارک اردوگاه بمباران داد دستور نظامی ماندهانفر و دفاع وزارت

 .شود متوقف
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در یک  ادامه پیدا کرد و در مقابل هاچریک هایاردوگاه طرف به اما پیشروی ارتش

بحرانی جدید آغاز  .کشته شدندسرباز 00آوریل  01کمین فارک در کوکا در تاریخ 

 کردند محکوم را رتشا شده ریزیبرنامه التحم واناها فارک درکنندگان مذاکرهشد. 

 زان نیز ابراز تاسف کردند و بر تقاضایسربا زندگی رفتن دست از و شدن کشته از اما

 دو جانبه تاکید کرد. بس آتش

 00سانتوس بالفاصله با دستور از سرگیری بمباران پاسخ داد. مرگ جمهور رئیس

، صلح شد و محبوبیت کاندیدای رقیب منجر به بسیج افکار عمومی علیه روند سرباز

تعداد طرفداران  2104نظرسنجی ایپسوس، در مقایسه با نوامبر  را افزایش داد. در

 پله 03 صلح روند در بدبینی یافتند، کاهش درصد23 به درصد41سانتوس از 

 این در دهندگانپاسخ از درصد27 تنها وجود، این با. رسید درصد33 به و افزایش

 ماه تا. داشتند را نظامی حمله یک اندازی راه و وگوگفت قطع درخواست نظرسنجی

 روند صلح صورت نگرفت. در ی رسم توافق هیچ 2104 مه

های فارک کشته نفر از چریک 23 به عنوان تالفی این حمله، در یک عملیات نظامی

 فارکو یکی از اعضای عضو هیات عمومی  انفرماندهیکی از شدند. چند روز بعد، 

منتفی اعالم کرد.  2104یک جانبه خود را در دسامبر بس آتش کشته شدند. فارک

 به واناها هر چند که توافق شده بود که در طی درگیری مذاکرات ادامه یابد. مذاکرات

 نگران ضامن کشور دو نروژ، و کوبا. بود گرفته قرار وخیمی وضعیت در دیرسمی نظر

بس آتش یک برای توافق به دستیابی جمله از و لفص و حل برای بودند، بحران این

 .کردندمی تالش قطعی جانبه دو

 طرف دو هر بس،آتش پایان از پس. داد تغییر واناها در را خود مذاکره تیمدولت 

 هاییچریک اجساد سانتوس دستور به: دادند نشان صلح راستای در کوچکی حرکات

بارها  فارک. شد داده تحویل هایشاننوادهخا به و شناسایی شدند کشته جنگ در که

 دادن پایان برای فنی تاهی یک. دادیم نشان مذاکرات در ماندن برای را خود اراده
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 آزمایشی پروژه زمانهم کرد، آغاز را اعتمادسازی اقدامات مورد در بحث درگیری، به

 .شد آغاز مین پاکسازی

 در را ایجویانهآشتی لحن تیموچنکو، رهبرانشان، و هاوانافارک در کنندگان مذاکره

رات نشان از بلوغی است که در مذاک این که داشتند اظهار گرانتحلیل. گرفتند پیش

و به طور مشترک از آنچه اند آن هر دو طرف به درکی از هدف مشترک خود رسیده

 یکمیسیون هکنندمذاکره طرف دو ژوئن، 4 در. کردندانجام شده است حفاظت می

 یک تحت نظارت)وقایع این چنینی  تکرار عدم و همزیستی حقیقت، یافتن برای

 قربانیان جنگ ایجاد کردند. برای( فراقضایی غیررسمی کمیسیون

کوبا و نروژ، کشورهای ضامن، هر دو طرف را برای کاهش تدریجی درگیری تحت 

 21ز جانبه ایکبس آتش جوالی، با اعالم یک ماه8فشار قرار دادند. فارک، در 

کامل جوالی )از آن زمان نامحدود اعالم شده است( پاسخ داد و افزود که آنها به طور 

 اند. پشت سر روند صلح باقی مانده

کنندگان فارک در یک بیانیه مشترک تحت عنوان ژوئیه، دولت و مذاکره 02در 

 برای مدهع توافق که کردند اعالم "کلمبیا در هاتنش از کاستن و واناها در تسریع"

نمایندگی برای حرکت به سمت یک توافق نهایی  های. هیأتاست جنگ کاهش

و به طور حرکت کردند یک کار فنی در حال انجام "بدون تاخیر با تغییر فرمت به 

 رب ویژه به جدول طبق توافقو تهیه متن  دستوردر  اصلی هایزمان بر روی آیتمهم

 ،هاسالح تسلیم و هاخصومتیان دادن به پا نهایی، جانبه دو بسآتش شرایط روی

برای  فوری دوجانبه، دولت دست به اقداماتیبس آتش . بدون موافقت باتوافق کردند

و عملیات نظامی سازگار با تعلیق فارک از تمام اقدامات  هاکاستن فرایند تنش

عملیاتی زد. در ماه اوت، با وجود عدم محبوبیت جنبش، سانتوس دستور تعلیق 

 باران علیه فارک را صادر کرد.بم
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 : توافق در یک حوزه قضایی ویژه برای صلح2101سپتامبر و دسامبر 

 "عدالت انتقالی"سپتامبر، دولت و فارک یک قرارداد تاریخی در مورد  21در 

 تاریخی ،جمهور سانتوس و فرمانده فارکرئیس )صالحیت ویژه برای صلح( رسیدند.

فرمانده  جمهور کلمبیا واولین مالقات عمومی بین رئیس .کردند عالمبرای توافق ارا 

، شامل رئیس کنگره و سنا یت ریاست جمهورا. هیصورت گرفتفارک یک نشست 

دو سناتور دیگر و دو نفر از ، رئیس مجلس نمایندگان، سناتور و رهبر حزب لیبرال

 توافق به یابیدست برای ایکه نقش عمده ندقضات سابق دادگاه قانون اساسی بود

 رهبر تیموچنکو و سانتوس جمهور رئیس دادن دست با جلسه این. ندبود کرده بازی

م کرد که توافق نهایی اعال همچنین دولت توافق، با همزمان. رسید پایان به فارک

 امضا شود. 2103 مارس 23باید در ظرف شش ماه، و یا تا 

 هاچریک وکالی و دولت بین طوالنی هاینتیجه بحث "عدالت انتقالی" توافق بر روی

 به رسیدن برای سانتوس اولتیماتوم تحت جوالی ماه در کار بود، بوگوتا و هاوانا در

کنندگان مذاکره وانا،هابست در. در مواجهه با بنشد آغاز نوامبر در توافق آخرین

 سه و فارک توسط نفر سه که سپردند حقوقدان شش شامل گروه یک به را پرونده

 . بودند شده انتخاب دولت توسط عدیب نفر

 چرا بود، صلح روند در مهم ایلحظه ،"عدالت انتقالی"بر روی  ماه سپتامبر21توافق 

بخش از نظر هر دو را از طریق یک فرمول رضایت مسائل ترینپیچیده از یکی که

 هاچریک برای جایگزین احکام با ترمیمی عدالت ترکیب کرد،حل و فصل می ،طرف

 بود کسانی برای عفو با همراه بودند متهم بشریت علیه جنایت به که دولت املعو و

ظر ن در "برگشت غیرقابل" صلح روند توافق، این با. بودند سیاسی جرائم مسئول که

 گرفته شد.

را دریافت کرد. نتایج نظرسنجی ایپسوس در ماه  المللیبینتحسین  توافق اعالمیه

 افزایش جوالی در درصد43 به درصد23روند صلح از بینی به اکتبر نشان داد خوش



 کانون مدافعان حقوق کارگر                       ارتش خلق کلمبیا )فارک(                         

117 
 

 به دهندگانپاسخ اکثریتها علیه فارک، به واسطه تبلیغات رسانه چه اگر است، یافته

 بودند. مخالف آنان سیاسی مشارکت با و داشتند شک صلح به فارک تعهد ادامه

و ه فوری مات بشردوستاناعالم کردند اقداکنندگان مذاکرهدر اواسط ماه اکتبر، 

باید شده شناسایی و تحویل بقایای افراد گم ،یافتنبرای یک واحد جستجو تشکیل 

 .را خواستار شدندبرای افراد ناپدید شده و جست و جو آغاز شود 

 و دولت میان نظراختالف. بود توافق یک به رسیدن برای ایشش ماه مهلت روزنه

پیدا کرد. در ماه نوامبر، دولت  فارک بر روی مکانیسم تصویب توافق نهایی ادامه

 یک برای باریراس روی سناتور توسط کهکرد  اعالم ایحمایت خود را از الیحه

پرسی همه ایده به فارک وانا،ها در. بود ارائه شده نهایی توافق مورد در پرسیهمه

ل مجلس مؤسسان داشت. با حمایت اکثریت تشکی بر اصرار و داد منفی پاسخ

تصویب  2101توسط کنگره در دسامبر  تنظیم وپرسی همهولت، الیحه د نمایندگان

ستلزم پشتیبانی معادل تنظیم شد، تایید آن مپرسی همهقانون  شد. همچنین

پرسی همهنام شده بود، در دفعه اول به طور استثنا دهندگان ثبتدرصد از رای01

رسید. میزان ( به حد نصاب 2101از  0717برای تنظیم قانون موجود )قانون 

 به داشتند تمایلپرسی در همه دهندگان رای این، بر عالوه. بود درصد11مشارکت 

 . توافقنامه ماده به ماده نه و بدهند رای نهایی توافق کل

 : توافق نهایی 2103

نهایی، بس آتش جانبه برای تأیید و نظارت بربا اعالم یک مکانیسم سه، 2103از اوت 

 مهم گام فارک، و دولت طرف دو هر هایسالح تسلیم و هاپایان دادن به خصومت

 متحد ملل سازمان طرف از شد، برداشته نهایی توافق به دستیابی جهت در دیگری

( CELAC) کارائیب و التین یآمریکا کشورهای جامعه عضو کشورهای از ناظرانی

برای درخواست کردند شورای امنیت سازمان ملل کنندگان مذاکرهتعیین شدند. 

ماهه  02ایجاد یک چنین ماموریت سیاسی با ناظران غیر مسلح برای یک دوره 
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سانتوس پیش از این با پنج عضو دائم شورای امنیت جمهور رئیسمداخله کند. 

سازمان ملل متحد برای جلب حمایت آنها تماس گرفته بود و فارک پس از مشاوره

 .بود شده اعدمتق ،مون کی بان، ملل سازمان کل دبیر با هایی

به مقابله با هم پرسی همهدر اوایل ماه فوریه، یک بار دیگر دولت و فارک در مورد 

( مغایرت 2102با توافق کلی )اوت پرسی همهاستدالل کرد که  پرداختند. فارک

 هاوانادارد. در پاسخ، رئیس جمهور سانتوس توییت کرد که توافق نهایی در 

 را نظامی یهاآموزش باید فارک ،موافقتنامه مطابق. است کرده مطرح راپرسی همه

 مردم میان فارک نظامی نیروهای وجود اما فوریه، ماه اواخر در. گذاشتمی کنار

 در هاچریک توسط سالح از استفاده مورد در نگرانی و شد مهمی جنجال به منجر

سانتوس طی صدور جمهور رئیسرویدادهای سیاسی را دوباره حاد کرد.  طول

 ثانوی اطالع تا را هاچریک"سیاسی هایآموزش"های مربوط به فعالیت ایاطالعیه

 غیر در و شود امضا مارس 21 در نهایی توافق که داد اولتیماتوم و کرد اعالم ممنوع

)خبرگزاری  نیست. سی مانا صلح برای آماده فارک که کرد درک توانمی صورت این

بزرگ به اعتماد و باور در روند صلح  یضربهمطرح کرد که این حادثه  حامی دولت(

 .ه استدرست شد موجودبحران  زد و با توجه به آن

به دست نیامد. این  مارس 21به دلیل ادامه اختالفات توافق نهایی در زمان مقرر 

که یک توافق نهایی بتواند همزمان با سفر باراک اوباما رئیس  امید وجود داشت

 با ،جان کری ،مارس بوجود بیاید. وزیر امور خارجه 21به کوبا در  آمریکا جمهور

دولت اوباما حمایتش  .صلح در کوبا مالقات کرد کنندهنمایندگان هر دو طرف مذاکره

 از روند صلح و ترک درگیری)مخاصمه( تکرار کرد. را مجددا

از امضا،  ماه مه، یک توافق برای تامین امنیت حقوقی به تصویب رسید. پس 02در 

لمبیا )به کبخشی از قانون اساسی  ،های ژنومشترک کنوانسیون 1ماده ق با مطاب

 عنوانبه توافق نهایی ، تغییر خواهد کرد. این بشردوستانه( المللیبینعنوان قانون 
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قبل از  و را تهیه کند آنمتن  باید دولت. شوددر نظر گرفته می "شرایط خاص"

برای تصویب توافق نهایی به نیز عادی  یک قانونروز  8باید ظرف  ،کنگرهتصویب در 

دادگاه قانون اساسی آن را بررسی کند. بگذراند و کنگره از عنوان یک شرایط ویژه، 

اری( برای زقانون اساسی اصالح شده را )عمل قانونگاین بند از پس از آن، دولت باید 

کند. در  اجراییموقت  به عنوان یک ماده ،متن توافق نهایی با قانون اساسی ادغام

به  یک جانبهای اعالمیهطی نهایت، پس از امضای توافق نهایی، رئیس جمهور باید 

به را  2103ژانویه 21 به تاریخ 2230توافق نهایی قطعنامه شماره نام دولت کلمبیا، 

گزارش دهد. اعالمیه باید امنیت حقوقی توافق را بیر کل سازمان ملل متحد د

 افزایش دهد.موافقت نامه ی از برای پیرو اعتماد فارک راتا  ندتضمین ک

 شرایط آینده تغییرات در که استدر نظر گرفته شده  سنگری اساسی قانون در واقع

 دولت ،المللیبین جامعه ازش بی و خواهد کرد حمایت نهایی توافق از ،سیاسی

 . است متعهدبه آن  کلمبیا

رای آزادی همه افراد زیر سن به عنوان یک نقشه راه ب گانکنندسه روز بعد، مذاکره

توافق  کنندمی زندگی فارک هایدر اردوگاه که سال 01قانونی، در مورد افراد زیر 

 مبارزه پروژه ژوئن، 01 در. نمودند منتشر آنها از مراقبت برای خاصی برنامه و کردند

محصوالت غیرقانونی و پروژه آزمایشی پاکسازی مین از طرف کوبا اعالم  کشت با

 شد.

 نامه تاریخی پایان جنگ، از جمله، دولت و فارک موافقت2103 ژوئن 21در 

 هاوانای در مراسم یک طی را سالح تسلیم و هادو جانبه، پایان خصومتبس آتش

 . کردند امضا کوبا

پنج روز پس از امضای توافق نهایی و پس از نقل و انتقال نیروهای نظامی، فارک 

 موقت روستایی گاهسکونت 21به سوی  ع به حرکت، شروبرای عادی کردن منطقه

 این به و شد معین متحد ملل سازمان به هاسالح تحویل منظور به اردوگاه 8 و کرد
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نع ما فارک که بود این بر قرار. شد آماده غیرنظامی زندگی برایفارک  ترتیب

یچ ی غیرمسلحانه مقامات غیرنظامی منتخب در این مناطق نشود، به ههافعالیت

 کیلومتر یک امنیتی منطقه عرض. شودنظامی اجازه اقامت در این مناطق داده نمی

 محاصره به تمایل ها،چریک هم و سربازان هم محدوده از خارج بود، شده تعیین

نفر از اعضای خود را برای  31متشکل از  گروهی فارک. ندشتدا شده احاطه منطقه

یف مربوط به توافقنامه صلح تعیین کرد؛ به وظا انجام سفر به سراسر قلمرو ملی برای

 همان بهاز اعضای جنبش چریکی  نفره 01 هایهمین ترتیب، در هر منطقه، گروه

 به را خود سالحباید  ها. چریککنند سفر هاو بخش هادر درون شهرتوانند می دالیل

 مانساز و کنند تسلیم نهایی توافق امضای از پس روز 081 ،مرحله سه در تدریج

 . دهد گواهی را پروسه این دارد ماموریت ملل

ارائه  یمکانیزم سه جانبهخوانی همیات بیشتر در مورد نظارت و تایید جزئ اعالن

 فصل و حل( متحد ملل سازمان سیاسی ماموریت) المللیبین هایشده با مولفه

 عهده به سالح تسلیم وبس آتش مورد در هاگزارش و هاتوصیه ارائه و مناقشات

 .که ریاست این مساله را برعهده دارد باشدمی متحد ملل سازمان

 هایعالوه بر موارد فوق، طرفین مذاکره نیز با هدف حصول اطمینان از ایمنی جنبش

جنبش خصوص به) هایجنبش و سیاسی احزاب بشر، حقوق گروه جوامع، اجتماعی،

به طور ( غیرنظامی زندگی با اآنه ادغام واند شده ایجاد فارک توسط که سیاسی های

 احزاب با "یمل سیاسی پیمان یک" شامل شرایط این. رسیدند توافقاتی به نمادین،

 اهداف پیگیری برای دوباره هرگز که بود مدنی جامعه و هااتحادیه سیاسی،

 را )مبارزه مسلحانه( آمیزخشونت هایستایس یا نکنند استفاده سالح از شانسیاسی

 .ندننمای ترویج

ژوئن، فارک نیز اعالم کرد که با تصمیم دادگاه  21طور غیرمنتظره، در تاریخ ه ب

، متن 2103 آگوست 24در  موافقت کرده است.پرسی همهقانون اساسی برای ارائه 
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و  0 شد منتشر هاواناصفحه( بین فارک و دولت در  237کامل توافقنامه نهایی )در 

ارتش خلق  -و نیروهای مسلح انقالبی کلمبیا میان دولت کلمبیا که مذاکرات صلح 

 درگیری به دادن پایان برای نهایی توافق بهه بود آغاز شد 2102)فارک( در سپتامبر 

 . رسید پایدار صلح یکبه  یابیدست و

. نتایج این دکر گزاربر کشور در صلح برایپرسی همه یک، دولت 2103 اکتبر 2 در

صلح و  مخالف دهندگانرای ازدرصد 11.2 از بیش همه پرسی به شرح زیر اعالم شد:

 قرارداد یک فارک و کلمبیا دولت آن، از پس. دادند رای صلح نفع به درصد43.8

 را آن دوم، رفراندوم یک انجام جای به و کردند امضا 2103 نوامبر 24 در تجدیدنظر

 و 23 در نظرشده تجدید صلح پیمان کنگره مجلس دو هر. فرستادند تصویب برای

 2 پایان دادند. را تصویب کردند، در نتیجه به درگیری 2103 نوامبر11

نظامیان، شبهو ، همه اعضای فارک، 2107تا بیستم ژوئن  اولتوافق شد که از 

ها را متحد این سالحهای خود را تحویل دهند. مقرر شد که سازمان مللسالح

سازمان  ارک را تأیید کند.های هر عضو فها را ذخیره و دریافت سالحدریافت، آن

 و موزه استفاده تاریخی بنای سه ایجاد برای هااعالم کرد بعدها از این سالحملل 

مشخص شد که تحویل تسلیحات  ،که دو روز بعد برگزار شد ینشست در .خواهد کرد

 مانده باقی درصد41 ژوئن 21 در و درصد11 ژوئن 04 روز در، درصد11ژوئن،  7در 

  .گیردمی صورت

 یکی از رهبران فارک اعالم کرد: 2107ژوئن  3در تاریخ 

...  سالح ما باشد، ما وعده داده بودیم و آن را انجام دادیم "کلمه"تنها  اجازه دهید "

را اقدام جدی  اینعنوان به جمهورما با دولت ملی همکاری کردیم تا با حضور رئیس

                                                           
 متن کامل توافقنامه در ضمیمه هشت آمده است. -1 

2  -https://en.wikipedia.org/wiki/Colombian_peace_process#Peace_process 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Colombian_peace_process#Peace_process
https://en.wikipedia.org/wiki/Colombian_peace_process#Peace_process
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 واناها نامههای موافقترفتروشنی به دنیا نشان دهیم که پیشجشن بگیریم، به

 اما کرد، جلوگیری ها در جشنچریک حضور از جمهوررئیس. است برگشتغیرقابل

 .بشود دنیا به صلح قبولی اعالن برای فارک مانع تواندنمی

سازد: آغاز مؤثر وداع ما با این چیزی است که این بعدازظهر ما را با هم همراه می

ها را متحد است که آنزار ما به دست سازمان مللافدرصد از جنگ 11اسلحه. 

های هر یک از رزمندگان ما را تأیید کرده دریافت و ذخیره و بالفاصله دریافت سالح

است، ما  "این کلمه"است. ما هرگز از خشونت استفاده نخواهیم کرد، تنها سالح ما 

 ن و گریستن.ایم و آن را انجام خواهیم داد بدون اشک ریختآن را وعده داده

توافقنامه نهایی را ممکن ساخته است که کلمبیا را دموکراتیزه  ،استفاده از سالح

آورد. مردم کلمبیا در تشخیص و عدالت را برای مردم خود به ارمغان می کنیم

دانیم که مردم اند. ما مییافته ی باالیی دستمرحلهبه شرایط انسانی و سیاسی خود، 

د نکنتالش می کسانیاز بین ببرند. را اهند داد این دستاوردها اجازه نخو وجههیچهب

 صلح متعلق به همه است.اما از لحاظ سیاسی آن را از بین ببرد، 

قدردانی  قوانینجاری ما از دولت پرزیدنت سانتوس برای صدور احکام و روند 

 کند و، حقوقی و اجتماعی و اقتصادی ما را تضمین میانیکه امنیت جکنیم می

المللی، بین هایتأیید و همکاری ، ازهای مختلفهمچنین در اجرای مکانیسم

کنیم تا هیچ چیز مانع سپاسگزاریم. به این علت است که ما از توافقنامه محافظت می

 اجرای آن نشود.

کنیم، با مبارزه سیاسی باز و قانونی در انتظار ما است، ما به سمت آن حرکت می

گیری جدی خود را برای انزوای مردم کلمبیا و تصمیم اکمیتبرای حاعتماد به نفس 

کنیم. با تشکر از آن مبارزه، کلمبیای سخنگویان و معماران جنگ و خشونت می
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کنیم که بخشی از آن باشیم. تاریخ، بعد عظیمی شود و ما افتخار میجدید متولد می

 0."شناسداز این مرحله را می

 "2107مجمع صلح اسلو "در مشارکت تاریخی ارتش خلق فارک 

وفصل مناقشات بین فارک و دولت کلمبیا است که حلای برای این مجمع جلسه

ضامن پروسه صلح  هایکشوریکی از که  شودمیسالیانه و توسط دولت نروژ برگزار 

 2سال با حضور رهبر فارک تیملوئون جیمنز برگزار شد. 2107کلمبیا است، در 

چنین  اشسخنرانی طی بران ارتش فارک در این اجالسیکی از ره کارواجل لوکاس

 گفت:

ها یک توهم برای این سال. هستیم؛ زمان اشتباه نیستبرای صلح واجد شرایط ما "

دیدن گروه ملی فوتبال در فینال جام جهانی بوده است. تصور کنید که برای رسیدن 

م، ما مجبور شدیم های بسیاری را از دست بدهیبه این مثال ما مجبور بودیم بازی

بسیاری زخمی بدهیم، کاهش نزولی و برای چندین دهه حتی واجد شرایط رقابت 

ایم. زمان اشتباه نیست ما شده آمادهمسابقه نهایی صلح  رایما ب.. المللی نباشیم.بین

از وسط میدان  و برنامه ریزی با استراتژیکامل بازی کنیم. ما باید رد باید برای ب

ما بیرون نکشد. ما باید از دادگاه قانون اساسی و  برایداور یک کارت تا  عبور کنیم

هر طور آگاهانه ها بهها اصالً احمق نیستند. آندادستان کل کشور دفاع کنیم. آن

خواهند علیه ها میکنند تا بتوانند از پیروزی صلح جلوگیری کنند؛ آنمی کاری

  کشور ما امتیاز دهند.

قدم یک اشتباه )فول( بشود، باید از مجازات استفاده  08ه مطمئناً، اگر در منطق

نت کار( نگاه ابان دروغین )خیکنیم و یک پنالتی بگیریم. مستقیم به چشمان دروازه

                                                           
0 http://farc-epeace.org/communiques/farc-ep/item/2450-our-only-weapon-

will-be-the-word-we-promised-it-and-accomplished-it.html 

2 ht t p://f arc-epeace.org/peace-process/news/i t em/2467-peace-i s-creat i ve-

act i on-synonym-of -popul ar-st ruggl e-of -t he-masses .html  

 

http://farc-epeace.org/communiques/farc-ep/item/2450-our-only-weapon-will-be-the-word-we-promised-it-and-accomplished-it.html
http://farc-epeace.org/communiques/farc-ep/item/2450-our-only-weapon-will-be-the-word-we-promised-it-and-accomplished-it.html
http://farc-epeace.org/peace-process/news/item/2467-peace-is-creative-action-synonym-of-popular-struggle-of-the-masses.html
http://farc-epeace.org/peace-process/news/item/2467-peace-is-creative-action-synonym-of-popular-struggle-of-the-masses.html
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بان، کسی که در همه جا از کنیم که از نفرت خودش به کشورش متنفر است. دروازه

و اگر او قادر به متوقف  کندباز میزند، بازوهایش را بیمار بودن کلمبیا حرف می

 ... دشخواهد کردن توپ از رفتن به درون دروازه نیست، از خشم منفجر 

نامه نادیده گرفته شود، طرفداران ها در برابر ما شکست بخورند، اگر موافقتاگر آن

ها بروند و ما را تشویق باید پیراهن گروه را بپوشند. طرفداران صلح باید به خیابان

مسابقه را ببریم. ما نباید قبل از داور ساکت شویم؛ ما باید تقاضا کنیم کنند تا این 

های امنیتی جسمی و اجتماعی و که به قوانین بازی احترام گذاشته شود. تضمین

اقتصادی برای ما است که صلح در صلح را جشن بگیریم، بدون اینکه رقیب تهدیدی 

جنگ سرد ناخوشایند بد برای  باشد که به ما نژادپرستی را تحمیل کند، بدون یک

برای این مسابقه ما پس از رنج زیادی وارد  کلمبیا است. یفروپاشی حزب ما که همه

ایم، شدیم، ما همچنین اشتباهاتی را مرتکب شدیم، اما ما پیراهن سفید را گذاشته

توپ که »هایمان را به رسمیت شناختیم و تعهدی را ساختیم، درست مثل مسئولیت

باد کلمبیا! پاینده پاینده باد فوتبال! زنده شود. دار، صلح نباید لکه"شود دارکهنباید ل

 0باد صلح!

  ی فارک از جنگلهاخروج چریک 

                                                           
0-http://farc-epeace.org/background/item/25-general-agreement-

for-the-termination-of-the-conflict-and-the-construction-of-a-stable-

and-lasting-peace 

 

http://farc-epeace.org/background/item/25-general-agreement-for-the-termination-of-the-conflict-and-the-construction-of-a-stable-and-lasting-peace
http://farc-epeace.org/background/item/25-general-agreement-for-the-termination-of-the-conflict-and-the-construction-of-a-stable-and-lasting-peace
http://farc-epeace.org/background/item/25-general-agreement-for-the-termination-of-the-conflict-and-the-construction-of-a-stable-and-lasting-peace
http://farc-epeace.org/background/item/25-general-agreement-for-the-termination-of-the-conflict-and-the-construction-of-a-stable-and-lasting-peace
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 کلمبیا پس از امضای قرار داد صلح

 یک از بخشی عنوان به. است گذشته صلح قرارداد امضای از ماه 04 از بیش اکنون

 پای نیروهای مسلح مردمی از نفر هزاران کشور، سراسر در دولت، با صلح معاهده

 مسافرت شده تخلیه مناطق سوی به قایق و اتوبوس کامیون، وسیله به یا پیاده

 به را خود یهاسالح همه که چریک 3111 حدود ،2107 مه ماه 10 تا و کردند

 غیرنظامی، شهروندان به شدن تبدیل با تا دادند تحویل متحد ملل سازمان مأمور

 .کنند محقق را صلح ایروی

 قتل اما یافت کاهش مسلحانه یهادرگیری از ناشی میر و مرگ مدت این در چند هر

 به است یافته افزایش آنها سیاسی و اجتماعی یهافعالیت دلیل به مردمی غیر ترور و

 سیاسی فعاالن و اجتماعی رهبران علیه خشونت افزایش گفت توانمی که ایگونه

 و بارها دولت. است داشته افزایش شدت به صلح روند پیشرفت با مستقیم طور به"

 از تنها نه. است نکرده عمل خود تعهدات به و پاگذاشته زیر را موافقتنامه مفاد بارها

 اعضا ترور برای آنها دست گذاشتن باز با بلکه شود،نمی ممانعت نظامیان شبه فعالیت

 انقالبیون کشی سیاسینسل در سعی گرکار هایاتحادیه اعضای و فارک فرماندهان و

 1 طی شده منتشر یهاگزارش طبق 2107 ژانویه 23 تا 2103 سال ابتدای از. دارد

 داده رخ کلمبیا در بشر حقوق نقض مورد 403 صلح، داد قرار شدن بسته از پس ماه

 که کرد اشاره خود درگزارش نمایندگان مجلس در کمیسیون نماینده یک. است

 پلیس توسط مورد 012 و نظامی شبه یهاگروه توسط بشر حقوق قضن مورد 107

 :کرد اشاره زیر موارد به توانمی جمله از .است بوده

 کلمبیا کشاورزی کارگران اتحادیه محلی شاخه یک رئیس 2107 ژوئیه اول در

 فوتبال بازی تماشای مشغول که شد کشته حالی در موتورسوار، مسلح مردان توسط
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 کلمبیا کشاورزی کارگران اتحادیه شاخه گونزالس، آکوستا رومان لبرتوآ. بود پسرش

 حقوق حفظ برای ساله 01 تالشی در و کردمی رهبری کلمبیا دلکوکا ویل در را

 همبستگی مرکز هایبرنامه مدیر گفته به. اند بوده فعالیت مشغول کارگران اساسی

 سازماندهی برای هایشانالیتفع مقابل در آنها هایاتحادیه و شکر کارگران کشور،

 را کارگران که غیررسمی اشتغال به دادن پایان برای کارگران هایخواسته و هاتالش

 متحمل را شدیدی هایخشونت کند،می محروم حقوقی و اجتماعی حمایت از

 .اندشده

 غربی جنوب کاوکا، بخش در کارگری هایاتحادیه اعضای از یکی 2107 ژوئن 21 در

 و نفره 02 نیروهای توسط موریسیو لوپز ولز فرناندو. شد ترور و شکنجه کلمبیا،

 روز ظهر از بعد 3 ساعت در آیرسبوئنوس شهرداری در مزرعه یک از مسلح

 که ناشناس مردان این. رسید قتل به و شده شکنجه دزدیده، ژوئن 20 چهارشنبه

 مورد مزرعه در را یگرید افراد ابتدا بودند، آمده اتحادیه رهبر قتل و ربودن برای

 روز در موریسیو بدن. کردند زندانی اتاق یک در را کارگران و دادند قرار شتم و ضرب

 کمیته رئیس معاون وی. شد پیدا شکنجه عالئم و سر به ایگلوله زخم با شنبه پنج

 باشگاه سابق مدیر و والو ولسوالی دانشگاه استاد، ملی دانشگاه کارگران اتحادیه ملی

 .بود کالی در بالبیس

 و صنفی هایاتحادیه اعضای علیه مداوم حمالت ملی دانشگاه کارگران اتحادیه

 در نظامی شبه هایگروه حضور برای و کرده محکوم را کلمبیا اجتماعی رهبران

 .داد هشدار آنها با مقابله برای کلمبیا دولت شکست و کاوکا

 تحت زندان از شدن آزاد از پس هفته ود تنها آوریل شانزدهم در اورتیز آلبرتو لوئیس

 21 روز در یاتسوئه، هابرخوزه نظامی، شبه اعضای. شد کشته عفو، قانون شرایط

 31 جبهه فرمانده پسر ،2107 مه 01. کردند ترور را او اشخانه نزدیکی در آوریل
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 با ایوحشیانه شکل به کوکا بخش الگرا، در اشساله 07 دوست با همراه فارک،

 .شدند کشته گلوله 07 شلیک

 

 کشته شدن پسر یکی از رهبران فارک به همراه دوستش

 ارتش طرف از اند شده سالح خلع که چریک دهقانان از تعدادی 2107 اگوست 02

 ییهاهیات که دهدمی نشان این گویندمی سابق یهاچریک. شدند مرگ به تهدید

 و منطقه در آنها جاییجابه مورد در واقع در دارند، برعهده را صلح تحقق وظیفه که

 .دهندمی اطالعات ملی پلیس به جلسات زمان و مکان

 پارلمان عضو 81 از بیش نماینده که PFC کلمبیا( پارلمان دوستان) بیانیه در

 فارک اعضای بستگان از تن شش گذشته ماه طی که شده افشا هستند، انگلیس

 این به بیانیه انتهای در و ساله ردهچها دختر یک جمله از. اندشده کشته و شکنجه

( بیانیه این انتشار زمان تا) جاری سال در هاگزارش با مطابق که شده اذعان مساله

 0 .اند شده کشته اجتماعی فعاالن و رهبران از نفر 42 کلمبیا در

 سر به دولت هایزندان در فارک سیاسی زندانی 4111 از بیش 2103 سال پایان تا

 هایکمپین رغم به اما شدندمی آزاد و عفو باید صلح توافقنامه اساس رب که برندمی

                                                           

1-http://justiceforcolombia.org/news/article/2545/pfc-statement-on-killings-

of-farc-members-and-their-relatives 

 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fjusticeforcolombia.org%2Fnews%2Farticle%2F2545%2Fpfc-statement-on-killings-of-farc-members-and-their-relatives&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGGEpJE2nwxAq3A65aEAJra43Ueqg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fjusticeforcolombia.org%2Fnews%2Farticle%2F2545%2Fpfc-statement-on-killings-of-farc-members-and-their-relatives&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGGEpJE2nwxAq3A65aEAJra43Ueqg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fjusticeforcolombia.org%2Fnews%2Farticle%2F2545%2Fpfc-statement-on-killings-of-farc-members-and-their-relatives&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGGEpJE2nwxAq3A65aEAJra43Ueqg


 کانون مدافعان حقوق کارگر                       ارتش خلق کلمبیا )فارک(                         

118 
 

 اتفاقی هیچ غذا، اعتصاب به اقدام و هاچریک از تعدادی همبستگی اعالم و متعدد

 اجتماعی رهبران و هاچریک علیه که اقداماتی سایر و خشونت بر عالوه. است نیفتاده

 وفا قولش به دولت که شده گزارش ارهاب، سیاسی زندانیان آزادی عدم و شده انجام

 آماده یابند اسکان آنها در شده سالح خلع هایچریک باید که هاییکمپ و نکرده

 14 آلمانی یک. است نشده دیده تدارک اسکان برای ابتدایی تسهیالت هیچ و نشده

 موقت اردوگاه یک در که است، فارک ارشد فرماندهی امنیت کمیته عضو که ساله

 دارد، اقامت چریک 031 با همراه امنیت، تامین هایمحل از یکی نزدیکی در چریکی

  ".هستیم روبرو جنگ از دیگری نوع با اکنون ما": گفت

 این به ییهابیانیه دادن با فارک. است شده منتشر نیز دست این از دیگری اخبار

 دست و بسآتش برای جدی تهدیدی را کشتارها این و کرده اعتراض ترورها و هاقتل

 :داندمی صلح به یابی

 آتش مذاکرات، انجام حین در و موافقتنامه این از پیش بارها و بارها که فارک" 

 ثابت صلح مذاکرات به را خود پایبندی نیز اکنون کرد، اعالم را جانبه یک یهابس

 فارک که مدتی طی دولت جنبش، رهبران عام و قتل و خشونت بر عالوه. است کرده

 و سیاسی مواضع از نشینیعقب گونه هیچ کرده نشینیعقب اشنظامی اضعمو از

 نیروهای کردن منهدم و کنترل برای تالشی هیچ و نداشته فارک قبال در اشنظامی

 ".است نگرفته صورت اقدامی شوندمی حمایت دولتی نیروهای توسط که نظامی شبه

 را مردم علیه دولتی یهاسالح زا استفاده" عنوان با هابیانیه این از دیگر یکی در

  :است آمده چنین "کنید متوقف

 کنونی دولت با صلح روند یک در شدن درگیر که دانستیممی همیشه ما فارک در"

 برای اجتماعی عدالت به دستیابی از هدف که بود خواهد همراه زیادی مشکالت با

 از پس هفته چند قطف که کردیمنمی فکر هرگز ما حال، این با. است کلمبیا مردم

 تصمیم دولتی نیروی خود بلکه، نظامی شبه نیروهای فقط نه، سالح دادن تحویل
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 جریان در... شوند مرتکب را ناخوشایندی هایجنایت آشکارا طور به تا گرفتند

 کشته سردیخون کمال در دهقان 01 تعداد توماکو، در گذشته اکتبر 1 رویدادهای

 41 کم دست این، بر عالوه. کردند ترور نیز را الهس 01 کودک یک همچنین شدند،

 درجایی بود توجهبی آن به تواننمی که است عامیقتل امر این که شدند زخمی تن

 .شوندمی نزدیک عدالت تقاضای به مردمی و اجتماعی جنبش صفوف که

 را هدف به رسیدن برای کلمبیا دولت طریق از انزجار عمیق احساس هاخشونت این

 ساز و ساخت یا بهداشت پرورش، و آموزش تامین به قادر هرگز دولت. کندمی ادایج

 در و وحشیگری سرکوب، خشونت، با دولت حضور بلکه نیست، هازیرساخت و هاجاده

 .است همراه بربریتبا  حاضر حال

 بیان اند شده تبدیل قربانی به امروز که ییهاخانواده با را خود همبستگی فارک

 این ندهند اجازه و شوند بسیج که کنیممی دعوت کشور مردم تمامی از و کندمی

 یهانسخه با را مردم دولت که ندهند اجازه و. شود تبدیل دیگر آماری به رویدادها

 ".کند تفاهم دچارسوء دهد،می فریب را کلمبیا کل اکنون که تراژدی خیالی
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 امضای دنبال به و رکفا جدید هایسیاست روند در و هاسالح تحویل از پس

 این نام. کرد جدید سیاسی حزب یک تاسیس به اقدام فارک وانا،هادر صلح توافقنامه

 0 .شد انتخاب( فارک)"جایگزین متحد انقالبی نیروهای کمون " سیاسی حزب

 ی ازجدید دور در فارک هایسیاست و اهداف از روشنی پیام واقع در نام این انتخاب

 و دشت و کوه در سال 11 از بیش که کردند حفظ را نامی نهاآ. است یشهافعالیت

  .اند کرده مبارزه نام این تحت جنگل

 در که غیرنظامی زندگی به ورود از پس نیروی مسلح مردمی حزب کنگره اولین

 کرد تصویب را سازمان جدید نام تنها نه شد، برگزار بوگوتا در گذشته 2107 نوامبر

 اساسی قانون انتخابات در خود، اقدام اولین در را حزب این استراتژی و ساختار بلکه

 .کرد تدوین 2108 سال جمهوری ریاست انتخابات و

 با که بودند معتقد برخی. گرفت در نام انتخاب برای زیادی یهابحث کنگره این در

 و بگذارند سر پشت را اول حروف که است رسیده آن زمان مسلحانه، جنگ پایان

 محبوب اسپرانزا و( جدید یکلمبیا) کلمبیا Nueva .کنند انتخاب را جدیدی چیز

 مخفف حروف که شد این اکثریت تصمیم نهایت در اما بودند، میز روی( مردم امید)

 متحد انقالبی نیروهای کمون ": دهند تغییر را آن معنای فقط و کنند حفظ را فارک

  "جایگزین

 روزهای از را خود انقالبی بارزهم نماد این که گرفتند تصمیم سابق هایچریک

 مانوئل رهبری تحت گروه که زمانی کنند، حفظ مارکوتالیا یهادرگیری در تاسیس

 اهداف آنها که شد فرستاده قدرت با پیام این نام این انتخاب با. شد تشکیل ماروالندا

 قصد کهبل کنند،نمی رد اند را کرده دنبال ساله 11 مسلحانه مبارزه طی که را انقالبی

 انتخاب آرم یک عنوان به آنها که قرمز رز گل. برسند آنها به دیگر ابزارهای با دارند

 .کندمی دنبال را مشابهی منطق کردند،

                                                           
1  -Alternative Communal Revolutionary Forces (FARC) 
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 را افترایی است، کرده کمک جنگی یهازخم به که آنجا تا صلح که امیدوارند آنها

 .است شده ایجاد منفی تبلیغات از هاسال طی که کند کن ریشه

 و داشتند حضور کنگره در سابق چریک 0211 از بیش ،2107 سپتامبر اول در

 بار اولین این ها،چریک از بسیاری. شدند جمع بوگوتا در پالزا بولیوار در نمایندگان

 شوند پنهان مقامات از نبودند مجبور که درحالی کردندمی دیدن پایتخت از که بود

 در را فارک اعضای از بسیاری شهر این کنانسا که بود بار اولین این و کنند فرار یا

 .دیدند مکان یک

 جذب دنبال به حزب که داد نشان کشید، طول هفته یک از بیش که کنگره

 بولیواری اندیشه به که است کسانی جمله از گوناگون آزاد و انقالبی یهاجریان

 .پایبندند اجتماعی کار یهااولویت به دارند، اعتقاد

 و هاشهرک در کار یهاهسته به اشاره نیز جدید نام در "کمون" واژه حقیقت در

 در را جدید حزب سرنوشت آنها فعالیت که دارد کلمبیا جای جای در هامحله

 نظارت تحت فارک، حزب رهبری و سازماندهی شیوه. کرد خواهد تعیین انتخابات

 کمون". است آن سابق دبیرخانه به شبیه بسیار و جمعی شیوه به جیمنز، تیمومیون

 از وسیع ائتالف یک ایجاد دنبال به( فارک)"جایگزین متحد انقالبی نیروهای

 تهدیدات تا است صلح تحقق تضمین برای مترقی احزاب و اجتماعی هایجنبش

 .کند خنثی را طرفداران و راست طرف طلبانهجنگ

 از (فارک)"جایگزین متحد انقالبی نیروهای کمون"شده انجام یهانظرسنجی طبق

 عنوان به 0 .دارد آینده انتخابات در بیشتری یهافرصت دیگر سیاسی گروه هر

                                                           
0 https://mronline.org/2017/09/14/farc-the-letters-mean-more-now-in-colombia/ 

FARC, the letters mean more now in Colombia | MR Online 

Alternative Communal Revolutionary Forces (FARC) 
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 کرسی 01 حداقل گروه این انتخابات بعدی دوره در صلح، یهاموافقتنامه از بخشی

 این بیاورد، دست به را کرسی 01 نتواند فارک گیری رأی در اگر. داشت خواهد را

 برسد، کرسی 01 از بیش به اگرفارک. شوندمی تعیین خودکار طور به هاسهمیه

 چریکهای از نفر 07.کنند اشغال را پارلمان یهاکرسی است ممکن آن کاندیداهای

 به بررسی جهت خود مدارک فارک جدید سیاسی حزب اعضای عنوان به سابق

  .کردند ارسال ویژه دادگاه

 که معتقدند و مخالفند فارک سیاست تغییر این با فارک، اعضای از ییهابخش اما

. شد خواهد منتهی فارک فعال اعضای ترور آن دنبال به و شناسایی به تنها شیوه این

 در... اعتمادند بی شان ییآمریکا حامیان و نظامیان شبه دولت، به کلی طور به آنها

 کردند اعالم و رد را کلمبیا صلح معاهده فارک هایچریک از واحد یک جوالی 02

 آرماندو فرماندهی به 0ی فارک هاترین جناحیکی از قدیمی .دشوننمی سالح خلع که

 پذیرش برای مبارزه" به پیوستن برای دیگر واحدهای از ای، جبهه تشکیل با ریوس

 طبق یا نفره 211 چریکی واحد این. کرد دعوت "مردم برای مردم توسط قدرت

 هفته دو ریباتق گواویار، غربی جنوب جنگل منطقه در نفره، 411 هاگزارش برخی

  :کردند اعالم و منتشر را خود بیانیه صلح و بس آتش اعالمیه از پس

 از مستقل ما کنیم،می رد را آن و نشویم سالح خلع که ایمگرفته تصمیم ما

 توسط قدرت کسب برای را مبارزه( فارک)سازمان اعضای دیگر هایگیریتصمیم

 ".داد، خواهیم ادامه مردم برای مردم

 بودند، ربوده را ییآمریکا گروگان سه و جمهوری ریاست پیشین نامزد که جبهه این

 را ایاقتصادی و اجتماعی مشکالت شود،می انجام کوبا در که مذاکراتی کردند اعالم

 فارک ارتش 0334 سال در که است مارکسیستی گروه اولیه هدف که کندنمی حل

                                                                                                                         
 

 کیاسپاتن بوگوتا1  -
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 که هاییچریک از یک هر به کردند اعالم جبهه این هایچریک. دادند تشکیل را

  :است آمده بیانیه این در. گذارندمی احترام هستند صلح با موافق

 زمین و شدن سالح خلع با که کنیممی دعوت نظامیان و هاچریکی همه از ما"

 به پیوستن برایو  کنند مخالفت فارک توافقنامه اساس بر خود یهاسالح گذاشتن

 ".نکنند موافقت سازمان یک عنوان به شدن متحد همچنان و نیروها

 شده منشعب واحد تصمیم این به بودند، مذاکره مشغول واناهادر که فارک رهبران

 فارک دیگر واحدهای که کردند اعالم دولتی امنیتی منابع اما ندادند، پاسخ بالفاصله

 و ندکن متوقف شکلی به را مذاکرات روند توانندمی میکنند، رد را صلح توافقنامه که

 و رهبران از یکی الپ پاستر آن دنبال به 0 .هستند صلح روند برای تهدیدی واقع در

 در خللی و نیست فارک نماینده ریوس آرماندو: کرد اعالم فارک صلح کمیته عضو

 کنندگان مذاکره وجود این با. کرد نخواهد ایجاد صلح به یابیدست برای فارک اراده

 عضویت از امتناع باره در "ریوس آرماندو" پیشین رهبر با آنها که کردند اعالم فارک

 2.کرد خواهند صحبت صلح یهاموافقتنامه در

 :کرد تهدید را هاچریک از گروه این نیز کلمبیا جمهور رئیس سانتوس

 عملی به و دارند قرار صلح مقابل در که بدهم افرادی به را پیام این من دهید اجازه"

 شانس آخرین این زیرا بپیوندید، روند این به نکنید، کوتاهی: دارند شک آن شدن

                                                           

1 https://www.theguardian.com/world/2016/jul/07/colombian-farc-rebel-unit-

not-disarm-under-peace-deal 

2  -https://www.telesurtv.net/news/Pastor-Alape-Frente-Armando-Rios-no-

representa-a-las-FARC-EP-20160707-0075.html 

 

https://www.telesurtv.net/news/Pastor-Alape-Frente-Armando-Rios-no-representa-a-las-FARC-EP-20160707-0075.html
https://www.telesurtv.net/news/Pastor-Alape-Frente-Armando-Rios-no-representa-a-las-FARC-EP-20160707-0075.html
https://www.telesurtv.net/news/Pastor-Alape-Frente-Armando-Rios-no-representa-a-las-FARC-EP-20160707-0075.html
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 خواهید پایان به شما " دهم،می اطمینان شما به من صورت این غیر در شماست

 " .زندان یک در یا قبر یک در رسید،

 مشترک ستاد وانا،هاصلح مذاکرات به فارک از بخشی ندادن تن اخبار انتشار با

 فرماندهی کارکنان امضای با که ایاطالعیه در فارک بریسنو جورج بلوک کمیته

 2103 ژوئیه 8 کلمبیا، کوههای در فارک آزادیبخش ارتش بلوک بریسنو جورج

 :کرد اعالم مردم عموم به خطاب را خود مواضع شد، منتشر

 از یک هر که است انقالبی شخصیت با نظامی سازمان یک فارک آزادیبخش ارتش"

 هایبحث از نمونه دومین این. هستند سیاسی سلول یک اساس در آن واحدهای

 در و توازنها چریکها، عمومی مجمع توسط که است ما سازمان درون دموکراتیک

 .است شده تکمیل ملی کنفرانس نهایت

 هایمکانیزم در که است فارک هایچریک یهمه حق ها،نگرانی و هاایده آزاد بیان

 برای هاسیاست تصویب برای آرا ریتاکث با گیریتصمیم. است شده مشخص قانونی

 نظم از تخطی ایجاد مانع درونی، اختالفات حل برای دموکراتیک راه. است الزم همه

 .شودمی

 غلبه خود اصول بر گرفتند تصمیم که اول جبهه رزمندگان و فرماندهان از بخشی

 عمناف آشکار نفوذ تا پردازندمی سیاسی و ایدئولوژیک هایاستدالل به کنند،

. است شده مخفی "مناقشه به دادن پایان" عنوان زیر که کنند پنهان را اقتصادی

 را شده انجام هایتوافق و مذاکرات ریز دانستن حق صلح، مذاکرات درگیر فرماندهان

 .است گذاشته زیرپا و تحریف و انکار عضو یهاچریک تمامی برای

 و هستند فارک در دهیفرمان و رهبری سطح باالترین دبیرخانه و مرکزی ستاد

 کار روند این از خارج کنندگانمذاکره. کنندمی تعیین را هادستورالعمل و تصمیمها

 استفاده شخصی اهداف برای خود اموال و اسلحه نام، از توانندنمی بنابراین کنندمی

 باید باشند، نامطلوب ماجراجویی یک درگیر رزمندگان و فرماندهان برخی اگر.کنند
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 انجام فارک آزادیبخش ارتش واقعی ساختار از متفاوت نام یک از استفاده با را آن

  .دهند

 عمل باید که همانطور فارک آزادیبخش ارتش رزمندگان و پیشین فرماندهان

 رفتار فارک مرکزی دفتر تصمیمات خالف بر تنها نه کنندگانمذاکره کنند،می

. دارد النه کلمبیا مردم قلب در که دکننمی مقابله صلحی با اشتیاق با بلکه کنندمی

 ارتش اول جبهه فعلی فرمانده .ماند خواهد باقی واقعی انقالبیون پرچم و صلح

 صلح نمایندگی هیات از بخشی اواخر همین تا که ریوس، آرماندو، فارک آزادیبخش

 1 .بود فارک آزادیبخش ارتش

 امد. نخائن میدر مقابل هیات مذاکره کننده نیز این گروه را 

 از یکی. است کرده بروز هم کلمبیا چریکی هایگروه سایر در نظر اختالف این

 است کرده تالش فارک کننده مذاکره جناح. است ان ال ای صلح، مخالف گروههای

 با ان ال ای اکوادور، در دولت مذاکرات از پیش. کند همراه خود با را آنها از بخشی

 از پس (ELN) ملی آزادیبخش ارتش از ییهابخش. است داشته هاییمالقات فارک

 اول در اجالسی در و یافتند دست صلح معاهده یک به دولت با مذاکرات ماه چند

 نشست، این طی در. پرداختند صلح توافق انداز چشم باره در گفتگو و بحث به اکتبر

 هک را جانبه دو بسآتش همچنین و فارک و کلمبیا دولت بین صلح یهانامه موافقت

. گرفت قرار تحلیل و تجزیه مورد بود، شده توافق دولت و ان.ال.ای توسط

 جوانان، یهاسازمان مجلس، نمایندگان مذاکرات، این در کنندگانشرکت

 را خود تجربیات که بودند LGBT جندرسگرا و ترنجنسنیروهای هم، دانشگاهیان

                                                           

1-http://www.pazfarc-ep.org/comunicadosestadomayorfarc/item/3490-

comunicado-sobre-el-frente-primero-armando-rios.html 
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 ای با که مشابهی توافق ازاندچشم و فارک و کلمبیا دولت میان صلح معاهده مورد در

  0 .گذاشتند اشتراک به است، شده امضا ان ال

 از پیش روز یک کلمبیا در نظامی مبارزه در ان ال ای رهبر که است ذکر به الزم

 نام تحت سوآرز دیوید جوزف. شد کشته2107 سپتامبر سی در جانبه دو بس آتش

 از بیش وی. داشت برعهده را (ELN) ملی آزادی ارتش رهبری "لوکو کارو" مستعار

 در گروه این عملیات مسئولیت مرگش زمان تا و بوده ELN ای ال ان در سال 21

 .داشت عهده به را کازانار

 

 

 رهبر کشته شده ای ال ان

 برای تنها نه صلح این که وجودی با و صلح به دستیابی برای تالش همه این از بعد

 دولت نه اما است، منفعت دارای همه از یشب هم متحده ایالت برای که کلمبیا دولت

 دهند،نمی انجام صلح مفاد اجرای برای جدی تالشی تنها نه ،آمریکا نه و کلمبیا

 آمریکا. ندارند جنگ پایان به تمایلی چندان و کنندمی فعالیت جنگ تداوم درجهت

                                                           
0-https://www.telesurtv.net/english/news/Colombias-ELN-Meets-with-FARC-

Ahead-of-Government-Talks-in-Ecuador-20171023-0009.html 
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 یزچ هیچ و است موادمخدر کارتلهای با کلمبیا دولت شریک موادمخدر معامالت در

 0. باشد متناقض ظاهر به سیاست این دلیل نمیتواند سود جز دیگری

 برای کشور نظر این از و است اروپا به التین یآمریکا دریایی ونقل حمل مرکز کلمبیا

 سومین مصر، و اسرائیل از پس کلمبیا. دارد نیز بسیاری الجیشی سوق اهمیت آمریکا

 واقع در شده اعالم و رسمی بودجه دارمق. است آمریکا از نظامی کمک کنندهدریافت

 اندازه و دارد وجود سفید و سیاه هایبودجه آن کنار در است، یخ کوه نوک تنها

 در آمریکا دالری میلیون 071 مالی کمک اولین. نیست شفاف نظامی هایکمک

 .شد انجام خودگردان جوامع و دهقانی جنبش سرکوب برای( ش0111) 0314 سال
2 

 برای نظامی پیشرفته تجهیزات با همراه مالی کمک دالر هابیلیون تپرداخ رغم به

 را جنبش این است نتوانسته تاکنون آمریکا دولت "فارکان گرایچپ" با مبارزه

 و داد موادمخدر فروشنده نسبت او به توانمی نه که گراییچپ نیروی. کند خاموش

 جنبش در امروز چپ روینی این یمبارزه شناخت، رویاپرداز را آن توانمی نه

 به کانو آلفرد فارک رهبر 2100 سال در که زمانی. است کرده پیدا نمود نیز کارگری

 در هابمباران از مانده جای به هایویرانه از آواربرداری از پس شد، کشته ارتش دست

 دست شرایطی هر در مبارزان یافتند؛ را چامسکی کتاب هابمب آوار زیر در او دست

                                                           
0-https://roarmag.org/essays/insurgency-conflict-and-communal-forms-of-

association-in-colombia/ 

2 - The Evolution Of The Farc: A Guerrilla Group’s Long History  

http://dx.doi.org/10.1080/10714839.2000.11722627 

https://roarmag.org/essays/insurgency-conflict-and-communal-forms-of-association-in-colombia/
https://roarmag.org/essays/insurgency-conflict-and-communal-forms-of-association-in-colombia/
https://roarmag.org/essays/insurgency-conflict-and-communal-forms-of-association-in-colombia/
http://dx.doi.org/10.1080/10714839.2000.11722627
http://dx.doi.org/10.1080/10714839.2000.11722627
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 را وی شدن کشته مطبوعاتی مصاحبه یک در سفید کاخ .دارندنمی بر لعهمطا از

  0 .کرد اعالم چریکی مبارزه علیه دستاورد بزرگترین

 و است بوده طبقاتی مبارزات پرچمدار کلمبیا کارگری جنبش گذشته سال بیست در

 همان گاه کارگری جنبش رهبران نیست، فارک و کارگری جنبش میان مرزی عمال

 کشته اجتماعی مبارزات در نفر 1111 ساالنه. هستند نیز فارک جنبش انرهبر

 در .اند رسیده قتل به کلمبیا در سیاسی فعال 114 گذشته سال پنج در و میشوند

 اندرسیده قتل به کارگری هایاتحادیه فعال 211 تا 011 بین سالیانه گذشته دهه دو

 از کارگری فعال هزار سی تا گاه فتند،امی زندان به کارگری فعال 1111 تا ساله هر و

 آزار و اذیت مورد کارگری فعال هزار بیست حدود ساله هر و میشوند اخراج کار

 روستاهایی فارک، هایپناهگاه و هااردوگاه بمباران بر عالوه. گیرندمی قرار کارفرما

 جآما متعددی دفعات به نیز شوندمی اداره شورایی و مردمی سیستم براساس که

 و انقالبیون ترور افزایش نیز واکنون هستند جنگی تجهیزات متعدد هایبمباران

  .است داده افزایش پیش از بیش را ناامنی یشانهاخانواده و مسلح غیر هایچریک

 نظامیان شبه و دولتی هایخشونت و فارک صلح، با رابطه در را واقعی اخبار هارسانه

 هاگزارش این با چرا کهنیست  دشوار چندان السو این به پاسخ. کنندنمی منتشر

 ارتش اعضای هایخانواده خواست و مبارز نیروهای ضعف که دهند نشان خواهندمی

 در که درحالی، است کشانده مذاکره میز پای به را جریان این ،(فارک) کلمبیا خلق

 ،اآمریک دولت حمایت با کلمبیا دولت گرانهسرکوبهای سیاست بستبن حقیقت

 .است کرده تحمیل دولت به را مذاکره

 از ابزاری استفاده با که تبلیغاتی تمامی برخالف که میدهد نشان مذاکرات این

 به عالقه و( کریسمس) مذهبی سنن از است، گرفته صورت اجتماعی، هایرسانه

                                                           
0-http://www.cnn.com/2011/11/04/world/americas/colombia-farc-leader-

killed/index.html 
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 آن پرتاب و ملی تیم هایفوتبالیست توسط فوتبال توپ هزار هشت امضای) فوتبال

 هاییادداشت گذاشتن تا گرفته( فارک پوشش تحت مناطق در هواپیما طریق از

 تحت مناطق در رودخانه طریق از آن پخش و شیشه در فارک اعضای هایخانواده

 تبلیغاتی فریب یک جامعه، به بازگشت و اسلحه گذاشتن زمین برای فارک پوشش

 0 است. نبوده بیش

 جلوه اهریمنی برای ضدمردمی و دولتی هایمقام و هارسانه حدی تا ،متاسفانه اما

 در سیاسی مخالفان شده، رانده حاشیه به کارگران فقیر، دهقانان مبارزات دادن

 بدون موفقیت این که است روشن. اندشده موفق تروریستی جریانات عنوانبه کلمبیا

 هم مقابل در. گیردنمی صورت هاامپریالیست المللیبین همبستگی و همراهی

 مکانیسم این شکست هایشانفعالیت با( فارک) خلق ارتش بخشرهایی اینیروه

 در مقاومت جنبش ساختار که زیرا گذارندمی نمایش به را امپریالیستی و دولتی

 برای را کلمبیا درون اجتماعی شرایط و است رهایی برای ملی مبارزه یک کلمبیا

 .گذاردمی نمایش به کارگر طبقه رهایی سمت به تغییر

 بندیطبقه متحدهایاالت برای تهدیدی عنوانبه را فارک خلق ارتش که هاتالش این

 بخشرهایی مبارزان که داشت توجه واقعیت این به باید و است جدی بسیار کندمی

 سردبیر، لیچ گری. اندنمانده باقی کلمبیا قلمرو محدوده در تنها مبارزه قرن نیم در

 :است نوشته چنین کلمبیا، مجله

 هایسازمان با جهانی ارتباط امکان اینکه به توجه با نیست شکی کهدرحالی"

این  ارتباط از شواهدی هیچ اما دارد، وجود جا همه در القاعده مانند تروریستی

 کلمبیا مسلح بازیگرانیکی از  ازفراتر  چیزی فارک اما ندارد وجود ها با فارکسازمان

 بازیگرانی" فارک خلق ارتش. "است داخلی جنگ طوالنی و انگیزغم هایدرگیری در

 برای. "کنندمی هدایت داخلی جنگ برابر در را خود هایسیاست که هستند محلی

                                                           
1 http://www.cbsnews.com/news/60-minutes-colombia-after-civil-war-lara-

logan 

http://www.cbsnews.com/news/60-minutes-colombia-after-civil-war-lara-logan
http://www.cbsnews.com/news/60-minutes-colombia-after-civil-war-lara-logan
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 تغییر برای ساختاری لحاظ به که است سرنوشت تعیین اصل یک شورش آنان

  .اندکرده حفظ خود کشور در را آن و باشندمی آن نیازمند درکلمبیا نابرابر شرایط

 بلکه نیستند، شهروندان ملی امنیت برای بالقوه آسیب هاچریک که است این قعیتوا

. است شاناقتصادی متحدان و آمریکا سیاسی جغرافیای منافع برای خطری بیشتر

 دهدمی را عمومی مالکیت بر مبتنی اجتماعی اقتصاد یک پیشنهاد فارک خلق ارتش

. است معاصر سرمایه نئولیبرالی توسعه( خوردهشکست) هایاستراتژی برخالف که

 ان اصطالح به یک موسس و والسکوئز کارلوس ارتش، کلمبیا ارتش سابق سرهنگ

 از را خود ایدئولوژی خلق ارتش -فارک": است کرده بیان گونه این را واقعیت او جی

 از 0 ".هستند خطرناک هم هنوز هاآن که است دلیل همین به. است نداده دست

 در که جدید ابتکار یک فراخوان با التین یآمریکا در متعددی هایدولت 2114 سال

 پیشنهاد متحدهایاالت توسط فارک خلق ارتش با مبارزه برای چندملیتی دفاع زمینه

 دانشمندان، متعدد، محققان اخیر هایسال در و 2.کردند مخالفت است شده

 دولت با مبارزه رایب مشروع نیروی یک عنوانبه فارک خلق ارتش از سیاستمداران

 .اندکرده حمایت کلمبیا فاسد

 از تواندنمی دیگر که زیرا دارد، نیاز صلح این به آمریکا که است دالیل این به دقیقا

 را مخدر مواد سرشار سود اما. براند عقب به را جنبش این موادمخدر هایدروغ دل

 ضربه سود این کسب به دیگری چیز هر از بیشتر صلح و گرفت ندیده تواننمی

  .زندمی

                                                           
0 see ANNCOL“ .2114 .Duro revés para Uribe Vélez en la cita Americana 

de Defensa ”  

2-see Kintto Lucas. 2004. “Defense Ministers Reject Intervention in Colombia 
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 به تبدیل آمریکا خود در کوکا که میدانند موادمخدر مافیای پنهان هایدست

 را آن که هنگامی. است دالر 2111 کوکا کیلوگرم یک پایه ارزش. شودمی کوکائین

 سواحل در. شودمی دالر 1111 حدود در آن ارزش کنند،می پردازش کوکائین به

 نیویورک در و دالر 21111 مکزیک شمال در و دالر 01111 حدود مکزیک جنوبی

 هاواسطه راه طول در جا همه در اگر. رسدمی دالر هزار 011 تا 38 به آن قیمت

 0. "رسدمی متحدهایاالت هایواسطه به سود از سهم ترینبزرگ. شوند قطع

 بهبود خرج را نظامی هایکمک کلمبیا دولت چرا که دریافت توانمی راحتی به حال

 در که کشتی ندربردا کوکا کشت از دست آنان از زیادی بخش تا کندنمی دهقانان

 گرسنگی از را هایشانخانواده و آنها تواندمی و است درآمدشان منبع تنها حاضر حال

 دولتی، مقامات سیاستمداران، پلیس، نیروهای بزرگ، هایشرکت چون. دهد نجات

 امالک بخش در شاغالن مالی، مشاوران هواپیما، انانخلب زیردریایی، فرماندهان وکال،

 2.است بیشتر هایشاننه... هزی و هادار داروخانه پولشویان، مستغالت، و

 بخشرهایی هایجنبشبا انواع ترفندها  تا کندمی تالش آمریکا دولت چرا راستی به

 نیروهای با مگامه التین یآمریکا کشورهای دیگر در بتواند اگر بیاورد، در زانو به را

 برای باز جامعه همانند نهادهایی هایکمک با یا بزند کودتا به دست نظامی

 آنها شود، موفق عرصه این در اگر و کند ایجاد مشکل مستقل اجتماعی هایجنبش

 خواهدمی کلمیبا، رهاییبخش جنبش کردن اعتباربی پی در آمریکا ؟اندازد کار از را

 هدف. کند سرکوب ترراحت را کارگری نیروهای تا بگذارد باز را کلمبیا دولت دست

( فارک) کلمبیا خلق ارتش کردن اعتباربی غربی هایرسانه وسیع تبلیغات این اصلی

 سیستماست.  کلمبیا کارگری و بخشرهایی جنبش بردن بین از ادامه در و

 نفوذ عام، قتل و ترور سرکوب، درکنار دیکتاتوری، یهاحکومت و حاکمداری سرمایه
                                                           
1  -https://roarmag.org/essays/insurgency-conflict-and-communal-forms-of-

association-in-colombia 
2 https://roarmag.org/essays/insurgency-conflict-and-communal-forms-of-

association-in-colombia/ 

https://roarmag.org/essays/insurgency-conflict-and-communal-forms-of-association-in-colombia
https://roarmag.org/essays/insurgency-conflict-and-communal-forms-of-association-in-colombia
https://roarmag.org/essays/insurgency-conflict-and-communal-forms-of-association-in-colombia
https://roarmag.org/essays/insurgency-conflict-and-communal-forms-of-association-in-colombia/
https://roarmag.org/essays/insurgency-conflict-and-communal-forms-of-association-in-colombia/
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 به را انقالبی هایجنبش که اندگرفته پیش در را ایجهانی روند، کردن تکه تکه و

 مخدوش را آنها انقالبی جوهر طریق این از و معرفی جنایی تجاری هایشبکه عنوان

 مردم تا استداری سرمایه تبلیغاتی و ایرسانه اهداف از منفی تصویر این ارائه. کنند

 یا "اند داده دست از را خود سیاسی هایآرمان" شورشیان که دبرسن باور این به

  ."سودند کسب و کار و کسب دنبال به که اند شده فاسدی جنبش یک به تبدیل"

 این شناسدداری که جز سود هیچ چیز را نمینظام سرمایه محبوب یهاایده از یکی

شان شخصی قتصادیا هایانگیزه با رافعال انقالبی نیروهای  توانمی" که است

 ارائه با بسآتش به دستیابی برایرا  خود استراتژیکلمبیا نیز  دولت ."تطمیع کرد

 تغییر استراتژی این هدف. رده استک همراه هاچریک برای اقتصادی هایمشوق

 شان هستند.تاجران و کاسبکارانی است که به دنبال منافع شخصی به انقالبی رهبران

 خود شخصی زندگی از مادی، منافع هیچ بدون هاسال که نیروهای مسلح مردمی

 که حال اند،کرده تالش مردم برای بهتر دنیایی به یابیدست برای تنها و اندگذشته

 به خوبی هایطعمه برگردند، عادی زندگی به و دهند تحویل را خود یهاسالح باید

 عنوان به که چیزی ،شودداده  افزایش را شاناقتصادی یهاانگیزه تا آیندمی شمار

 یهاآرمان اساس بر مبارزه تدریج به اینان ترتیب، بدین شود؛می تعریف "حرص"

 نظام علیه جمعی مبارزه یک عنوان به را انقالبی جنبش جای هاانگیزه و فردی

 .گرفت خواهد اقتصادی

 نظامی دولتنظیر  یهای دیکتاتور و سرکوبگرحکومت توسط هاسیاست این نمونه

 نام با برنر دیویر توسط تازگی به که تحقیقی در .است شده انجام (برمهانمار )یم

 در مردمی هایعصیان بازسازی تا شدن تکه تکه از مسلح گروه: همبستگی خاکستر"

و این سیاست که در برمه  0.اس، به این مساله اشاره شده است شده منتشر "میانمار

                                                           
نفر از زمان استقالل از انگلستان در  یلیونم 31با  یجنوب شرق یای(، کشور آسیانمارم یا) برمه -1 

کرده است.  یو دولت زندگ یقوم یهاگروه ینب یدائمجنگ و کشمکش دوره  یک، در 0348سال 

دهند، خواستار می یلرا تشک یتدرصد جمع 11مانند شان، الهو و کارن، که حدود  هایتاقل یقوم
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 پیش در نیز کلمبیا درید، اکنون به نوعی به موفقیت نرسبسیاری نقاط دیگر جهان 

که را بفریبند هایی چریکبا چنین ترفندهایی اما اینکه بتوانند  .است شده گرفته

 جنگیده اند، جای تامل دارد.  های این نامردمیها بدون تزلزل علیه همهسال

                                                                                                                         
 یناز معروفتر یکی، 2102سال  در در دولت و اقتصاد هستند. یندگیدرجه استقالل و نما یک

، سه سال 0330(، که در سال KIA) یندر شمال برمه بود. ارتش استقالل کچای  قهمناقشات در منط

 ینقاه یبه استقالل گروه قوم یابیشد، به منظور دست یجاد، اارتش آزادیبخش فارک یسقبل از تأس

اره اختالف دوب را شکستند. آتش بس دوجانبه با دولت هایک، چر31شد. در دهه  تاسیسدر منطقه 

 و هزاران نفر کشته شدند. یهزار آواره داخل صد ،2100نها از سال آغاز شد و ت

 یبرا ییهاو فرصت یاقتصاد یای، مزاKIAبه آتش بس با  یدنرس یبرا یبرمه به عنوان ابزار اصل دولت

شروع به رشد  اقتصادآتش بس  پس از. مطرح کرد در منطقه یدیتول یهاارائه پروژهرا با رهبران آن، 

مجدد معادن جاده و بهره  یبردار هرهاز معادن طال، ب یشروع به بهره بردار ینیچ یهاکرد. شرکت

 KIOآنها به  یریتمد یبود که برا یمنطقه ا یمثبت برا یراتتاث ینابتدا ا در از چوب کردند. یبردار

 یساختار ادار یکاست( اختصاص داده شده بود.  KIAاز  ی، که بخشKachin)سازمان استقالل 

مدارس،  هایکشد. چر یسو مسائل زنان تأس یبهداشت، آموزش، کشاورز یهاا بخشکارآمد ب

 برخی یگر،د یاز سو اما، دند.ش معلم و پرستار بسیاری از آنانساختند.  ار هایرساخت، زهایمارستانب

 یهاینو زم هاخود کردند، خانه یهااز خانواده یتفاسد شدند؛ آنها شروع به حما KIOاز رهبران 

 یهایریآنها منجر به درگ یکردند. منافع اقتصاد یو با دشمنان سابق خود همکار یدندرا خر یاوانفر

از بین رفت.  KIOبه این ترتیب اعتماد مردم به  جنبش شد. یتکه تکه شدن رهبر یتو در نها یداخل

به  یدولت یروهایکه ن ی، زمان2100در سال اما موفقیت این سیاست چندی بیشتر دوام نیافت. 

 انتظار نداشت ... یچکساتفاق افتاد که ه یزیحمله کردند، چ KIA یواحدها

KIO  به حیرت درآوردکه جهان را  یمردم یتنظم و انضباط سازمان و حما یک ی،نظام یروین یکبا ،

تا از با دو  یکاستراتژ ی، شروع به ساختن اتحادهاهاکادر یدنسل جد، یدجد یرهبر یکپاسخ داد. 

به آنها  یب،ترت ین. به همخود را بازیافت یتمشروع یبترت یندر منطقه کرد، به ا یساهالک ینزرگترب

 رو د یجادا هاکادر یمدرسه برا یکآنها  2117. در سال کردند جوانان جذبشروع به  طور گسترده

و  ینظام یاسی،س ینهدر زم یدهمبارزان با مجهز و خوب آموزش د 01،111 یباحال حاضر آنها تقر

 .دارند ئولوژیکیدا
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 ایجاد ،نیروهای مسلح مردمی از گروهی توسط سالح گذاشتن زمین آیدمی نظر به

 خاری و بود نیامده در زانو به سال هاده که فارک بخشآزادی ارتش میان در شکاف

 و ترور بود، آنان ییآمریکا حامیان و دولتیان سودطلبی راه سر بر سدی و چشم در

های مزدور برای به خدمت گرفتن رسانه شده، سالح خلع هایچریک فیزیکی حذف

 و دولت نفع به را ترازو کفهعمومی، دروغ پراکنی و به اصطالح مهندسی افکار 

 داده قرار کلمبیا انقالبیون روی پیش در را دشواری شرایط و کرده ترسنگین آمریکا

 عدالت و صلح آرزوی در ناامنی، و ویرانی و جنگ هاسال از خسته مردم. است

و و همچنان بر سر عهد  آمد خواهد بیرون سربلند گذر این ازفارک  آیا. هستند

 ؟خود با مردم باقی خواهد ماند پیمان

 

 

 آموزش صلح به چریک ها در جنگل و قرارگاه های فارک
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 0ضمیمه 

 (AUC) 0نیروی دفاع شخصی کلمبیاای یو سی 

 2110در سال ( آمریکاترین نشریات )یکی از راستپست سرویس خارجی واشنگتن

در اردوگاه ارتش خصوصی کاستانو  2یو سی، کارلوس کاستانو، ایبا رهبر یامصاحبه

در شمال غربی کلمبیا انجام داد. به لحاظ نکات مهمی که در این مصاحبه است 

 .شودیطور کامل آورده مبه

 پابلو که دلیف برادرشبه واسطه  پس از قتل پدر و برادران و خواهرش، کاستانو

( را ر و اسلحه)شرکت انحصاری قاجاق موادمخد نیمدالکارتل  پادشاه اسکوبار،

 برادرش، سپس تحت آموزش. کرد برقرار یکینزد یدوست کارلوسبا  شناخت،یم

قرار  یلیاسرائ مزدور 1نیکال ریی نیهمچن و نظامیشبه گروه کارکنان و ارتش افسران

های چپ کلمبیا در را برای جنگ با چریک اشیارتش خصوصبه دنبال آن  گرفت.

وری برای صلح عنوان ارتش، نقش محبه ستخوایگذشته تشکیل داد. او م یهادهه

 آ یو سینظامی درون توسط نیروهای شبه 2114 لیآور 03 در اما در کلمبیا ایفا کند

 .شد کشتهبه دست برادرش  احتماالًو 

جمهور جدیدی دارد. تمایل دارید به پرزیدنت بوش چه متحده رئیسسؤال: ایاالت

برای  تواندیچه ابتکاراتی م آمریکا؟ چیزی در مورد وضعیت کلمبیا بگویید

 حمایت از صلح به کار ببرد؟

                                                           
1 (United Self-Defense Forces of Colombia [AUC]) 

2 Carlos Castano 
  

ی آمریکانظامیان ی لبنان، سیرالئون و نیروهای نظامی و شبهگراراستنظامیان که به شبه شخصی -1 

 .التین آموزش داده است 
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بگوییم چه  آمریکاجمهور برای ما اشتباه باشد که به رئیس تواندیکاستانو: این امر م

. من داندیوضوح مویژه هنگامی که او آنچه را در جریان است، بهکاری انجام دهد، به

ترین بزرگ :شناسدیمرا  ح انقالبی کلمبیانیروهای مسل آمریکاشک ندارم که دولت 

ترین گروه دومین و بزرگ و اکنون یبخش ملگروه چریکی چپ فارک و ارتش آزادی

موادمخدر ارتش کاستانو که با این دو گروه چریکی و قاچاقچیان  ،یو سی ایچریکی 

قاطعانه بوش  "نه "پاسترانا این را ثابت کرد. ما شاهد از . بازدید جنگدیدر کلمبیا م

 متحده بودیم.به درخواست پاسترانا برای مالقات با فارک در ایاالت

ای یو سی رسماً در مناطقی که اقتصادش بر مبنای کوکایین است به رسمیت 

؛ اما ما پردازنده یا میکنیمالی م نیشناخته شده است، ما خودمان را با آن تأم

دفاع موادمخدر ه منافع قاچاق صادرکنندگان موادمخدر نیستیم. ما از هر گون

که بهترین راه برای کاهش درگیری، حمله به این  میکنیو ما فکر م میکنینم

مشکل است. این ممکن است به ما صدمه بزند، اما به نفع کشوراست. آنچه برای 

 کشور سودمند باشد، برای ما هم سودمند است.

میلیارد  7.1طرح  ،جتماعیبرای توسعه ا "طرح کلمبیا"سؤال: نظر شما در مورد 

میلیارد دالر کمک از ارتش  0با حمایت بیش از موادمخدر دالری برای مبارزه با 

حذف کشت کوکا و صنعت قاچاق از  ها به هدفاین کمک چیست؟متحده ایاالت

؟ آیا به کندی]قلب صنعت کوکا کلمبیا[ کمک م 0در پوتومایواقتصادکلمبیا 

 ؟ساندریدر جنوب آسیب م هاکیچر

که توسط را درک کنند  ینتایج بسیار مهم توانندیواقعاً نم هاییایکوستانو: کلمب

فاز  ، در زمان اجرایی شدن. بعدهاردیگیطرح کلمبیا در بخش جنوبی کلمبیا انجام م

اما  .خواهند شد ،ویژه در پوتومایوها قادر به درک این شرایط، بهآن ،اول آن

                                                           
1 Putumayo 
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در  دهندیکوادور وجود نخواهد داشت. مردم ترجیح مجایی انبوه مردم به اجابه

 .فقر زندگی کنندپوتومایو با موقعیت جنگی باشند تا در اکوادور بدون جنگ و 

با آن  مزایای طرح کلمبیا در کشور ما را ببیند. تنها کسانی که تواندیهر کلمبیایی م

، رندیگیآن قرار مها در درجه اول تحت تاثیر هستند، زیرا آن هاکیاند چرمخالف

بیان مخالفتشان را متحده خود در اروپا و ایاالت پردازانهیها از طریق نظرآن

و  گراراستی هانظامیاستفاده از ارتش ملی و شبه) ینظامترکیب . کنندیم

طرح ، بخشی از دیآیمتحده مکه از ایاالت آمریکاتجهیزات بسیار پیشرفته نظامی 

در میان مذاکرات  دیگویم کهناهمچن فرمانده خورخه زیرامهم است ( است 0یاکلمب

دولت کلمبیا نیروهای مسلح  خواهدینم ،صلح باید حالت جنگی نگه داشته شود

برای مبارزه  الکترونیکی، تجهیزات هوا و هر چیز الزم دیگری یهایآورخود را با فن

ها در راکه اگر آنآماده سازد. این یک نگرش بدبینانه فارک است، چ ،با این جنگ

مثل  های درگیر)گروه گریحال آماده شدن برای جنگ هستند، چرا باید بازیگران د

اجتماعی ارائه شده توسط  یهاباشند؟ مؤلفهحضور نداشته ( گرای راستهانظامیشبه

امکان اصالح که  (میادهیها را نداگر چه ما هیچ یک از آن)نیز مهم است  هاییاروپا

 را بوجودوپرورش بهداشتی و آموزش یهادولت، همراه با مراقبت نگرش اداری

 گویند در دولت وجود ندارد .ها میکه چریک آورد، چیزهاییمی

عضو دارد[  8111. ]ندیو سی در مدت چهار سال دو برابر شدای  سؤال: اعضای

س است که برخی از مردم آن را حمایت و دیگران آن را ناشی از تر ایپدیده این

 ؟دیدهی. شما برای این گسترش چه توضیحی مدانندیم

نگرشش نسبت  ،کاستانو: این قابل درک است که ناسازگاری فارک، انعطاف ناپذیری

، به شدت منجر به این شد هاییایصلح برای کلمب یهاوگو، عدم بروز نشانهبه گفت

                                                           
ا برای رهایی از مشکالت موادمخدر و طرح آمریکا برای به اصطالح کمک به دولت کلمبی -1 

 شبه نظامیان
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کس هیچ. ر بگیرنددر نظی مسلحانه( ها)گروههمه شرها میان که مردم بهترین را از 

 ، اما یکیدهدیبرای مشکالت کلمبیا نشان مرا حل بهترین راه آ یو سینگفته است 

 است کهدلیل این  به ، در این لحظه شاید تنهای خوب استهاحلکنندگان راهاز ارائه

]از  "سانتاندر"که فرمانده  کندیکس اینجا اعتنا نم. هیچنندیبیمرا  آنمردم کلمبیا 

که فرمانده یا این مرد رسیده 0411مرد، به  711[ از تعداد آ یو سی شمالیبلوک 

بولیوار بلوک جنوبی[ نیروهای خود را سه برابر کرده است.  آ یو سی ]از "جولیان"

به  که رشد سریع نگران آن هستیم ما کمی.تا  ی استفیک شتریب آ یو سی رشد در

ندهد، در نتیجه، کنترل اوضاع را ما زمان کافی برای آموزش خوب فرماندهان 

با چنین شتابی رشد  تواندیافراطی م یگریاز دست ما خارج شود. نظام تواندیم

 دیگری به غیر از یهاحلراه هاییایکلمب کهیاست وقت ریناپذکند، اما آن نیز اجتناب

و دولت کلمبیا هستند که این  هاکیتنها مسئول آن چر، کنندینمدرک را  آ یو سی

 شانیدولت برای دفاع از منافع مل کنندیمفکر  اند کهاحساس را در مردم ساخته

 ناالیق است.

به افراط منجر شود.  تواندیطور که شما گفتید، م، همانکمی سؤال: چنین رشد

شده است  "اشتباهاتی"عام و دیگر آیا عدم آمادگی فرماندهان شما منجر به قتل

 ؟دیاکه شما مرتکب شده

طور خاص به توانمیبدهم، اما م کلینو: این سخت است که به شما پاسخ کاستا

، اما پس میدهیبگویم که در برخی موارد ما به یک فرمانده، کنترل یک منطقه را م

. مورد گی نداردآمادوضعیت آن برای  ایطورحرفهکه او به افتدیاز آن اتفاقاتی م

چریک، لباس  3وب غربی[ که در آن مثالً در کوکا ]یک استان جن تواندیدیگر م

ها اعدام شدند، یک روستایی در منطقه به ما و پوشیده بودند و در جاده یرنظامیغ

 هاو روز بعد ما سالح و تجهیزات آناند هها از کجا آمدبه پلیس گفت که آن نیهمچن

منتشر ژانویه(  28پست )در که واشنگتن چنگیوبرای حمله به مردم یافتیم. پرونده  را

 چیزی شبیه به آن، شومیکه من ناپدید مهم . روزی است تورکمادا، هم شبیه کرد



 کانون مدافعان حقوق کارگر                       ارتش خلق کلمبیا )فارک(                         

151 
 

منتشر  یک رمان تروریستیحتما پست واشنگتن دهد ومی یو سی رخای  برای

 0خواهد کرد.

را  هاکیدر ابتدا شما باید درک کنید که این یک درگیری نامنظم است. شما باید چر

ارتش  ندرت دواست. خیلی به سخت درگیری یهایژگیو تعیین .بفهمید، نه ما را

و  هاکیکه بسیاری از چر دهدی. آمار ما نشان مکنندینامنظم با یکدیگر مبارزه م

ها را ، اما تاریخ و مطبوعات آنرندیمیعنوان شهروندان مبه آ یو سیاعضای 

عضو سابق  111از  شیب ،هاکی. در حال حاضر برخی از چرکنندیثبت م طورنیهم

 عضو از 211 باًی[، تقررهای بخش خلق]ارتش  ای پی ال عضو از 111فارک، بیش از 

، ما و به آن اکتفا کنیم . اگر ما فقط اطالعات بگیریمنده اشدشناسایی  ای ال ن

آن اطالعات را  هیدییاما ما همیشه از یک منبع مستقل تأ ،اشتباه خواهیم کرد

 هاکی، چرمیدهیبه بیش از یک منطقه مسایی شنا. زمانی که سفارش میریگیم

سر گویند ما بارها میدروغ ها، به. آنپوشندییا لباس نظامی م یرنظامیلباس غ

. من فکر یمها را نوشیدخون آن یم،، کودکان را کشتیمها را تجزیه کرد، بدندیمبری

 را بدهد. گناهیهیچ انسان معقولی دستور مرگ یک مرد ب کنمینم

فقط  دیتوانیبرای من توضیح دهید چگونه شما م کنمین اظهارات، خواهش مبا ای

بی نظری و قضاوت شما را باور  و یطرفیبه من بدهید. من برا تفسیری که دارید 

باقی که در آن شهری را باور کنید تفسیر افرادی  دیتوانیمشما  دارم، اما چگونه

اگر تنها افرادی که باقی ماندند  .آن را ترک کرده است آ یو سیکه اند مانده

ها تنها کسانی هستند که اجازه دارند این هایی در لباس غیرنظامی باشند، آنچریک

اما من ، ماهکه سپردرا رد کنم تعهد افراطی  خواهمیها را بدهند؟ من نمشهادت

                                                           
 در و کنند می حمله . ارتش کاستانو به آنهابودند فارک خواهان مردم که بود ای منطقه چنگیو -1 

 . دکن می گزارش حادثه را این پست واشنگتن .کنند می مثله اره با را مردم دولتی ارتش سکوت
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تکه کرده چیز بگویم: پیدا کنید که من فقط یک بدن را تکهبه شما یک خواهمیم

بر روی نوار گفته . در حال حاضر این شومیخودم تسلیم مقامات م ،شم، آن روز منبا

از  . همکاران غیرنظامی وجود دارند، کسانیکنمیافتخار مآن و من به شود می ضبط

چراکه هیچ انتخابی ندارند،  کنندمی مردم محلی به نیروهای نظامی غیردولتی کمک

سرپناه و یا مواد غذایی به یک  خواهدیسی نمها مورد احترام هستند. چه کاما آن

 فارک به که هرکس صورت هر درسالح است بدهد؟ اما  که دارای آ یو سی چریک یا

 هاست.چریک جاسوس کند کمک

من  وجود دارد، چنگیوها و چکش در سؤال: اما آنچه در مورد استفاده از سنگ

 ها را دیدم؟ها را با خون و مغز روی آنسنگ

مدت  آ یو سی و: زمانی که مطبوعات رسیدند چه کسی در آن محل بود؟کاستان

کرده، با خانواده افراد حساس، افراد تحصیل آ یو سی طوالنی آنجا نبود. فرماندهان

 هستند و فرزند دارند.

 سؤال: اما شما گفتید فرماندهان جدید بدون آموزش مناسب داشتید؟

 آ یو سیخی موارد با توجه به رشد سریع کاستانو: این امکان وجود دارد که در بر

جنگ نامنظم است؛ اما ما  کینیا قرار نیست به کسی رحم شود.. باشدافراط شده 

پست منتشر کرده نیستیم. اگر به پذیرفتن آنچه واشنگتن لیدر حال حاضر ما

مند م، اما من عالقهاهمن به انسانیت آسیب رساند میگویبود، من شخصاً م طورنیا

روز بررسی کردیم و تنها چیزی که ما  21به مدت  را ستم چراکه ما جزئیات کاملنی

 شرا با یک ضربه به گردن یردفیکی از مردان ما این بود که  توانستیم پیدا کنیم

ها را روی مردمی که این هاکیاست. چر هاکیکشته است. بقیه تبلیغات چر

ان جی اوها(، مثل دیده بان  و یردولتیهای غند، مانند )سازماناهگویند نفوذ کردمی

اعضای گر هستند اما ها توطئهآن کنمیالملل. من فکر نمحقوق بشر یا عفو بین
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حسن  از، ارتباط دارند هاکیکلمبیا که با این چر یردولتیهای غو سازمان هاکیچر

 .نده اکردها سوءاستفاده نیت آن

هستند.  هاکیکه همکاران چر دیکشیرا مسؤال: شما گفتید که غیرنظامیانی 

چه پارامترهایی برای انجام این کار از و  دیکنیمشناسایی  را هاچگونه یکی از آن

 ؟ دیکنیاستفاده م

 بستگی دارددالیل قانونی  بلکه به نیست انفرماندهمعیارها و ضوابط این کاستانو: 

در سه دسته ان یاوران یا همدست. کندیم یریگمیتصممطابق آن هر فرمانده که 

ی که به ان، کسان قرار داریدهمکار در مقابلشما  گروهدر یک : شوندیتعریف م

ما  ، چراکهبودندما هدف این دسته  . سال اول جنگدندهیغذا و سرپناه م چریک

این زنده بمانیم. پس  میتوانستینم رفتیم،نمی رایم و اگر آن راه ه بودوارد جنگ شد

 کنند ترکمنطقه را تا زمانی  مییگویها م. ما به آنیستآسوده نهمکار  جاست که

نظامی است و اگر او منطقه را ترک نکند، یک هدف  .که در کنترل کامل است

 در لباس غیرنظامی است. او همیشه یک هدف است. آخرین خرابکار

 011، شما نیاز به داردپلیس  11طور متوسط بیش از به ی که، برای شهرکنیدگوش 

یا با هم حرکت کنند،  کینزد گریکدیبیش از حد به  توانندیها نم. آنداریچریک د

نامیده تخمین زدن  که دهندیمانجام را های خاص خودشان کارها با روشها آن

اقدامی را انجام سه یا چهار روز  طیساکت و آرام،  ،شده ، آهسته، محاسبهشودیم

سه یا  و کنندمی یبندچوبی بسته یهاخود را در جعبه یهاها سالح. آندهندمی

. یک کنندیحمل م ینیزمبیموز یا س ربادر زیر  قاطر لهیوسها را بهآن ییچهارتا

ها ، آنپوشندیساعت قبل از حمله تعدادی لباس چریکی و لباس دهقانی عادی م

ها دوباره یک ساعت بعد آنو  کنندیارتش را فرسوده م گرفتن تمام شهر، یبرا

 هستند. عمولیمدهقان 
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نیست. در اینجا  فادر دوران جنگ سرد ثروتمندان علیه ضعی هایریاین مانند درگ

، یآورکوکائین، فن، ، دالریاچرخ، تلفن ماهواره 4با هلیکوپتر، تویوتای ما چریک ِ

د و ما نبیای هاییا فرانسو بیگانگانقایق داریم. برخی انتظار داشتند و  هوا یهاسالح

 ند.داراینجا ندر  برای انجامهیچ کاری ها که آنپی بردیم د، اما ما نرا نجات ده

در فارک ترین همدست گو داریم که تبدیل به بزرگاز سوی دیگر ما یک دولت دروغ

جمهور ]آندرس پاسترانا[ سفیر . آیا رئیسدهدیکه انجام ماست  شدهجنگ کثیفی 

 ؟کندیدفاع م هاییایفارک است یا کسی که از حقوق کلمب

اولین تظاهر نوع  تواندینیست. این م بیستمدرگیری کلمبیا به جای مانده از قرن 

، باشد نیچننیاگر ا .هستند ریباشد که کشورهای دیگر در آن درگ یجنگ جدید

 کننده است.بسیار نگران

 ا از آنانچیست؟ آیا شم آ یو سییروهای مسلح و پلیس با همکاری نسؤال: نقش 

 ؟کنیدمییزات، یا نیروهایی دریافت پشتیبانی، تجه

نظامی وجود ندارد. جرم عنوان شبهبه یزیچچیکوستانو: حقیقت این است که ه

)خرابکاری( یک جرم است،  یاست، بنابراین اگر برانداز نشدهنیضدبراندازی تدو

ها ما را برای جرائم مربوط به مواد مخدر، تروریسم ضدبراندازی باید درست باشد. آن

شرارتشان را زیر چتر  هاکیکه چرد، درحالیندهمی تحت پیگرد قانونی قرار ینونقا

سال حبس  3تا  1ها . آنکنندیمصونیت از مجازات برای شورش یا طغیان پنهان م

 توانندیها م. پس چگونه آنمیریگیسال حبس م 31تا  11که ما ، درحالیرندیگیم

وجود دارد؟ اگر از من بپرسید نظامی سابق  نظامیعنوان شبهبگویند چنین چیزی به

در صفوف اعضای ما وجود دارد، بله وجود دارد، یا پلیس سابق، بله وجود دارد، حتی 

را قبول از نیروهای مسلح  یاز دفتر دادستان کل هست. من هر عضو یکارکنان

ی چون از اعضا اخراج شده؛ اما اگر او باشدکه به دلیل فساد اخراج نشده  کنمیم
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یم برانداز است که به سیستم قضایی نفوذ کرده به ناحق او را مورد آزار و اذیت قرار

 .رمیپذیها را در اینجا مآن هند، مند

دفاع از "مدنی  نهادبا  هاکیکه چردر اینجا یک جنگ داخلی وجود دارد به دلیل این

 توانندها نآن اگردر حال مبارزه هستند؛ اما قانون جنگ داخلی وجود ندارد.  "خود

عنوان بازیگران به توانندیها مچگونه آن ،عنوان یک بازیگر منظم مبارزه کنندبه

عنوان مثال تا کنون چند بار فرمانده را بازرسی کنند؟ به نامنظم کارکنان نظامی

آی ال  فارک و یهاکیاز چر نفر 111مرد توسط بیش از  011با  "جولیان"ستوان 

ها آتش گشوده وگرنه همه به روی آن آ یو سی قرار گرفته است.با هم مورد حمله  »

کردند و ارتش تلفات  ینینشها عقب. چهار ساعت بعد چریکشدندیسربازها کشته م

 را انجام دادیم.عملیات ما آن  ؛کمی داد

را داشتید چون قانون چنین  "جولیان"آیا شما انتظار حمله به ستوان فرمانده 

اغماض یا تحمل  ای از. ممکن است درجهشودیخالص نامیده معشق  نی؟ ادیگویم

باشد، هیچ راهی برای جلوگیری از آن وجود ندارد، اما این وجود داشته  هزمین در این

 .بردیکه از وجود ما بهره منیست  ینظامی یا به معنی سیاست دولتبه معنی شبه

آ یو  در ،نداهپلیس بوددر ارتش و  قبالکه  انیچه تعداد مرددرحال حاضر سؤال: 

 دارید؟ سی

سرباز  0111نفر از افسران رتبه پایین، حداقل  011افسر، بیش از  11کوستانو: باید 

 یا پلیس وجود داشته باشد. یاحرفه

ارتشی که سال گذشته بازنشسته شدند در حال حاضر  118سؤال: چه تعداد از 

 هستند؟ آ یو سی در

نفر را  188دولت بسیاری از  د، زیراسؤال را پرسیدیکوستانو: من خوشحالم شما این 

اخراج کرد، اما حقیقت این است که تنها حدود  آ یو سی به اتهام داشتن روابط به
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بسیار  ایننفر نوعی روابط با ما داشتند و بقیه به دلیل فساد بازنشسته شدند.  11

برای  و نظامیانن شبهعنواکه دولت بازنشسته کردن این افراد را به است رمسئوالنهیغ

 اعالم کند. هایییا اروپا بیگانگانرضایت خاطر 

بازنشسته شدند،  آ یو سی برای داشتن روابط باارتشی  11 دییگویسؤال: شما م

 ها در حال حاضر در صفوف شما هستند؟چه تعدادی آن

 نفر. 21 کنمیکوستانو: فکر م

 ؟دکنیشما گزارش م برای فیلتر شده جاسوسیاطالعات ارتش سؤال: آیا 

سیستم . میفرستیمفیلتر شده ها گزارش آنبرای کوستانو: سؤال این است که آیا ما 

ما نسبت به  جاسوسیسیستم . کندیها کار نمما مال آنا، کندیما کار م جاسوسی

 ارتش یا پلیس بسیار برتر است.

 آ یو سی ته:، فرمانده نیروهای مسلح کلمبیا، گفتاپیاس سؤال: ژنرال فرناندو

که  دیکنیترین تهدید برای دولت در دو تا سه سال خواهد بود آیا فکر مبزرگ

 درست است؟این 

از  آ یو سی نظامیانکرده که شبه تصریح. وی کندیماذیت کوستانو: نگرش او من را 

ما  برخی از مردم هنوز ند، امااتشکیل شدهموادمخدر قاچاقچیان دزدان، بزهکاران و 

برای  یما تبدیل به خطر دیگوی. او به اشتباه منندیبیحل معنوان یک راهرا به

اش وظیفه چراکه او و نیروهای مسلح ،وجود دارد آ یو سی چون میشویکلمبیا م

. او دهندیشان انجام نمیمال و آبروو  هاییایتضمین زندگی کلمب را شانینهاد

یم یا از دست اهیل به یک تهدید شدوظیفه خود را انجام نداده است. پس اگر ما تبد

که هستیم یم، او مجبوراست پاسخ دهد. ما در حال انجام یک وظیفه میهنی اهرفت

. با تمام احترامی که من برای یا قادر به انجامش نیست ام دهدانج خواستیارتش نم

ی که او گفته درست نیست های، اما همه چیزباشمیقائل هستم و مدیون او م تاپیاس
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خورده ایفا شکستو دولت  کشورنقش مهمی در حفظ این  آ یو سی کهدلیل این ه ب

از  آ یو سی است. قانع شده قدرت دولت بهکه او تا به حال کرده است. درحالی

جلوگیری کرده است؛ اما برای ما بسیار دردناک  هاکیافتادن کشور به دست چر

)خودروهای( ضدگلوله  هینقل، سوار وسایل بوگوتا ها در جنگل، دراست که آن

 0 گویند که درست نیست.هستند، چیزهایی می

 سؤال: آیا نگرش شما نسبت به نیروهای مسلح تغییر کرده است؟

قانون اساسی باید  نا برکاستانو: واقعیت این است که ارتش در حال تغییر است و ب

 آ یو سی اعضایاز  نفر یکحتا  کنمینگرشش را نسبت به ما تغییر دهند. من فکر م

د، زمانی که نها یکدیگر را ببینزیرا زمانی که آن باشدسرباز درگیر نشده  هرگز با یک

نباید به همدیگر شلیک کنند  دانندیها مها به چشمان یکدیگر نگاه کنند، آنآن

هستند و  هاکیبرادر هستند. دشمن ما چر مانند که دیگویها مچون یک افسر به آن

 ده است.این تغییر نکر

به نیروهای خود بگویید  دیتوانیسؤال: اگر یک روز شما روند صلح را بپذیرید، م

 را زمین بگذارند؟ شانیهاسالح

بپذیرند  ها نیاز دارند که ما راکاستانو: قبل از اینکه من یک روند صلح را بپذیرم، آن

ه بماند. ما در اجتماعی ناشناخت و نظامی، سیاسی تواندینم آ یو سی و قبول کنند که

شروع کردیم، اما تکامل یافتیم و در حال حاضر نماینده منافع  هاکیواکنش به چر

یم ااندیشهدر این بزرگی از این کشور هستیم. ما در حال حاضر  یهااجتماعی بخش

از که  ایندل باشد. ما برای احقوق بشر، عی و نظر اقتصاد از دیبا دولتکه چگونه 

                                                           

 توسط سیا آموزش دیده است. شود کاستانو در آمریکا وگفته می -1 
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سبب ی که هایسیاست برای ،داریم هاییور خالص شود فکرکشموادمخدر قاچاق 

 . شودمی کشورمدرنیزه شدن 

 ان دارید؟ لا ای سؤال: آیا شما نیز یک صندلی برای میز مذاکره با فارک و

در  میتوانیکه چگونه بدون کنار گذاشتن سیاست، م میکنیکاستانو: ما به این فکر م

خود برای پیروزی نظامی و وادار کردن  یسازدهاین جنگ برنده شویم. ما در حال آما

 یاین را باور کنیم که مدل جدید میتوانیهستیم. ما نمزور  ابمذاکره  برای هاکیچر

 بهمشروعیت دادن معامالت بین دو حزب سیاسی بدون میان از  تواندیاز دولت م

در  تواندیم ا سی یو معنا که چگونهاست به وجود بیاید. این موادمخدر  یهاکیچر

وجود ندارد. اینجا ای مذاکرهدر حال حاضر در حالی که مورد میز مذاکره فکر کند، 

 هیچ چیزی برای انجام دادن وجود ندارد.

زمانی که جنگ سؤال: آیا شما این قدرت را دارید به نیروهای خود دستور دهید 

 خود را زمین بگذارند؟ یهاسالح ،به پایان رسید

دارای یک سطح از وحدت فرماندهی در مفهوم سیاسی است، اما  آ یو سی کاستانو:

درصد از تعداد کل مردان ما  81 آمار. طبق کندیعنوان یک کنفدراسیون عمل مبه

دیگر محلی  یروهایحضور دارند. ن آ سی سی یو( ACCUدر )در سراسر کشور 

ست. هنگامی در کلمبیا ا هاکیهستند. آنچه ما را در کنار هم نگه داشته وجود چر

 "خیلی از شما متشکریم." به ما خواهند گفت:د، فقط شته باشاکه چریکی وجود ند

به حالت صلح  خواهیم داد ومورد خاص قول ما این است که آن روز ما گوش این در 

ها پشت میز قول بدهم که آن توانمیفقط م . در مورد بقیه، منخواهیم آمد در

 مذاکره بنشینند.

خاصی را برآورده سازند،  یهاها خواستهما این است که اگر آنسؤال: منظور ش

 ای سی سی یو که مربوط به دیکنیرا خلع سالح م ییروهایدرصد از ن 81شما 

 ؟شودیها این کار را انجام ندهند چه مهستند؟ اگر آن
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هستیم. دارایی ما  هارساختیاجتماعی، برای ز یگذارهیسرماما خواهان کاستانو: 

که محافظت کنیم را  هاییزیچهمه میخواهیما م خواهد بود.جمهور بعدی رئیس

در برابر چریک گسترش را دولت  میخواهیاز بین ببرند. ما م خواهندیم هاکیچر

 دهیم.

ها خیلی دور از خواستار چیزهای مشابه از دولت هستند و آن هاکیسؤال: اما چر

 توافق نیستند؟یابی به  دست

دیپلماسی چگونه کار  ، باید دیدکنندیها مذاکره مدرست نیست. آنکاستانو: این 

 .کندیم

 8]منطقه غیرنظامی فارک[ که  کاگوانسؤال: شما درباره مذاکرات صلح در 

چه  ،دیگر برگزار خواهد شد یاز کشورها یمارس برای اولین بار با حضور سفیران

 ؟دیکنیفکر م

ست کشورهایی بتوانند این روند را تسهیل که چگونه ممکن ا دانمیکاستانو: من نم

صحبت کنند. آمار  توانندیدر دریایی از کوکا ]عنصر کلیدی در کوکائین[ مو کنند 

]که برای مذاکرات  کاگوانافزایش مزارع کوکا در منطقه غیرنظامی  دهدینشان م

 هاشده است[ آیا در شأن و منزلت این کشورهاست؟ آن تعییندو سال پیش  ،صلح

جمهور پاسترانا هستند که از طریق دروغ، سیاست بیمار و نادرست وستان رئیسد

 متقاعد کرده است.ها را آن

 بخش ملییک منطقه غیرنظامی ارتش آزادیسؤال: استان بولیوار در جنوب که 

برای آغاز مذاکرات جمهور پاسترانا رئیساست و  (دومین ارتش چریکی کلمبیا)

فعلی  نظر ؟است انیچیز در آنجا در جرچه . جا استدر حال حرکت به آن ،صلح

 وجود یک منطقه غیرنظامی چیست؟امکان شما در مورد 
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[ در مورد آنچه اتفاق می"جولیان"کاستانو: من فقط با فرمانده بولیوار در جنوب ]

 . همه ما توافق کردیم کهکنمیصحبت م ،افتد و آنچه که ما قرار است انجام دهیم

 یبسیاردالیل خوب  توانمیدر جنوب بولیوار باشد. من م تواندیی نممنطقه غیرنظام

کانتاگالو ترین مجتمع نفت کلمبیا است. بزرگ نزدیک جاشمرم. آنربرای این ادعا ب را

جایی که این  ،اندآن کردهبرای که درخواست شهرداری است  منطقه روستایییک 

در لباس  هاچریک، شودیشروع م باران کابرمایاشهرستان  ،رسدیمنطقه به پایان م

یک براندازی قانونی در  که در واقع دارندیک اتحادیه کنترل شده  شهروندان در آنجا

پاالیشگاه را فلج کرده و  توانندیها مآن .توانند سازمان دهندمی را داخل اتحادیه

 .شودیدرصد نفت فلج م 71ساعت  48بعد از  .دانندیماین را  هاییایکلمب

 دندهیمنشان طوری دیگر  یهاروشبا اعمال و  هاآنهمیشه با فشار روی  هایکچر

است. جنوب بولیوار یک سرزمین نظامی، سیاسی یا  مضحکو پوچ دولت  که

حضور یک دولت  درای یو سی  نیست. ای ال ن کنترل شده توسطاجتماعی 

در  ایجاد کند.ت امنیبه اصطلح و جامعه را داشته باشد مدیریت  تواندمی ،متزلزل

ای  .ندها خیانت کرده ا، زیرا به آنترسندیم ای ال ن منطقه، مردم از نیواقع، در ا

اطراف را منطقه و سایر مناطق مردم در این  نظرخواهی عمومی ازدرخواست  ال ن

آن را از  ای ال ن ؛ امامیگذاریهر چه مردم تصمیم بگیرند احترام مبه  ما .کرده است

 .کندیدم قبول نممر یطریق رأ

در مورد  یریگمیآزادی برای سالمتی دموکراسی است و اگر مردم امکان تصم

د، پس آن اعتبار سیاسی که برای این سرزمین درخواست ننداشته باش را شانندهیآ

چه نقشی را در  هاکی؟ چرکجاست است ای یو سی مورد مناقشه فارک یا و شودیم

 .شود یرنظامیمنطقه برای فارک غ خواهندیها م، آن؟ در پایانکنندیمنطقه بازی م

 است.( ای ال ن از تریمراتب قو)که به
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از مذاکراتش  کیچیسیاست مذاکره داریم که تا به حال هایده با  یجمهوررئیس ما

نشان داده کاگوان در منطقه غیرنظامی این مساله به میوه صلح منجر نشده است. 

دستاورد طور یک جانبه تسلیم شده و هیچ اریم که بهد یجمهوررئیس شده است. ما

باشد. او  هاکیچربا که نتیجه ملموس صلح ارائه نکرده است  هاییایبرای کلمب مهمی

 ضعیفماه  01 طی. او دوباره انتخاب شود تواندیزیرا او سال آینده نمفرصتی ندارد، 

، آینده ماه هارچطول در  و ندارد دولتکلمبیا از یک سال گذشته  .است شده

جمهور نخواهد توانست فرمانروایی کند. اگر او این سرزمین را بدون مشورت با رئیس

 معادل تواندیاین امر م .بسیار جدی باشد تواندیاین امر م ،غیرنظامی کند ،مردم

 ای ال ن جمهور بعدی باشد. به این دلیل است که ما بهرئیس هتحمیل مشکل ب

را از نیروهای ای ما منطقه وردوبا را پیشنهاد دادیم کهها در کبرخی شهرستان

 در آنجا هستیم کنیم. مامی کنیم و اداره آنجا را به شما واگذارمی خطرناک پاکسازی

هر  توانندیها ماست که آن علتنیاها احترام بگذاریم. بهبه آن میدار لیتماو

 0 انتخاب کنند. شانینه برای جنگ و تقویت اقتصاد را برای صلح، یقلمروی

که اگر شما همه مزارع  میادر جنوب بولیوار، ما گفتهموادمخدر در مورد قاچاقچیان 

را از بین ببرید، درخواست غیرنظامی کردن در این منطقه نیز ناپدید موادمخدر 

 یهاشهیاست که به جنگ اقتصادی تبدیل شده است، اگر چه ر ی. این جنگشودیم

اقتصادی است، چراکه اقتصاد  مییگویم .باید به آن ادامه دهیمو ما  استآن سیاسی 

 2 دارد.موادمخدر کلمبیا است که ارتباط نزدیکی با قاچاق 

 که دیاگفته ،جمهور پاسترانا ارسال کردیدشما برای رئیس که یاسؤال: در نامه

قرار بوده شما با هر شخص  باشد و "غیرنظامی"کشور مایل نیستید اجازه دهید 

                                                           
 هاچپ بین بندازند اختالف حتی و کنند معاملهها گروه بعضی با کردند تالش اینها -1 

 موادمخدر هم کشت حتی شود نابود خواهند می که است خودگردان مناطق اینها تالش همه -1 

 فارک قدرت دهمحدو در است نظامی غیر مناطق اصلی خطر معتقدند اینها درنتیجه است بهانه
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به  این طور خاصبهچه کسی تالش کرد که آن را علنی کند؟ ؟ دیگری بجنگید

 چه معنی است؟

توان هر تفسیری از آن می .میابرای پاسترانا فرستاده یاسرگشاده نامهما کاستانو: 

دولت اشاره کردیم. ما آن را  نکردیم، اما به سیاست مذاکره ای ال ن ما اشاره بهکرد. 

، بررسی مطرح کنندیدیدن م ما 0 تیساکه روزانه از وب هاییایمببا صدها نفر از کل

زمین واگذار  هاکیدولت همچنان به چر ها قبول ندارند کهآن کرده و سنجیدیم.

جمهور گفتیم که او باید در این لحظه عاقل و صادق باشد. ما فقط کند. ما به رئیس

، مگر یک اشتباه است ال ن ای این سرزمین برای کردنبه او گفتیم که غیرنظامی 

مقررات پس از جنگ را رعایت کنند، این شامل آزادی تمام افراد  هاکیاینکه چر

 دولتی، انرژی و ارتباطات یهارساختیعلیه ز ربوده شده، توقف حمالت تروریستی

نکنند. فقط در آن صورت ما قادریم  ییرباتعهد بدهند که هرگز دوباره آدم و شودیم

که در  مییگویجمهور مبنابراین ما به رئیس .در نظر بگیریم یرنظامیرا غاین منطقه 

. ما حاضر نیستیم، تحت هیچ میدهیحال حاضر ما به مبارزه با براندازی ادامه م

شرایطی، اجازه دهیم این کار بدون مشورت با مردم این منطقه که باید حرف آخر را 

، ما با او مخالفت کندیمردم مشورت نمبا  جمهورسیاما اگر رئ .انجام شود ،بزنند

این به کلمبیا آسیب  میکنی، حتی با اقدامات نظامی، چراکه ما فکر ممیکنیم

 .میدهیکشور انجام موضعیت شدن  بهتر. ما این کار را برای رساندیم

ند. گیرمیحمله قرار  مورددر حال حاضر  یسؤال: نیروهای شما در بولیوار جنوب

 فشار هستند؟تحت ها سختآنآیا 

شدیم. ما  ینینشمجبور به عقبجمهور به دستور رئیس. ما است کوستانو: منطقی

. ما هنوز کنیم ها بجنگیم، ولی از هرگونه برخورد با ارتش اجتناببا چریک میتوانیم

 در این منطقه هستیم.

                                                           
1-www.colombialibre.org 
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ارک سؤال: وضعیت در مرز با ونزوئال بسیار متشنج است. شما در مناطق مرزی با ف

چیست؟ آیا او سالح و پول برای  هوگو چاوزجمهور رئیس؟ نقش دیکنیه کار مچ

 ؟کندیفارک ارسال م

 افتدیکاستانو: اجازه دهید کمی به عقب برگردیم آنچه در حال حاضر در مرز اتفاق م

وانا و ها،کاراکاستنها آخرین نمایش از یک مشکل بسیار جدی است که در آینده از 

. این سه آقایان )چاوز، فیدل کاسترو و مانوئل دیآیه دل کاگوان مسان ویسنت

 که بود زمانماروالندا رهبر فارک( برای مدتی صحبت کردند. روشن است در این 

بود، اما زمانی که آقای چاوز ]در آماده فارک برای مذاکره  .مذاکرات صلح آغاز شد

در کلمبیا کامالً تغییر کرد.  ، درگیریبه قدرت رسید [ در ونزوئال0333اوایل سال 

انه است که سراسر کشور را دازپرکه این یک خواب خیال دانستندیم هاکیچر

چاوز به فارک امید داد.  یتوسعه طلب به ، اما تظاهرکنندبگیرند و آن را قطعه قطعه 

که امکان قطعه قطعه کردن کلمبیا و الحاق آن به این خیال ها یک بار دیگر برای آن

 به وجود آمد. ،است ریپذرو خودش امکانقلم

ملی اول از همه، ما باید از آقای چاوز درخواست کنیم به سیاست داخلی و حاکمیت 

با فارک  شیهاصبوری است و در بعضی نگرش تیاحترام بگذارد. او شخصکلمبیا 

خیلی  دارهی. موارد خاص مانند ربودن ریچارد بولتون )پسر سرماباشدیهمدست م

بدون کمک نیروهای امنیتی چاوز که به فارک  تواندیونزوئال( وجود دارد که نممهم 

در دست ا رها ونزوئالیی سالح دیتوانیانجام بگیرد. در مرز شما م ،شودیقرض داده م

 فارک را پیدا کنید.

متر به طرف ونزوئال، گاهی اوقات به  111گاهی اوقات تا  .شده است پاکسازیمرز 

عنوان خودتان را به فارک به دیتوانیر این صورت شما مطرف کلمبیا. د

 آ یو سی اهای فارک بنیروهای چاوز منتسب کنید. زمانی که گروه یهانظامیشبه

و  کنندیاز مرز زولیا )مرز کشور ونزوئال( عبور م کرده و ینینشعقب ،شوندیروبرو م
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که هلیکوپترهای ونزوئال به به این دلیل  ،هیچ راهی برای دنبالشان رفتن وجود ندارد

فارک و  است که ما باید درک کنیم کهدلیل این به . ندیگشایروی خطوط ما آتش م

 یهاها کارگران نفت و کارمندان شرکتچاوز یک تهدید برای منطقه هستند. آن

سالح  ها مقامات پرو را متقاعد به صادرات؛ آنندیربایدر اکوادور را م یتیچندمل

 دررا موادمخدر ها همچنان صادرات ها بانکداران در پاناما را ربودند؛ آن؛ آنکنندیم

جمهور پاناما منفعالنه این را رئیس میری موس کاسوو  دهندیمنطقه انجام م

پاناما ارتش ندارد. پس به من  زیرااو را سرزنش کنم  توانمی، اگر چه من نمردیپذیم

 ، اگر چریکی نباشد.بردیمبیرون از درگیری بگویید که چه کسی کلمبیا را 

انجام دهید؟ آنجا مردمی در  دیتوانیسؤال: برای مقابله با این وضعیت چه م

نسخه  خواهندیکه موجود دارند و تاچیرا کسانی  ای)ایاالت غربی ونزوئال( زول

ها ید یا از آنه اها صحبت کردشما با آن ای. آرا ایجاد کنند ای یو سی خودشان از

 ؟دیکنیمحمایت 

آواره در ونزوئال، به دلیل آتش  یهاییایکاستانو: اول ازهمه باید بگویم که تعداد کلمب

 یهاییایهوایی علیه کشت مواد مخدر(، واقعی نیست. برای کلمب یپاشزدن )سم

، اما این بدان معنا دهدیفقیر در مرز، ونزوئال هنوز هم شرایط زندگی بهتری ارائه م

. کنندیدلیل آتش زدن مزرعه کشت مواد مخدرشان مهاجرت م ها بهنیست که آن

 ای ال ن که توسط فارک ومهم را و مالکان زمین  دامداران ،شمالی جبههفرمانده 

. ندنبوددامداران عموم نماینده  آنها، اما من فرستاد نزدگرفتند مورد سوءاستفاده قرار 

حلی برای مشکالتشان نیست، راهیک نیروی دفاع از خود در ابتدا توصیه کردم من 

ها با دولت، نیروهای فقط یک بار به این اقدام متوسل شوند آن توانندیزیرا تنها م

 کردند. مسلح، سایر نهادها صحبت

مطمئناً برای  ،محافظت نشونددولت ونزوئال طرف اما من هیچ شکی ندارم که اگر از 

این فقط طبیعی است.  .کنندیدیگری اقدام م یهادفاع از خود از طریق روش
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روی ما حساب کنند. ما در حال  توانندیم ها این گام را بردارند،هنگامی که آن

و شرایط برای ایجاد  میکنینظامی ونزوئال را دریافت م یهاحاضر برخی دستورالعمل

در سیاست  توانمینیروهای دفاع از خود در مرز قطعاً وجود دارد، اما من نم برخی از

به حق حاکمیت کلمبیا  خواهمیمن از او م کهیای چاوز دخالت کنم، وقتداخلی آق

عنوان یک فرمانده به ،نیو بنابراحق دارم عنوان یک کلمبیایی احترام بگذارد. به

 .کنممیدخالت  شودیبازیگر مهم در این درگیری، در آنچه به ما و جنگ ما مربوط م

که برای کامیلو گومز فرستادید، شما  سؤال: در نامه شما به کمیساریای عالی صلح

. دیدانیاو را مسئول آن مشخصاً  ،به او گفتید که اگر روند صلح شکست بخورد

 تهدید در نظر گرفته شده است. آیا این درست است؟ کینیا

کاستانو: خیر. این سندرمی است که ما در کلمبیا داریم. همیشه هر کسی صحبت 

بت شود که ما با بسیاری از اث خواستمیمن فقط م. شودیتهدید محسوب م کندیم

، زمانی که مردم به کنمیطور که من آن را درک مآن چیزها موافق نیستیم. همان

این طریقی انجام ندهد، کسی باید را به  آناو و  دهندیم وکالت انجام کاری راکسی 

 .دهندمی . شبه نظامیان وظیفه دولت را انجامکار را انجام دهد

ال: دو سال پیش اطالعاتی منتشر شد که شما یک برنامه برای کشتن سؤ

 جمهور و کمیساریای عالی صلح داشتید.رئیس

ما ظاهراً گفته بودیم ،  ای یو سی یک نشستدر دهد که می ننشاکاستانو: این سند 

برخی از  و دادستان کل، نامزد انتخابات ریاست جمهوری حزب لیبرال را بکشیم

به یاد بیاورم؛ اما این مسخره  توانمیمن نم .یی و دیگران راآمریکا سیاستمداران

قانونی احترام  یجمهور گفت: قرار بوده او را بکشیم. ما به نهادهااست. حتی رئیس

ها یم؛ حتی اگر ما با آناه؛ ما هرگز به یک نماینده از دولت حمله نکردمیگذاریم

ای ن کار را انجام دهیم، شواهد نوشته شدهای میخواستیموافق نباشیم؛ حتی اگر ما م

 .میگذاشتیجا نمه از خود ب
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 مذاکرات ایبرالمللی و کشورهایی که نظارت و مشاوره سؤال: درباره جامعه بین

به یک هدف نظامی تبدیل  توانندیم هاآنآیا . دهندیفارک را انجام م و ای ال ن

 شوند؟

( چگونه قابل ای ال ن وبا )کمیسیونالمللی شامل ککاستانو: یک کمیسیون بین

 دنظریتجد خواهندیها مآور است. این تحقیر کلمبیا است. آناحترام است؟ شرم

 کنند.

که کوبا در آن است احترامش را از المللی به دلیل اینسؤال: یک کمیسیون بین

 ؟دهدیدست م

المللی احترام . ما به همه اعضای جامعه بیندهدیکاستانو: احترامش را از دست نم

. میریگیالمللی در نظر نمبخشی از جامعه بین را، اما ما ونزوئال یا کوبا میگذاریم

. ما به یک کشور دوست احترام دها احترام بگذارما قادر نخواهد بود به آنجامعه 

، نه کشوری که در تالش برای آسیب رساندن به کلمبیا و کمک به میگذاریم

ها نگاه کند به آن اریگران خوش آمدند، اما یکی با دقت بس. دیباشدیم هاکیچر

یی آمریکاها سازمان ملل یا سازمان کشورهای ها چه کسانی هستند. چرا آنآن

متحده سلب ایاالت روند مذاکراتاز نیستند؟ و اجازه ندهید خود را گول بزنیم. این 

و ما  کندیمتناع ما جمهور پاسترانا از دیدار با فارک، رئیسکندیمشروعیت م

از یک فرآیند صحبت کنیم چون هیچ چیز وجود ندارد. هر چه در  میتوانینم

 .برای کلمبیا دروغ است ،متحده مشروعیت نداردایاالت

 المللی یک هدف نظامی شود؟سؤال: آیا امکان دارد که جامعه بین

، اما نه به میگذاریمالمللی احترام ام. ما به جامعه بینکاستانو: قبالً من پاسخ داده

 . این جایی است که منباشندیها دشمنان کلمبیا منماینده کوبا یا ونزوئال. آن

 ام و موضع من روشن است.را کرده امیکشخط
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در لیست  ای یو سی که ممکن دهدیسؤال: برخی از تفسیرها نشان م

)که در حال  ردیمتحده قرار بگهای تروریستی وزارت امور خارجه ایاالتسازمان

 است(؟ ای ال ن حاضر شامل فارک و

ما را  توانندیها مکه این برای ما ناعادالنه است. چگونه آن کنمیکاستانو: من فکر م

احترام  توانمیالمللی، مانند کوبا و ونزوئال در نظر بگیرند؟ من میک تهدید بین

این بسیار  کنمی، اما من فکر مشودیمتحده انجام مبگذارم به آنچه در ایاالت

 المللی نیست.بین یهاستیترور شبیه ما هیچ چیز ،ناعادالنه است

به ما در مورد مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری  دیتوانیسؤال: چه چیزی م

 در آن بازی کند؟چه نقشی شما و گروه شما ممکن است  دبگویید؟ به ما بگویی

یک چک سفید  دییاست که برای تأ نهرمسئوالیجمهور پاسترانا غکاستانو: برای رئیس

جمهور بعدی و ملت مضر است )با توجه به این توافق برای رئیس ،امضا تالش کند

روند صلح و مناطق نظامی.( ما با رعایت احترام خواهان رشد آزاد دموکراسی هستیم 

 یهانی. ما به کمپمیکنیعنوان یک بازیگر مسلح ما از هیچ نامزدی حمایت نمو به

فصاحت و بالغتی  با تاما به هیچ پوپولیس، اجازه خواهیم داد ماننییاسی در سرزمس

که  ی داشته باشیمنامزد مکن است ما تصمیم بگیریم که. بعدها ممیدهیاجازه نم

فشار یا اقدام نظامی، از طریق کار  گونهچی. احتماالً، بدون هکندبرای کلمبیا کار 

باورمان دارند جهت دهیم، اما نه به  را که ما ییهایبه کلمبیا میتوانیاجتماعی، ما م

 ها. برای یکی از آن دادن ینامزدها از طریق رأ

 و هیکا در این کشور را تجزوسؤال: چگونه شما مشکل پیش روی کشاورزان ک

 ؟دیکنیم لیتحل

برای کلمبیا ساخته ای ها، اقتصاد کشاورزی، تروریسم آنهاکیکاستانو: مالیات چر

ضد اقتصاد است. هنجار این است که هر جا که یک کشاورز کوکا وجود دارد، یک که 

اول  شوندیچریک در مقابلش هست یا بوده است. کسانی که در مزارع کوکا برنده م
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. باشدینوبت درگیری با خودشان مآن هستند، پس از موادمخدر قاچاقچیان 

ل این مشکل توجه داریم. ما با نیستند؛ اما ما به ح زیچچیکشاورزان کوکا برنده ه

آ یو . با میکنیها محافظت نمیا با سرباز از آن یمنکهواپیما مزارعشان را دود نمی

 هاکیچر د. قاچاقچیان موادمخدر ویکن کنشهیکوکا را ر دیتوانیشما م سی

حلی ندارد. مند هستند که دنیا را متقاعد کنند که مشکل موادمخدر هیچ راهعالقه

چیز را بدون دیگری حل یک دیتوانیاست. شما نمموادمخدر درگیری قاچاق مشکل 

 کنید.

 سؤال: پس چه باید کرد؟ تمیز کردن کل دولت؟

کاستانو: اگر شما از فساد در کل دولت خالص شوید شما بدون رهبران و نهادهای 

را ها که آن داشته باشید ی را. شما باید تحمل متوقف کردن پول کثیفدیشویچپ م

داشته  دالمللی وجومگر اینکه مقابله بین افتدیاین اتفاق نم ؛داردیوابسته نگه م

 مواد مخدر.( یکنشهیباشد. )از روند صلح و ر

 ؟کندیکسب درآمد مموادمخدر از  آ یو سیسؤال: چقدر 

 کاستانو: نیم میلیون دالر هر سه ماه از بخش شمالی کلمبیا.

 ؟کنندیشما حمایت م افرادی که از یهاسؤال: و کمک

؛ اما ما مجبور به تغییر روشمان است درآمد ما از سهمدرصد  81کاستانو: در حدود 

چراکه ما باید این کار را انجام دهیم. ما  میکنیم یریگهستیم. در حال حاضر ما باج

باید پرداخت  هاکه آن میفرستیممقدار پولی  حاویهمکارمان را با یک یادداشت 

طور داوطلبانه انجام دهند توسط ها این کار را بهه داشته باشید که اگر آنتوج .کنند

توسط دولت بدهند،  هاکیبه چر ها پول را. اگر آنشوندیدولت به زندان انداخته م

 .شوندمی زندانی
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را کم تخمین  اکوزیر کشت کی هازمیندولت میزان  دیکنیسؤال: آیا شما فکر م

 ؟زندیم

 آثار از بین بردن کنمی. من فکر منمیبینم یی دولتهاآمار درت بدی کاستانو: من نی

فشار جامعه به دولت است،  المللی واجتماعی، بین یهااستیس ناتوانی شان به دلیل

آگاه هستند. دولت با قاچاقچیان  ،ها به فسادی که در این کشور وجود دارداما آن

آن  قاچاقچیان از، جنگدیکه ماست ه متحد، تنها ایاالتکندیمبارزه نمموادمخدر 

 .ترسندیم

رای انجام کارهای سخت در ب آ یو سیسؤال: آیا این درست است که ارتش از 

در پوتومایو )که در آن فاز اول طرح کلمبیا در راه است( استفاده  هاکیبرابر چر

 ؟کندیم

ش آنجا وجود کاستانو: ما در حال حاضر در هر نقطه از پوتومایو هستیم چراکه ارت

ما  .در آنجا نیروی کافی برای کنترل همه پوتومایو یا بقیه کشور وجود ندارد ؛ندارد

تا ارتش آنجا را ترک کند، سپس ما برای انجام عملیات نامنظم  میکنیصبر م

 .میرویم

پسر برادر یکی از اعضای آلفونسو کانو،  آ سی سی یو سؤال: چند وقت پیش

 ا ربود. چه اتفاقی برای او افتاد؟برجسته دبیرخانه فارک ر

به عهده گرفتم. را و شخصاً مسئولیتش  داشتمنگه کاستانو: من شخصاً او را در اینجا 

این  میخواستیم. همه ما مترا داش هاکیعضو دیگر خانواده چر 01 طورنیمن هم

متوقف شود. نه با توجیه چشم در  فارک در حال انجام آن استکه  ییرباموج آدم

دارند. او  ییربااز آدم یمرگبار عتاًیها احساس طبکه آنرابر چشم، بلکه به خاطر اینب

تحت درمان با بهترین شرایط بودند... من  طورنیهمهم ها بود و آنبا ما پنج ماه 

 برای؛ اما در حال حاضر حکم بازداشت من نکردمدرصد هم درخواست  برای آن یک

را کاهش دهم و به مدت  ییرباآدم خواستمیم صادرشده است. من فقط ییرباآدم
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بود  یرانسانیغاین که ندیم به دلیل آناانجام دادم. ما او را برگرد را پنج ماه این کار

 نبود.جنگ که با من در حال را ربودیم ی فرد که

همان مقدار باجی را خواسته که فارک زمانی که پدر  آ سی سی یوحال، سؤال: بااین

 کشت. 0380درخواست کرده بود و او را در سال  شما را ربود

ها پدر من را ربوده و ها یادآوری کنم که آنفقط به آن خواستمیکاستانو: من م

 کشتند و جسدش و پول را پس ندادند.

شما ریشه در  نیروهای مسلح مردمیگویند جنگ ضد می یسؤال: برخ

 اند.ها پدر شما را کشتهکینه شخصی است، آن

 را به ها پدر من را کشتند و ما فرد مسئولو: من باید قبول کنم زمانی که آنکاستان

ها به او اجازه دادند سه روز به صورت آزاد باشد. ما به آن حویل دادیم،اداره پلیس ت

به عدالت اعتماد داشتیم، اما زمانی که پاسخ نداد، ما  عدالت استناد کردیم، ما

که دست خودمان اجرا کنیم؛ و من از این اب عدالت را میتوانیاحساس کردیم م

 ست شرمنده نیستم.ابرای انتقام کارهایم  میگویم

 سؤال: و چقدر پول شما برای پدرتان پرداخت کردید؟

دالر بود؛ اما مقدار زیادی پول بود. ما فقط یک مزرعه  7111کاستانو: در آن زمان، 

رادر و خواهر مشغول به کار ب 02وحشی داشتیم. ما  یهانیهکتاری در سرزم 211

. ما از دوستان و از طریق وام، فروختیپدر من پنیر و شیر م در آن مزرعه بودیم.

 کردیم، اما این کافی نبود. یآورجمع خواستندیها منیمی از آنچه که آن

 سؤال: و چه تعدادی از برادران و خواهران ترا را فارک کشته است؟

 کردند. کنشهیام را رها خانوادهواهر. آنکاستانو: چهار برادر و یک خ

 سؤال: آیا پس از آن این جنگ ارزش مبارزه را داشت؟
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کاستانو: خوب در مقابل آنچه برای خانواده من اتفاق افتاده است ارزشش را نداشت، 

 بسیاری از مرگ و میرهای بیشتر را متوقف کند تواندینظر که ماما از این نقطه

 ارزشمند است.

 ، فوت کرده است؟ آ یو سی و همکارت، رهبر : آیا فیدل، برادرسؤال

 کاستانو: بله. من که پیش از این گفتم.

 هستید؟ لویپارام د نودوسؤال: چرا شما در اینجا در این اردوگاه، در وسط 

یک سیاست اشتباه از طرف پاسترانا است.  یو سیای  کاستانو: آزار و اذیت نسبت به

 زیچهمه ، با پیشرفت ارتباطاتمیاعنی نیست که ما )ایزوله( شدههر چند این بدان م

 VHF "چ افوی ا" ، رادیویااست. ما یک تلفن ماهواره ترعیدر اینجا خیلی سر

دهنده امنیت زیادی است در این محل ما هستیم که نشان یداریم، ما در محل

 در سطح ملی مدیریت کنیم.را  یو سیای  میتوانیم

حمله کرده بود یعنی به جایی که ما االن هستیم،  لویپارام د نودوبه  سؤال: فارک

 شما در خطر بودید؟ ایآ

اکتشافی مواجه شدند. جنگ دو روز به طول  تیها با یک مأمورکاستانو: خیر. آن

 از دست دادند.را نفر  02 هاکیمرد و چر 24انجامید و ما 

 ؟دیاسؤال: آیا تا به حال زخمی شده

 چهار بار، در سه مناسبت متفاوت.کاستانو: 

 ؟دیکنیسؤال: آیا شما هنوز هم در جنگ شرکت م

باشد و قوانین من را از شرکت در جنگ منع  رمسئوالنهیغ تواندیکاستانو: این امر م

کرده است. آمار شرکت من در جنگ پایین است، کسانی که فرمانده هستند باید 

 محافظت شوند.
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 ارید؟سؤال: آیا شما پزشکانی د

 کاستانو: بله در هر جنگ، در هر جبهه پزشک داریم.

 شما آسیب دیدید؟که سؤال: و در موردی 

 هرویژه،  یهاکاستانو: ما یک اتاق جراحی، کلینیک آزمایشگاهی، واحد مراقبت

 داریم. ،چیزی که ممکن است شما فکر کنید

 سؤال: شما چه خواهید کرد اگر کلمبیا به صلح دست یابد؟

که من آمادگی تعهد تبدیل شوم به دلیل این یابه یک حرفه خواهمیو: من مکاستان

ام. در اینجا زندگی به یک موقعیت عمومی ندارم. من خودم جنگل ام را ساخته دندا

تحصیل کنم، با  خواهمیام را فراموش کردم. من م، من زندگی با خانوادهکنمیم

در چیزی همکاری و کمک  توانمیراین من مام باشم، به کشورم بازگردم، بنابخانواده

 بکنم.

 ات صحبت کنی؟سؤال: مایلی کمی در مورد خانواده

 04. من یک همسر، یک دختر کنندیها در یک کشور در اروپا زندگی مکاستانو: آن

ها زندگی کنم. است که من نباید با آن زیانگساله دارم. این غمساله و یک پسر نه

ها این واقعیت را که پدرشان سال گذشته بود. آن ها را دیدمآنآخرین باری که من 

؛ اما رندیپذینم دهدیکه دولت باید انجام دهد اما انجام نم دهدیکارهایی را انجام م

ها وجود خاص در مورد آن زیچچیانجام دهم. هآن را چرا من باید  فهمندیها نمآن

 .کنمیت صحبت مها از طریق اینترنندارد. من هر روز با آن

 ؟دیکنیشما چه کار م دانندیم قاًیها دقآنسؤال: 

 ها هنوز خیلی جوان هستند.کاستانو: آن

 سؤال: قهرمانان شما چه کسانی هستند؟
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، اگر چه کنمیرا تحسین م 03کاستانو: من سیمون بولیوار رهبر استقالل قرن 

مانند مادر ترزا از  یطلبانلحرا آلوده کرده است. من ص آنجمهور ونزوئال تصویر رئیس

متحده، نیکسون برای من یک بت است. . از ایاالتکنمیتحسین مرا کلکته 

 .کنمیجمهور فرانسه فرانسوا میتران را نیز تحسین مرئیس

 هایی که خواندید چیست؟سؤال: اسم سه تا از آخرین کتاب

پراگماتیست است. را خواندم. او یک  نجریس یکاستانو: دیپلماسی، توسط هنری ک

ه م. من کالسیک خوانداهخصوص نظریه کانت را خواندهمچنین هر نوع فلسفه، به

، آرژانتین، کالرینمجالتی مانند آل  م، اما من یک مرد تجربی هستم. همچنینا

به  کنمیو سعی م نمیبیآل یونیورسال، ونزوئال، میامی هرالد، من کانال تاریخی م

 است عمل کنم. که طرز فکر من نزدیکآن

 سؤال: آیا شما مذهبی هستید؟

خصوص کاستانو: من کاتولیک است، اما بنیادگرا نیستم. من با کلیسا اختالف دارم، به

. من مفهوم خودم از خدا را با کسی برای کاسبی و پول درآوردن عنوان یک صنعتبه

است که ارچوب مانند یک چ مذهبکه  کنمیدرک م ، اما منگذارمیبه اشتراک نم

 کنم.به سوی شادی حرکت  توانمیدر آن من م

 ؟دیبینیسؤال: آیا شما اینجا فیلم م

کاستانو: من مردی نیستم که داستان دوست داشته باشد. گاهی اوقات، برای منحرف 

 .کنمیاپرای محبوب کلمبیا نگاه م "Betty, la Fea"کردن اذهان خودم، 

 تی؟سؤال: ایا شما طرفدار گروه فوتبالی هس

کاستانو: فقط گروه ملی فوتبال، اگر چه تماشای مسابقه بین آرژانتین و برزیل دیدنی 

 .کنیمبازی نمیو جذاب است. به هر حال در حال حاضر ما خیلی خوب 
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 ؟یابوده آمریکامتحده سؤال: آیا تا به حال در ایاالت

لیوود، در هاکاستانو: من این فرصت را یک بار داشتم. من در دنیای والدیسنی،

. این کشور مورد عالقه من است و آن جایی است که من دمفلوریدا، لس آنجلس بو

 اگر شانس داشته باشم برای تحصیل به آنجا بروم. خواهمیم

 سؤال: چه مدت قبل بود؟

 .گرددیبر م 0383کاستانو: به 

 ؟دیکشییا سیگار م دینوشیسؤال: آیا شما م

، اما من به هیچ چیزی معتاد نیستم. من کشمیر مکاستانو: من گاهی اوقات سیگا

دوست دارم هر بار یک گیالس کونیاک یا ویسکی بنوشم؛ اما موقعیت من این اجازه 

که در تعطیالت باشم و یا کنترل خودم را از دست بدهم. من باید  دهدیرا به من نم

 دائم هوشیار باشم. طوربه

 ی؟اهیزی را از دست دادچ ،زمانی که در جنگل هستیاز سؤال: آیا 

کاستانو: شهر. عشق من شهر هست. در اینجا من امکان صحبت کردن با هر کسی را 

. من شهر دهدیمسیرش را از دست م انسان دارم، اما واقعیت این است که در اینجا

 را از دست دادم.

 سال آینده چه کاری انجام بدهی؟ 01سؤال: انتظار داری 

عنوان یک ام در خدمت کلمبیا باشم، بهجایی با خانواده کنمیکاستانو: گمان م

 . استمداریشناس یا سجامعه

سؤال: با توجه به آنچه برای ژنرال پینوشه اتفاق افتاد، آیا شما از ترک کلمبیا 

 المللی قرار بگیرید؟که در مقابل دادگاه بین دیترسیم
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، اما فقط برای ترسمیمکاستانو: من از هر چیزی که ممکن است برای من رخ دهد ن

AUC برای فکر کردن در مورد آینده خودم را ندارم، من  ی. من وقتترسمیم

ریم یک کشور با اقتدار است. روزی که ما دا نیاز آن . چیزی که ما بهترسمینم

پیدا کنیم آن روز ما جنگ نخواهیم داشت. من به قدرت احترام  بخشی از عدالت را

که  یهر دادگاه بهداشت. من  به آن تعصب توانینم کنمیاما من درک م گذارمیم

. ما هم میگویآمد مخوش ،رهبران فارک قرار بگیرندآن متهمان اول صف در 

 تصور دیدن فارک در قدرت را بکنم،  توانمیهمچنین آنجا خواهیم بود. گرچه من نم

 ؟کندیسؤال: چه کسی فارک را کنترل م

که است شک ماروالندا یک نماد، یک شخصیت بزرگی  کاستانو: آلفونسو کانو، بدون

 یهااند. اگرچه ماروالندا سزاوار بعضی احترامها با تسهیالتشان او را مخفی کردهآن

که یک چریک متولدشده و مانند یک چریک من است، درست یا غلط، برای این

در او  اهستیاما حزب کمون شدی. او باید یک رهبر بزرگ لیبرال مکندیزندگی م

 .ندنفوذ و نابودش کرد

 ؟ 0ی جوجو مونو:سؤال: و 

 .بردیاو خود را از بین م .است یمخیاست، مرد ب عصبیکاستانو: او مهم است، اما 

تکه شده گویند فارک هنوز متحد است و یا تکهشما می یهاسؤال: آیا جاسوس

 است؟

 توانندیاحزاب م، کندیتکه شدن مکاستانو: هر سازمان بزرگی شروع به تکه

تکه شدن وجود دارد، اما وحدت کلی وجود طلب شوند. احتماالً نوعی از تکهجنگ

 صلح متحد هستند. از ها برای جنگ بیشترآن کنمیدارد، اگرچه من فکر م

                                                           
1 Mono Jojoy 
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مونو جوی جو در یک ید ماروالندا در کنگره باشد، یا تصور کن دیتوانیسؤال: م

 ییک رهبر سیاسی باشد، یا چریک فونسو کانوی سخنرانی کند، یا آلمیدان عموم

همین در السالوادور اتفاق افتاده  نیدر پست دولتی یا در ارتش جا داده شود، ع

 است؟

سخت است؛  ،که کلمبیا در دوره پس از جنگ چگونه خواهد شدکاستانو: گفتن این

رد. یک ها قدرت را دموکراتیک به دست آوردن، من آن را قبول خواهم کاما اگر آن

چیزی است که فارک در حال حاضر ارائه  ایندموکراسی نیاز به آزادی دارد و 

ها قدرت را به دست شد و آن روزی. اگر کسی روزی در یک کمپین سیاسی پکندینم

عنوان قدرتی که هستند قبول خواهیم کرد. ما باید کشوری ها را بهگرفتند، ما آن

ها از طریق اجازه بدهم آن توانمیمن نم بسازیم که برای همه ما مناسب باشد.

من قطعه قطعه  کندیاستفاده از سالح به قدرت برسند. ملت من این را قبول نم

 0.رمیپذیبا یک نظم سیاسی م را . من این کشوررمیپذیشدن کشور را نم

 

 

                                                           
1-http://www.latinamericanstudies.org/colombia/castano-interview.htm 

 

http://www.latinamericanstudies.org/colombia/castano-interview.htm
http://www.latinamericanstudies.org/colombia/castano-interview.htm
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 2ضمیمه 

 "میدهیرا تحویل م مانیهاییما تمام دارا"

 فارکفرمانده ، 1پاستور آالپ

 ایکلمب با یامصاحبه در فارک سازمان یمرکز یفرمانده رخانهیدب عضو و رماندهف

مطالبی عنوان  سازمان ندهیآ و فارک یهاییدارا ،هاسالحتحویل  مورد در ،2121

 :کرد

 فرمان قیطر از را خود یهاییدارا دیدار قصد شما که کرد اعالم کل دادستان"

یی را قضا احکام ای وها نامهتوافق به راجع یقطعنامه کل دادستان ؟دیکنثبت  یقانون

 از یریجلوگ یبرا و هخواند یعدالتیب با را هاآن فقط ای و مطالعه نکرده استقطعاً 

 اطمینان ضرورت و دارد قرار نآ در کشور که را ایلحظه او. کندیمتالش  روند نیا

 از یفهرست کفار. است نکرده درک را مناقشه پایان برای دادستانی دفتر از

اند شده یآورجمع جنگ یبرا کهمحصوالت زراعی  کرده،هیته را خود یهاییدارا

و  است توافقیک  نیا. شودیم استفاده انیجنگجو و انیقربان خسارت جبران یبرا

 یبرا ین سنتآخر تا را زیچهمه ما. دارد هوشمندانه یحسابدار ندیفرا کی به ازین

 .میکنیمبازی  خوب توافق ی رسیدن بهبرا ما. میدهیمتحویل  صلح

 در حاضر حال درها سالح از درصد 31. است شده آغاز سالح تحویل یرسم روند

 است؟ چگونه فارک یهااردوگاه در جو است، متحد ملل سازمان دست

                                                           
1 Pastor Alape 
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 تفکر به متعهد ما ماست دیام نیا. میهست مانیاسیس یهابرنامه توسعه حال در ما

 ما. میهست کشور یاجتماع و یاقتصاد ،یقانون یزندگ به دورو یچگونگ مورد در

 اختصاص ما یدیتول یهاپروژه به نیزم آن در که میدار ییهاینگران و انتظارات

 یریدرگ مرکز در نیزم و هستند دهقانان اعضای فارک از درصد81. افتی خواهد

 واند ا کردهفد صلح برای شان رازیچ همه که یکسان یبرا نیزم اگر نیبنابرا است،

 .بود خواهد دکنندهیناام اریبس ندارد، وجود ،ندارند نیزم که یکسان

 شیهاسالح بردن نیب از یبرا یمشکل فارک یبرا که معناست بدان نیا ایآ -

 ست؟ین

 جامعه قدرت. بودند اقدام یبرا ابزار کیها آن ستند؛ین یکیچر طلسمها سالح

 در سال 11 یبرا توانستینم صورت نیا ریغ در است؛ جوامع در مناطق، در یکیچر

 ناچار روزی دوباره اگر و گرفتیم دسته ب اسلحه هدفمان برای ما. بماند یباق مبارزه

 کس هیچ و هدفمان به رسیدن و دفاع برای گیریممی دسته ب اسلحه ،شویم

بقیه مفاد اجرای  مورد دررا  مانیهاینگران ما البته .بگیرد مارا جلوی تواندنمی

 .شودیمبه ما  شکمنجر به  ض توافقنامهنق هر چراکه م،یاکرده ابرازوافقنامه ت

که  کنندیها چیست؟ بسیاری فکر معلت به تعویق انداختن تحویل سالح -

 ... کندیبخشی از فارک موافقت نم

منصفی ، رعایت دقیق است. هیچ شخص میاآنچه که ما در این فرآیند نشان داده

از تاریخ ماست حیاتی یک برهه هم به عدم انجام این کار کند. این ما را مت تواندینم

 جدیدی چیزهای با زمان گذر طی زنده یهاروسهپ و بسیار پیچیده است در نتیجه

 زمان به نیاز ،ستا بودن اجتماعی و بودن زنده بحث چون و دنشو مواجه است ممکن

 پیش چگونه پروسه این یدد باید .کرد مشخص قطعی تاریخ یا مهلت تواننمی و دارد

 و نقل توافق در شده تعیین مناطقی به فارک کنید دقت اگر ،وجود این با. رودمی

واقعیت که دولت به تعهدات تدارکاتی و زیرساختش احترام  نیا باوجود ،کرده مکان
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، هیچ منطقه آماده D + 192را ترک کردیم؛ و امروز، روز مناطق نگذاشته است، این 

که مشکالت زمانی مربوط به  دهدیطور کامل آماده نیست. این نشان مانتقال به

ها با این است که زمان میامورد توافق فرآیند است. آنچه که ما گفته یهاخیتار

احترام به  ،جوی مرتبط است. همه این موارد یهاشرایط فاصله و زمین و زمان

ر حال حاضر یک مهلت جدید به حال، ما د. باایندهندیتعهدات را تحت تاثیر قرار م

دولت، سازمان ملل متحد و فارک برای تسریع و نشان دادن تمایل به پیروی از 

 .میدهینامه متوافق

 آیا این بدان معنی است که تعویق به دلیل عدم قبول حکومت بوده؟ -

 باید شده تعیین صلح نامهتوافق امضای برای که زمانیکه  به این معناستنه 

 اجرای برای تضمین مثل ،بیاید بوجود امضا برای موردنیاز شرایط تا باشد ترطوالنی

 ...و تدارکات مذاکره، طرفین تعهدات

 ده نشود؟دااگر مهلت جدیدی  افتدیچه اتفاقی م  -

شود این فرایند دیگر متعلق به فارک و دولت نیست، متعلق به  دادهباید مهلت این 

 شهروندان است.

حل راه "حکم دادگاه قانون اساسی در مورد  هنگامی که "تیموچنکو" -

در حال  اقداماین  از اعالم کرد. آیا 0اعالم شد، فارک یک مجلس دائمی  "سریع

 است؟ شده گرفتهای حاضر نتیجه

                                                           
 شرایط این در و جلسی از نمایندگان مردم تشکیل دادهم خودگردان مناطق درون فارک ظاهرا -1 

 .گذارد می درمیان مردم وبا بررسی را وشرایط صلح مسئله تری جدی بطور مجلساین 
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ما این مجامع را ساختیم  است شده توافق صلح به رسیدن متد و شیوه در موردبله 

 یهاشنهادیپ میخواستیاشتیم؛ ما ممان دزیرا ما نیاز به شناخت خلق و خوی مردم

 خود را در این لحظه ببینیم.

 است؟ برگشترقابلیاز دست دادن موافقت غ -

 جدید شرایط اساس بر قانون این است الزم پس وجود ندارد صلح برای قانونی

 ساختن صلح: نیست بازنده فارک ،صلحیابی به دست روند در و شود نوشته

که چرخه رویارویی نظامی بسته  میاما توافق کردهتا کنون  وپویاست  یفرایند

شود، اما ما باید مسیرهای جدیدی را برای حل مشکالت ساختاری که برای بیش 

 ه، باز کنیم.کردتغذیه را  از نیم قرن به وجود آمده و آن

بینی کنید که در طول عمر که احمق نیستید، پس باید پیش دیاشما گفته -

ها نامه[ انطباق کامل این موافقترسدیبه پایان م 2108این دولت ]که در سال 

 به دست نخواهد آمد. حداقل به چه چیزی نیاز دارید؟

های جنایتکار به کار که واحد ویژه برای تحقیق و مبارزه با سازماناین .عفو کامل

گرفته شود؛ مسیر اصالحات جامع روستایی؛ اصالحات انتخاباتی و سیاسی؛ ایجاد 

و را بسازد جامعه چریکی بتواند ساختار اقتصادی خود  کهیی است هاسرزمین

 .را بازسازی کندشده که محروم و فراموش یاهیمناطق حاش

این  ،گذشته از آنچه یناخوشایند احساس باکمیساریای عالی صلح  -

ت جمهوری با اولین سال که مبارزات انتخاباتی ریاس دهدیواقعیت را شرح م

توافق صلح را از آشفتگی مبارزه برای  توانیاست. چگونه مهماهنگ  صلحاجرای 

 قدرت محافظت کرد؟
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آن محافظت کرد، اما  از توانیکه م کنمیاین مسئله بسیار پیچیده است. من فکر نم

، اجتناب از سیاسی کردن توافق؛ و این کار دهدکاهش آن را  تواندیتاثیر کمپین م

، کسانی که از زندگی شودیانجام ماجتماعی و مردمی  یهابا مشارکت بخش

برای حفاظت از هسته اصلی  میتوانیترتیب ما مایناند. بهانتخاباتی کنار گذاشته شده

پیشنهاد دهیم؛ و این امر مستلزم آن است که  یاجرای یهانیگزیجا ،هانامهتوافق

 نوسانات انتخاباتی حفظ کند.تالطم از  ار هادولت اجرای توافق

که  دنخواهینم سیاستمدارانسان نخواهد بود، زیرا مشخص است که اما این آ

کنگره، موریس لیسکانو یا  نگرش رئیسمانند وارد زندگی انتخاباتی شود ...  فارک

  .نبود فارکمیز با  سر یکریکو گوتیرز که حاضر به نشستن شهردار از مدالین، فد

 انیپا به اهحسال تحویل هک یهنگام. میدار اعتماد روند شرفتیپ و ییایپو به ما

 کهکند می آغاز را ییهانیسرزم از یبرداربهره ،یکیچر جامعه که یهنگام رسد،یم

 ینیگزیجا ندیفرآ در "کوکالوروس" جوامع یهمراه با ما که یوقت ،قرار دارد آن در

 رهیغ و یمعدن یهانیسرزم مناطق بردن نیب از ،محصوالت دیگر کشت کوکا با

 میگوینم من. کنندیم جادیا را دیجد تیواقع کی اعمال، نیا همه. میکن شرفتیپ

 گفتگو و بحث یفضاها در را خود هاآن اما کنند،یم دفاع روند نیا از هاآن اکنون که

 در گذشته هفته که است ایکوو یآنت فرماندار آن واضح مثالاند؛ و کرده محبوس

 .است داشته مشارکت نیمدال

 امکان مورد در و کنگره در "کامبو کالیراد" گرشن مورد در شما ایآ -

 د؟یهست نگران جمهوررئیسعنوان  به للرز ورگاس گرمان انتخاب

 متولد یخاص لحظات از که یدیام واست  امکانپذیر امید به دستیابی خوب،

 وجود صلح روند از یاندهیفزا تیحما که است نیا مینیبیم امروز آنچه و دوشمی

 صلح روند تداوم تا شد انتخابمجدداً  بار نیدوم یبرا سانتوس ورجمهرئیس. دارد

 که میمعتقد ما؛ و دارد قرار یانتخابات یهابحث مرکز در صلح امروز. دهد ادامه را
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 نیا است داده وعده کهند نکمی یبانیپشت ییدایکاند از ایکلمبمردم  تیاکثر

 دوران به خواهندیم که ییهابخش که ندارم اعتقاد من. دهد انجام را توافقنامه

 .افتی خواهند یبرتر بازگردند، جنگ یکیتار

 غرور و یاساس قانون دادگاه دیجد تیواقع حکومت، یهاشکست ایآ -

 یاعتبار کارتبا  دولت که دیکن احساس شما شودیم باعث تمداراناسیس

 کند؟یم یباز شده بینیپیش

 وها بخش نیب تناقض ،یلداخ بحث ست،ین کپارچهی دولت که میکنیم درک ما

 و تحول قدرت به زین ما اما است، حکومت از یبخش نیا. دارد وجود منافع اختالف

 به کشور رفتن احتمال شاهد هامروز که میدار اعتقاد هاییایکلمب تیاکثر جیبس

 صحبت ستیالیسوس یایکلمب درباره ما هستند. ترقیعم یدموکراس کی یسو

 را کننده تحمل و ترکیدموکرات کشور کرویای ی لحظه نیا در فقط ما م،یکنینم

 .مینیبیم

. بود اشتباه اریگوو یانتقال منطقه به ارتش تهاجم که گفت "تیموچنکو" -

 د؟یکن دییتأ دیتوانیم را یاطالعات چهباره  نیادر

 هنوز ینظام یروهاین یهنجارها مورد در اصالحات که است نیا افتدمیکه  اتفاق

 دنبال واند هرفتینپذ کامال را صلح فرماندهان از تعدادی هنوز و ردندا وجود

. کنندیم یبندشرط دادن سالح لیوحت مورد در هنوزها آن .هستند سرکوب

 اتفاق اریگوو یانتقال منطقه در که است یزیچ نیا. هستند یگرید جهان درها آن

 صلح زدن مبره یا شکستن پی در ارتش مثل دولت مسلح نیروی از خشیب: افتاد

 نکرده اند. درک را صلح الزم شرایط هنوز نهاآ .هستند
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 رادوجانبه  بسآتش یهاپروتکل آگاهانه طوربه هاآن که دییگویمآیا شما   -

 گسترش فارک مناطق تحت نفوذ داخل در را خود یهاحرکت تااند کرده نقض

 دهند؟

 رایز ؛نداهداد را اتیعمل نیا دستور کهشود  قیتحق یفرماندهان مورد در دیبا قاًیدق

 و نیقوان برخالف نیهمچن و است صلح روند در یخرابکار اتیعمل نیا

 ارتش یاعضا از یبعض کنمیم فکر من. است یجمهور استیر یهادستورالعمل

 .ندارد وجود یکافاطالعات  صلح یینها توافق مورد در رایز ،هستند سردرگم

 پسر کی شما یتیامن امهبرن عضو کی که شدم متوجه شیپ هفته کی -

 است؟ افتاده یاتفاق چه است، کشته را ساله هشت

 کار به یقانون یمشکل لیدل به حفاظت، طرح یاعضا از یکی که شدم متوجه یوقت

 او ربودن قصد که کردند اعالم یمل حفاظت اداره از همکارانش. است دهینرس خود

 .شود یمزخ پسر کی که شد باعث نیا و کرد کیشل او ،ندردا را

 برخورد یچگونگ مورد در شما د؟یهست سازگار یرنظامیغ یزندگ با چگونه -

 در شیپ روز هشت چون پرسمیم شما از من ؟ی داریداحساسچه  شمابا  مردم

 افراد از یگروه خارج از شهرداری در و کرد یادبیب شما به شهردار ،ونیمدل

 ... بود زیآمنیتوه رفتارشان با شما

 برای او این و است یابیارز حال در شهردار کنمیم فکر من کنمینم رد را یکس من

 نظر به شده، داده نشان آنچه طبق رب. است صلح روند از تیحما یبرا زمان نیبهتر

 در] بله یرأ از یو که گویندمیها . آنباشدصلح  انعطاف رقابلیغ دشمناو  رسدینم

 .ه استکرد تیحما[ صلح قتواف با رابطه در اکتبر ماه در یپرسهمه مورد
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 را یزیچ اگر. است یدموکراس نیا ند،ه بودآمد من حضور هیعل اعتراض رایب یکسان

 خشونت بدون که است نیا مهم. مییبگو که است درست نیا د،یباش نداشته دوست

 یاسیس رهبران ترتیب،اینبه و میخواهیم ما که است یزیچ نیا. شود انجام

 نیا. دارند خشونت عدم و احترام محدوده در بحث مهادا یبرا یادیز تیمسؤول

 کی نساخت یسو: بههاییایکلمب همه م،یهسترو روبه آن با ما که است یچالش

 .در حرکتند ترمتمدن کشور
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 1ضمیمه 

 

ویکتوریا سندینو یکی از زنان فرمانده فارک و یکی از ی از مصاحبه هایبخش

 1صلحکنندگان مذاکره

 زنان طیشرا تا کرد یبررس تیجنس منظر از دیبا را یاجتماع عدالت باهمراه  صلح "

 تضمین توانیممی ما ترتیب، این به. دشو بهتر جامعه مختلف یفضاها در ایکلمب

 شامل ،شده توافق و بحث روی آن صلح مذاکرات درمواردی که  همه که کنیم

 2.است منطقه این رد هاعدالتی بی و تاریخی نابرابری بر غلبه برای یابتکارات

 از بین بردن دنبال به ما فارک، -خلق ارتش توسط شده ارائه پیشنهادات با

 ها،سیاست کامل اجرای تضمین روستایی، معواج ی موجود در میانهانابرابری

                                                           
1 http://farc-epeace.org/blogs/victoria-sandino/item/444-about-gender-

perspective-in-the-peace-process.html 

2-http://farc-epeace.org/blogs/victoria-sandino/item/444-about-gender-

perspective-in-the-peace-process.html 

http://farc-epeace.org/blogs/victoria-sandino/item/444-about-gender-perspective-in-the-peace-process.html
http://farc-epeace.org/blogs/victoria-sandino/item/444-about-gender-perspective-in-the-peace-process.html
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یی هاخشونت علل به رسیدگی و اجتماعی هایبخش همه دموکراتیک مشارکت

 است. بوده در جریان کلمبیا در سال 31که برای بیش از  هستیم

 "مردان نیست ارزش کاهش معنای به زنان نقش بر تمرکز"

اجتماعی  بازتولید در زنان مسئولیت از سطح درکبه  باید مردم مبارزات و صلح روند

 ویژه به ،زنان همه برای مولد کار عنوان بهها خانه و مسئولیت خانواده و کند کمک

 این ضروری است که. در نظر گرفته شود تباریآفریقای و فقیر، بومی شهرنشینزنان 

 هایگیری و تصمیم اقتصادی سیاسی، مشارکت در مهمی نقش به داشتن قادر آنها

 ند.شبرابر با شرایط در منابع مدیریت و اجتماعی

نشان داده  باید مقابل، در نیست؛ مردان ارزش معنی کاهش به زنان نقش بر تمرکز

 توسط فقط گرا و با اقتدارو کثرت صادقانه() اقعیشود که یک کشور دموکراتیک و

 شود. می ساخته )هر دو( زنان و مردان

جامعه سمت به اجتماعی روابط است ضروری نظر، مورد هدف این به رسیدن برای

 به محیطی زیست و اجتماعی سیاسی، اقتصادی، حقوق آن در که ای تغییری کند

  اجتماعی هایمسئولیت انتقال ه سمتب د؛باششده  تضمین دولت توسط کامل طور

 کودکان، از مراقبت جمله از جامعه، کل زنان است به عهده به حاضر حال که در

 .غیره و پرورش، و آموزش لباس، غذا،تامین ، بیماران و سالمندان

 به خود پتانسیل از و را شکسته خانگی بردگی توانندمی بارها، زنان این از آزادیبا "

 یک عنوان به فقط نه کنند، کامل جامعه استفاده مهم و سازنده خالق، اعضای عنوان

 پیش قرن یک تقریبا "د،نکنخود را فدا می که برای خانواده کنندهمثل تولید انسان

 :لنین این را گفت

 " خواهیمعمومی می جنسیتی و طبقاتی دیدگاه از واقعی، سیاسی مشارکت یک ما"
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 تبعیض و نابرابری از عظیمی شکاف جبران شروع برای مهم مرحله یک صلح روند

 ت نمایندگاناهی در آن از پس و فارک -خلق ارتش در بنابراین،. است زنان علیه

 هستیم که برای زنانی حامی و میی برای مسایل زنان قائلارزش زیاد ما، صلح

 کل خوب زندگی شرایط و رفاه برای، اجتماعی عدالت ضمنا برای و خود هایخواسته

 .ندکنمردم مبارزه کرده و می

 تا خواهیممی جنسیتی و دیدگاه طبقاتی از واقعی زنان را سیاسی مشارکت ما

 تاثیر تحت را عمومی سیاست مختلف هایجنبه و مردمی جنبش سیاسی فضاهای

 در و کنند بازی را رهبری نقش توانندمی زنان که است برابر شرایط در دهد؛ قرار

روی پیشداری سرمایه استثمار و ستم پدرساالنه و روابط رگونیدگ سمت به راه، این

  .کنند
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 4ضمیمه 

 گی فارکسال 35 سالگرد جشن در هیافتتاح یسخنران

 1 .هاتوده یمردم مبارزاتبا  مترادف: است خالقانه یعمل صلح

 رهبران از ،به ما افتخار دادند خود حضور با کشور یغرب جنوب منطقه مردم رفقا،

 ایاوال توال، ال چارکو،آل  اسپوانه، ید باربارا سانتا هایشهردار شهرداران ،یاجتماع

 مبارز یرفقا و هاچریک کلیسای مادریدگالس، سالوادور شیکش مشروه، و هررا

 کنیم.می یقدردان ،دارند حضور نجایا همهکه  شده دعوت هنرمندان ونگاران روزنامه

 از حال نیع در و مکن سالم شما به 2تارخودمخ منطقه طرف از دیده اجازه من به

 آمدخوش خودش را دارد خاص یهایژگیو که دادیرو نیارای شرکت در ب شما

 گرید سال کی افزایش ادبودی برای یخوشحال با زمانهم آن، در که یدادیرو. بگویم

 که اعتمادمان راهم در جریان است ی آموزش دادیرو کی ،فارک های عمرسال به

 حرکت جلو به بتواند کس هر تا بخشدیم بهبود رامشترکمان  درک یهاراه و تیتقو

 .غلبه کند صلح دست یابی به موانع بر مشترک طوربه و کند

 را قهرمانانه مبارزاتتولیما  منطقه جنوب کشاورزان و دهقانان شیپ سال 11 دقیقا

 خود جان از ات کنند استفاده سالح از شدند مجبور یطیشرا تحت . آنهاکردند آغاز

 ریتصو به را یاسیس پروژه کی کهکردند می دفاع ییهادهیا از زمان هم و کنند دفاع

 .است انجام حال در هم هنوز کهای پروژه د،یکشمی

 میتصم صلح به یابیدست یبرا یجد عزم با حاضر حال در پروژه، نیا تداوم یپ در

 ینشدن فراموش قیرف کلمات ،است عبارت نیا ما سالح تنها بعد به نیا از م،یاگرفته
                                                           

 آلدمار" یانتقال منطقه در گی فارکالس 11 سالگرد جشن در هیافتتاح یسخنران/ 2107ژوئن  121 

 .نوینار پالیکرپا، در "گالن

2 "Aldemar Galán" 
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 موانع مقابل اگر": است روشن[ ه استدرگذشت که کرفا گذاربنیان] نزیآر ژاکوبو ما،

 میخواهموفق  قدرت تصرف یبرا یاسیس مبارزه در ما شود،برداشته  یدموکراس

 سال در که است امیق نیا یاسیس قیعم یمحتوا نشانگر وضوحبه این عبارت ،"بود

 که کرفا گذاربنیان] مارولندا مانوئل ما، دانیجاو فرمانده واژگان. شد زآغا 0334

انسانی " این گونه است: کند،یم دیتول جنگ یی کهایبال به اشاره با زین[ جان باخت

 در او، وارثان ،میهست ما نجایا در؛ و "ابدی انیپا دیباجنگ  ست،ین یکافشدن جنگ 

 نیا تا کنندیم یهمکار ما همه با هستند، او رثوا زینآنها  که محبوب یهاتوده کنار

 .یمده انیپا را هقرن مین از شیب جنگ

 که کشور در ،شود جادیا صلح کوتاه یزمان در که بود نخواهد آسان و ستین آسان

 از یکوچک بخش همه، ازتر مهم اما دارند، یبهبود به ازین یشهازخم از یاریبس

 نمی را اکثریت نظر به احترام معنی کوچک بخش این ند؛کرد رد را صلح جامعه

ند، از آنها باش داشته صلحمورد  در اکثریت با مشترکی حس کهه جای آن ب و دندان

 منتفرند. 

 جهان سراسر در شده شناخته قتیحق کی نیا .شوندیمشروع  آسان اریبس هاجنگ

 استتر اده: سمیبپرداز آن به یجمع یآگاه جادیا منظور به که است الزم اما است،

را  یفراوان یایمزا خود نوبه به صلح اما م،یبساز را صلح تاپایان دهیم  را جنگ که

 نیا ما نیبنابرا؛ کندفراهم می جامعه ی ازوسیع طیف برای ،جنگ ازبیش  نسبت به

 .میهست تیاکثر ،منظور نیا یبرا: میدار را بزرگ تیمز

 است دشوار اریبس صلح... ": ندردک اعالم پاستو، شهر جوانان از یمهم بخش روز،ید

 جادیاقبل  سال 11 از شیب را جنگ نیا که است یطیشرا بر غلبه یمعنا به رایز

 جادیا یبرا تالش ییتوانا داشتن یایرو با یرزمندگان: میهست مااین  ".است کرده

 یایکلمب ساکنان همه یبرا یواقع و خوب یزندگ یبرا همه، یبرا بهتر ییایدن

شدن  جامعه جذب ،یریادگی ،سازی فرهنگ ورزش، آرامش، آماده مهه .ما محبوب
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 تعهدات با تطابق با و گرانید نظرات به توجه با ،اجتماعی هایفعالیت انجام برای

 بسازیم. هم اب را همه اجازه دهید ؛هستیم شده انجام

 غلط نظر خاطره ب نیستند حاضر قاعدتا دادند مثبت جواب صلح رفراندوم به اکثریت

  .کنند فدا را جانشان)مخالفان صلح(  خودخواه اقلیتی

 ریغ حق کی صلح میکن ادعا تا میباش تریقو و ترمتحد هم با روز هر دیده اجازه

 .است مردم انکارقابل

 ماکه  است انتظاراز ما این : شودیم تداعی یخاص اریبس طیشرا با یسالگ 11 نیا

 جشن مسلح سازمان کی عنوانبهک را سالگرد تاسیس فار که یمباش یدافرا نیآخر

این روز  یمشکل چیه بدون ؛ی شدنقانون به انتقال از دوره کی درهم  آن. میریگیم

مشکالت و دست یابی به صلح  بر غلبه یبرا مان راهاتالش تمام و میریگیم جشنرا 

 .میدهیم انجام واقعی

 ادی بهرا  ناکدرد دادیور نیچند و میریبگ دهیناد رافارک  سالگرد میتوانینم ما

 مه 02 در: ندا افتاده اتفاق مه ماه در رویدادهایی که مایه افتخارند و همه م،یورنیا

 سال مه ماه 20 در ؛کشته شد جنگ در "کهیکال" نوییپت کارلوس ما، یقرف ،2101

 وحشتناک بمباران در هاآن از یبعض ،جان باختند گوآپی در رفقا تن از 14: 2101

 در که یکسان همه و هاآن به. بودند یزخم یریدستگ هنگام در برخی نیز و ندسوخت

 ،تحویل دادند ما به را خود کامل تعهد و یزندگ واند باخته جان مبارزه نیا ریمس

 ما یدائم و روزانه یانقالب یهاتیفعال در بلکه سالگرد، نیا در تنها نهگوییم می درود

 .میکنیم عملتر صادقانه و

 در وضوح به را آن که اکنون ل،یدل نیهم به. است بوده ما تعهد صلح ،شهیمه یبرا

 آن اطراف در که یخطرات از دیبا ما ؛پاس بداریم را آن دیبا ما م،ینیبیم اشافق

 یانسان و بایز هدف نیا ستینقطعی  هنوز صلح. میکنمحافظت  از خود دارد وجود

 شهیهم د،ندار وجودها تفاوت که ینا ازنظر . صرفدیآیم دست به وحدت با تنها



 کانون مدافعان حقوق کارگر                       ارتش خلق کلمبیا )فارک(                         

191 
 

 خالقانه اقدامات آن اساس بر م،یکن به صلح دست پیدا یکیالکتید طوربه میتوانیم

 یکی و میکنیم یزندگ گریکدی با هماهنگ و زیآمصلح گریهمد با تاًینها ،انجام دهیم

 .است صلح در یزندگ به لیتما قاًیدق ع،یوقا نیا از
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 1ضمیمه 

 خواهیممی صلح ما کنیم؛مین همکاری ما

 1نییمیر تانیا

 پایان برای جدید یمدل عنوان به فارک با کلمبیا صلح قرارداد"ی مقاله به توجه با

، است شده نوشته )نویسنده مقاله گاردین( وولیلیمایی توسطکه  "مناقشات به دادن

 در این مورد هستم. چندی توضیحات به مایل من

 بحث مورد دستورالعمل این عنصر شش از یکی تنها که کندمی خاطرنشان نویسنده

 ":گرفته قرار

 باید به  وع قربانیان،آسان بود! در مورد موضاین امر اگر فقط . انهدام و خلع سالح 

یک کمیسیون برای  است که رد. برای این منظورک هم توجه آنمسئله عدم تکرار 

 است.ی شبه نظامی به وجود آمده هاتشریح و تخریب سازه

است که متشکل  پردازی هنوز دونکته وجود دارد. اولین مورد، پایان مصلحت سپس

شامل تجدید نظر در وضعیت زندانیان، رفع اتهام یا  و از هفت زیرمجموعه است

، اصالحات سازمانی برای  "پی.ای.فارک" محکوم شدن به عضویت یا همکاری با

دو جانبه و قطعی. دومین مورد و خصومت بس آتش صلح و یهافراهم کردن زمینه

 ".است توسط طرفینتایید وامضای قرارداد صلح  نامه وتوافق یاجرا

 پیروزی یک دولت که است این ماندمی باقی مقاله در خواننده که عمومی تصور

 شد خواهند مجبور ها(ن مسلح مردمی)چریکمبارزا: آورده است دست به را تاریخی

                                                           
 یکی . اووستیپ فارک به 1111 یکی از فرماندهان زن فارک که هلندی است که در سال -1 

 صلح ئتیه یاصل یاعضا از یکی حاضر حال درو فارک ارتش یاصل یرهایگ گروگان از
 .است فارک

 
 



 کانون مدافعان حقوق کارگر                       ارتش خلق کلمبیا )فارک(                         

191 
 

 مقاله یهاپاراگراف آخرین به خواننده که زمانی تنها .دهند پاسخ خود جنایات برای

 با. اندشده ذکر توافقنامه این در نیز دولت نمایندگان که شودمی متوجه رسد،می

امتیاز انحصاری  یک" سانتوس وولیلیمایی)نویسنده مقاله گاردین(، اشاره به اظهارات

 نیز داشتند قرار مر اوا تحت که افرادی از بسیاری توانستمی که ه استدرست کرد

 او هرچند ،(توافقنامه در دولت مأمورین مشارکت به اشاره) "مواجه شوند با عدالت

 ."است آورده دست به داشت، انتظار که آنچه از بیشتر فارک از"

 توسط صلح مذاکرات ابتدای از کهمنطبق است  موقعیتی با کامال این خطی است که

 به مجبور و است جنگ این مسئول فارک :است دهش گرفته اصلی یهارسانه و دولت

 .شودمی آنها جرایم پرداخت

 گرفته نادیده درگیری این در هرگز عامالن خیزش مردمی که هرچند حال، این با

 مورد در سکوت طوالنی مدت از پس که باشید داشته نظر در که است مهم ند،اهنشد

 یمرج و هرج رغم به .کندمی سطح به شدن شناور به شروع حقیقت دولتی، جنایات

 دارد، وجود هادرگیری هاسال از پسنقض حقوق بشر  موارد آمار و تعداد مورد در که

 به توجه با یا جداگانه طور به) دولت که دارد وجود تأیید برای کافی شواهد

 دوره طول در ی باشد کهددمتع جرایم از درصد81 مسئول تواندمی (فرماندهان

 اجباری، جاییهجاب شکنجه، جمعی، و انتخابی یهااعدام .ه استرخ داددرگیری 

 ناپدید و غیرقانونی یهادستگیری سیاسی، مخالفان اذیت و آزار غیرقانونی، یهااعدام

 و سیستماتیک صورت به که است دولتی جرایم لیست از بخشی اجباری، یهاشدن

 تعداد اگر مثال، ذکر برای طفق اجباری، شدن ناپدید مورد در. شودمی انجام آگاهانه

 باید نیم،قبول کدادستانی عمومی را  دفتر نفر ناپدید شده بر اساس 41111

ناپدیدکرده نسبت به کل مردمی  را بیشتری مردم کلمبیا دولت که کنیم گیرینتیجه

 .اندشده آرژانتین ناپدید و شیلی یهادیکتاتوری که توسط هر دواست 
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 ،(0331 سال تا) 0383 سال از" که کرد اعالم المللبین عفو سازمان ،0334 سال در

 به آنها اکثریت اند،داده دست از را خود جان سیاسی دالیل به کلمبیا در نفر هزار21

 ".آنها کشته شدند متحد نظامی شبه یهاگروه و نظامی نیروهای دست

 بلکه فارک نمبارزا برای تنها نه توافقنامه این که باشیم داشته توجه که است مهم

؟ گیردنمی که گیرد قرار استفاده مورد نیز کلمبیا مسلح نیروهای همه برایباید 

 برای مورد غیرحقیقی 1.711 از بیش ماننده بشر حقوق جدی تمایل به نقض

 همچنین بلکه جنگجویان، تنها نه عالوه، به. وجود دارد شبه نظامی نیروهای

 تامین ریزی،برنامه که هستند کسانی گ،جن سر پشت متفکران یعنی غیرجنگجویان،

 .دهندمی قرار توجه مورد را آن سازماندهی و مالی

 :وولیمی این است حکم که رساندمی نتیجه این به را ما همه این

 دادگاه در "شناسندمی رسمیت به تأخیر با را خود مسئولیت" که چریکی رهبران

 که کسانی. شوندمی سال زندان هشت تا محکوم به پنج شوند ومی محاکمه جدید

 محکوم سال زندان 21بیش از به...  شوندمی محکوم و پذیرندنمی را خود مسئولیت"

 "شد خواهند

 ابتدای در "چریک رهبران" کلمه دادن قرار با نویسنده، اما است، گمراه کننده این

 نجاما درگیری طرفین از یکی برای تنها عدالت که رسدمی نتیجه این به جمله،

 .هاچریکبرای : شودمی

ارتش .فارک فرمانده جیمنز، تیمولون که همانطور. بود خیلی دور حقیقت از تواننمی

 کرد: اعالمای در روزنامه بود، شده امضا قرارداد روز درخلق 

 رزمندگان) درگیری درگیر در طرفین تمام به که است شده طوری طراحی سیستم"

 کامل و دقیق جامع، حقیقت ارائه برای رسی به فرصتیدستاجازه  ،(رزمندگان غیر و

 ".غرامت بدهد قربانیان به در نظر گرفته شود که تنبیهی اقدامات تا دهدمی
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 در هادرگیری به دادن پایان برای الگو یک عنوان به توافقنامه این اهمیت من، نظر به

 نیست. فارک رهبران» مجازات برایو فقط   جهان است،
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 3ضمیمه 

ی و توسط چه اهیزاوبخش از چه برچسب تروریستی بر جنبش رهایی

 ؟ییهادولت

 1جیمز بریتین

 یها( در سراسر بخشاف بی آیاخیر دفتر تحقیقات فدرال ) یهاتیدر پرتو فعال"

طور فزاینده آشکار شده است متحده، بهعدالت اجتماعی و جنبش صلح در ایاالت

هستند های سیاسی و اجتماعی گی با سازمانمند به همبستحتی کسانی که عالقه

عنوان یک به ،دمبارزه می کننشدگان و عدالت هراندبا مسائل به حاشیهکه در رابطه 

صلح و عدالت توسط قدیمی عنوان مثال، فعاالن ند. بهشومیتهدید داخلی شناخته 

و نظامی  دخالت اقتصادی در موردمقاله انتقادی  به خاطر نوشتن مثال یک ایاف بی

 "اند.در کلمبیا احضار شده آمریکادولت و ارتش 

ات برای اهریمنی جلوه دادن مبارز ی دولتی و ضدمردمیهامقامو  ها، رسانهتا حدی

 کلمبیامخالفان سیاسی در  و معرفی شدهراندهدهقانان فقیر، کارگران به حاشیه

تالش برای همبستگی  ن، این موفقیت بدواندتروریستی موفق شدهجریانات عنوان به

ارتش خلق  - بخشرهایینیروهای  ، اماگرفتینمامپریالیست صورت المللی بین

را به  دولتی و امپریالیستی شکست این مکانیسم شانیهاتیفعالبا (. .ای.پی-)فارک

که ساختار جنبش مقاومت در کلمبیا یک مبارزه ملی رهایی  زیرا گذارندینمایش م

 برای گذاردیمرا به نمایش ی در درون مرزهای کشور خود است و شرایط اجتماع

 .به سمت رهایی طبقه کارگرتغییر 

                                                           
1 James J .Brittain 

http://monthlyreview.org/author/jamesjbrittain/
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 یبندمتحده طبقهعنوان تهدیدی برای ایاالتها که ارتش خلق فارک را بهاین تالش

 بخشرهاییمبارزان باید به این واقعیت توجه داشت که  بسیار جدی است و کندیم

، سردبیر 0گری لیچ .اندر محدوده قلمرو کلمبیا باقی نماندهدر نیم قرن مبارزه تنها د

 مجله کلمبیا، چنین نوشته است:

های که شکی نیست با توجه به اینکه امکان ارتباط جهانی با سازماندرحالی"

ارتباط وجود از این  وجود دارد، اما هیچ شواهدیدر همه جا تروریستی مانند القاعده 

و  زیانگغم یهایرییکی از بازیگران مسلح کلمبیا در درگفارک چیزی جز  اماندارد 

کاری مانند پیترچالک به . حتی تحلیلگران محافظه2"استداخلی  جنگ طوالنی

المللی عنوان یک سازمان تروریستی بینارتش خلق فارک به"رسمیت شناختن 

در یک که نه قصد و نه تمایلی به شرکت ، برای آنکندیشبیه به القاعده را رد م

 1" دهندیکمپین تروریستی مقابله با دشمنان نشان نم

هجوم خود را در برابر  یهااستیهستند که س ایمحلی نیروهای"ارتش خلق فارک 

که نیروهای خارجی در  . با توجه به این مهم است4"کنندیهدایت م وسرکوب دولتی

لیه ارتش خلق عطور سیستماتیک در عملیات نظامی خارج از مرزهای کلمبیا به

یک اصل تعیین سرنوشت است خیزش عمومی ، در عین حال ندافارک درگیر شده

 باشندیها به لحاظ ساختاری برای تغییر شرایط نابرابر درکلمبیا نیازمند آن مکه آن

اند و کشورهای دیگر در حاشیه را هدف قرار و آن را در کشور خود حفظ کرده

را هدف  {هاچریکی مسلح مردمی }هانیرویکشورها اند. )حتی زمانی که این نداده

 اند(.قرار داده

                                                           
1 Garry Leech   

 شبکه اطالعات: نیویورک نیویورک، آمریکا مداخله شکست و کلمبیا تعارض: ببینید را صلح کشتن-1 

 p.86 ،2112 سال ،آمریکا

 از آینده خطر بیمه قانون و متحده ایاالت تهدید: تروریسم در داغ موضوعات به کنید نگاه -1 

 .p.11n.1 .2113 راند،: سی دی واشنگتن تروریسم،

 رقابتی انطباق، دولتی بوروکراسی تروریستی، یهاشبکه و قاچاق: اسامه به پابلو از کنی مایکل -4 

 n.37 210ص . 2117انیا، : انتشارات دانشگاه ایالتی پنسیلوPA پارک، دانشگاه
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با این همه این سؤال مطرح است که چرا بسیاری از مقامات دولتی خواهان این 

متحده، کانادا، عنوان تهدیدی برای منافع ایاالتهستند که ارتش خلق فارک به

است که نهفته ین واقعیت ها در اداشته باشد. پاسخ این دروغ تداوماتحادیه اروپا 

، بلکه آیدنمی به حسابآسیب بالقوه برای امنیت ملی شهروندان  خیزش عمومی

است.  شانیو متحدان اقتصاد آمریکابیشتر خطری برای منافع جغرافیای سیاسی 

 دهدیمبتنی بر مالکیت عمومی را م مشارکتیارتش خلق فارک پیشنهاد یک اقتصاد 

خورده( توسعه نئولیبرالی سرمایه معاصر است. )شکست یهایکه برخالف استراتژ

یک مقام امنیتی که سرهنگ سابق ارتش کلمبیا ارتش کارلوس والسکوئز، 

 گفت -؛)ان جی یو( کذایی یردولتییک سازمان غعضوی از متحده است نه ایاالت

ارتش خلق ایدئولوژی  -البته فارک": و چنین گفت سال گذشته انجام داد در  گوییو

ها هنوز هم خطرناک خود را از دست نداده است. به همین دلیل است که آن

 0"هستند.

شورشیان  . اماها عادت دارند که از ارتش خلق فارک یک تهدید بسازندبنابراین، آن

 ،کندیها القا مبه زندگی تودهرا را که ترس  بارفارک اعمال غیرسیاسی خشونت

اهداف زیربنایی نیروهای دولتی و  خواهندیم آنها، کنندیطور کلی تصدیق نمبه

ها اساساً در تالش هستند تا بزرگ را تغییر دهند. آن یهاشرکت یهارساختیز

وضعیت عمومی جامعه کلمبیا را بهبود دهند، نه اینکه در قدرت ماندن اقلیت را 

 تداوم بخشند.

ه رسمیت ها، بسیاری از کشورها در سراسر جهان حاضر ببرخالف غالب رسانه

ها المللی نیستند، آنعنوان یک سازمان تروریستی بینشناختن ارتش خلق فارک به

                                                           

 "فارک؟  "عقب نشینی"پایان  ".Isacson .2111 آدام ایساکسون از نقل -1 
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عنوان یک ضرورت داخلی مبارزه برای صلح با عدالت اجتماعی در کلمبیا را به

 0 .نندیبیم

در  ،جدید ی التین با فراخوان یک ابتکارآمریکامتعددی در  یهادولت 2114سال  از

توسط  موضوعاتی که ، بابرای مبارزه با ارتش خلق فارک یتیدفاع چندمل نهیزم

اخیر محققان  هایدر سال 2.اندهمخالفت کرد ،پیشنهاد شده استمتحده ایاالت

عنوان یک نیروی مشروع متعدد، دانشمندان، سیاستمداران از ارتش خلق فارک به

 .اندبرای مبارزه با دولت فاسد کلمبیا حمایت کرده

 

                                                           
1 -see ANNCOL“ .2004 .Duro revés para Uribe Vélez en la cita Americana 

de Defensa .”  

2 -see Kintto Lucas. 2004. “Defense Ministers Reject Intervention in Colombia ” 
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 7ضممیه 

  موافقتنامه صلح متن

 پایدار و ماندگار یصلحیابی به دستجنگ و  هتماموافقتنامه عمومی برای خ

-نمایندگان دولت جمهوری کلمبیا )دولت ملی( و نیروهای مسلح انقالبی کلمبیا

 ارتش خلق )فارک(

با  و 2102 اوت 23 تا فوریه 21 بین ،(کوبا) واناها نتیجه نشست تحقیقاتی در در

و با حمایت دولت جمهوری  ضامن عنوان به نروژ و کوبا جمهوری هایلتدو مشارکت

با  کننده تدارکات و همراهی کننده،بولیوی و جمهوری ونزوئال به عنوان تسهیل

رسیدن به تصمیم متقابل برای پایان دادن به مناقشه به عنوان شرط ضروری برای 

 :رفته شدگ اتتصمیماین پایدار و ماندگار  یقانون اساسی و صلح

  برای صلح: پر رنگ مردمبه رسمیت شناختن حضور 

هیچ بدون  است که نیاز به مشارکت همهکلی ساختار صلح یک مسئله اجتماعی 

 این به پیوستن به دعوت را ما که چریکی های، از جمله دیگر سازمانی داردتمایز

 اند؛کرده پیشنهادی طرح

 را آن باید که است دولت هدف ملی روقلم از ایاحترام به حقوق بشر در هر گوشه

 ج کند؛تروی

توسعه اقتصادی همراه با عدالت اجتماعی و در هماهنگی با محیط زیست 

 ؛صلح و پیشرفت استکننده تضمین

 رشد کشور یک عنوان به تا دهدتوسعه اجتماعی با برابری و رفاه اکثریت، اجازه می

 کنیم؛
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ای و منطقه توسعه و صلح در اقتداری با و فعال نقشی توانددر صلح می ییک کلمبیا

 ؛جهانی بازی کند

این مهم است که برای تقویت دموکراسی به عنوان یک شرط به یک صلح با اساس 

 محکم برسیم؛ 

از برای رسیدن به توافق و دعوت  (فارک)حکومت ملی و ارتش خلق ،با تمایل کامل

پارچگی منطقه و جامعه و همچنین به عنوان عضوی از یک جامعه کلمبیاتمام 

 .کنندالمللی، این پروسه را همراهی میبین

 ما توافق کرده ایم:

برای شروع گفتگوهای مستقیم و بدون وقفه موضوعات دستور کار در اینجا *

 درگیری به دادن پایان برای نهایی توافق یک به رسیدن هدف با شود،ریزی هپای

 . کرد خواهد کمک ماندگار و پایدار صلح به که

صورت عمومی ه ( ب2102هفته اول ماه اکتبر  دو در) هایک جدول از گفتگو* 

 تواندمی این جدول. شد خواهد تهیه هاوانا، در اسلو، نروژ، و سایت اصلی در

 .باشد دیگر کشورهای در شامل جلساتی

برای برآوردن انتظارات جامعه و برای تضمین اثربخشی فرایند و نتیجه کار *

در مورد موضوعات دستور کار به سرعت و در کمترین  ،توافقنامه نسبت به

 هایخواهد شد. در هر صورت، در طول مدت ارزیابی رسانیطالعزمان ممکن، ا

 .خواهد شد ارائه کار پیشرفت ای،دوره

 ونزوئال، دولت و ضامن عنوان به نروژ و کوبا هایگفتگو با حمایت دولت*

 به توجه بادر روند کار . یابدمی توسعه ،همرا کشورهای عنوان به شیلی

 .کرد دعوت توانبا توافق، دیگر کشورها را هم می و بوجود آمده نیازهای
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 شرح زیر است:ه دستور کارها ب

 

 سیاست توسعه جامع کشاورزی -الف

توسعه همه جانبه کشاورزی برای افزایش ادغام مناطق و توسعه اجتماعی 

 ر مهم است.و اقتصادی عادالنه کشور بسیا

کردن  رسمی. بایر هایزمین و دایر کردن دسترسی و استفاده از زمین. 0

ی هامناطق و زیستگاهکشاورزی و ی هازمینمرز  نمشخص کرداموال. 

 .شدهحفاظت 

 .بر ارضی تمرکز با توسعه های. برنامه2

 و بهبود زمین. هازیرساخته عتوس. 1

 کن کردن فقر.، ریشه. توسعه اجتماعی: بهداشت، آموزش، مسکن1

بر اساس اتحاد و  یاقتصادرشد نگیزه برای تولید کشاورزی و یجاد ا. ا1

و  بازاریابی ،تولید درآمداعتبار،  ها،یارانه ،فنی هایکمک ارائه، همکاری

 رسمی. ایجاد اشتغال

 سیستم امنیت غذایی.ایجاد . 3

 

 مشارکت سیاسی -ب

 هایبرای فعالیتآن مین و تضمخالفان حقوق به رسمیت شناختن . 0

 از پس که جدیدی هایجنبش برای ویژه به و کلی طور به آنان سیاسی

 .هارسانه به دسترسی ، و همچنینآیندمی بوجود نهایی توافقنامه امضای

. مکانیزم دموکراتیک مشارکت شهروندان، از جمله مشارکت مستقیم، در 2

 .گوناگون هایسطوح مختلف و زمینه
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 و ایمنطقه ملی، هایموثر برای ارتقا مشارکت در سیاست . اقدامات1

 باتوجه به شرایط پذیر، آسیب هایجمعیت جمله از ها،بخش همه محلی

 .امنیت برایشان تضمین با خاص آنها و

 

 پ. پایان جنگ

 

 روند درست و همزمان به معنی:

 

 .هاخصومتپایان دادن به قطعی و  بس دو طرفهآتش .0

نیروهای  بازگشتبرای  -تقویت همکاری با ارتش خلق. ترک سالح. 2

اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، مطابق با منافع  ،فارک به زندگی مدنی

 خودشان.

تعدیل وضعیت متهمان یا محکوم شدگان، به  تجدید و . دولت ملی در1

هماهنگی  ، با نیروهای فارکفارک -دلیل تعلق  یا همکاری با ارتش خلق

 کند.

های جنایتکار و شبکهسازمانفعالیت به  مرکزی، دولت ت آنبه موازا. 4

 از ند،کنمی تشدید را یی که جنگهاپایان دهد. سازمان شانحمایتی های

 هر ویژه به مجازات، از آنها مصون نبودن و دساجریانات ف با مبارزه جمله

 بشر، حقوقمبارزه برای و  هستند ریزیخون و عامقتل مسئول که سازمانی

 .کنندمی تضعیف را سیاسی و اجتماعی هایبشجن

ضروری  هایانجام دهد و نهادالزم را اصالحات  تجدید نظربا . دولت ملی 1

 .کند تنظیم برقراری صلح هایرا برای رسیدگی به چالش

 . تضمین امنیت.3



 کانون مدافعان حقوق کارگر                       ارتش خلق کلمبیا )فارک(                         

111 
 

شبه  وضعیت)قربانیان( این موافقتنامه،  1. بر اساس مفاد موضوع 7

 .شد خواهد روشننظامیان 

 

امضای توافقنامه نهایی این فرایند آغاز شد که باید در یک مدت زمان 

 رد.یگرد تایید قرار معقول توسعه یابد و توسط احزاب مو

 ت. راه حل برای مشکل مواد مخدر

 توسعه و رشد هایبرنامه. غیرقانونی محصوالت جایگزینی های. برنامه0

 هایبرنامه از رزیابیا و اجرا طراحی، در جوامع مشارکت با یکپارچه

کشت و احیای محیط زیست مناطقی که تحت تاثیر  های جایگزینکشت

 محصوالت غیر قانونی بوده است.

 گسترش بهداشت ومواد مخدر  مصرف از( منع)پیشگیری های. برنامه2

 .عمومی

 سالمت عمومی.تامین تولید، مصرف و ی برای پدیدهچاره  راهیافتن . 1

 

 س. قربانیان

 

فارک  و افق دولت ملیتو جه وکه در مرکز تو یامت دادن به قربانیانغر

 هستند. به این معنا که :

 .در نظر گرفته شود قربانیان در موردحقوق بشر  .0

 روشن شود. یقاحقو  .2

 اجرا، تأیید و امضای سند -ش

 .شودامضای توافقنامه نهایی اجرای تمام موضوعات توافق آغاز میبا 
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 ازی و تایید:. مکانیزم پیاده س0

 .هر منطقه یبا اهمیت ویژهمتناسب  سیستم پیاده سازی -الف

 کمیسیون نظارت و تایید. -ب

  هاساز و کار-ج

 حل و فصل اختالفات. -د

بخش نمایندگان توسط و باید دارند اجرایی قدرت و ظرفیت هااین مکانیزم

 .شود داده با شرایط خاص مطابقت مناسب به طور جامعه و ها

 المللیمراهی بین. ه2

 . برنامه.1

 . بودجه.4

 . ابزار انتشار و ارتباطات.1

 . مکانیسم امضای سند توافق نامه.3

 شرح زیر است:ه قوانین عملیاتی ب*

 1 که کنندشرکت می هیات هر ازنفر  01تا  در جلسات در حال کار -0

. ودب خواهد مربوطه تیاه سخنگوی یک نفر هم االختیارتام نمایندگان نفر

 .است نماینده نفر 11 ت شاملاهی هر

 مشورت با توانندآنها می ،کمک به توسعه روند صلح به منظور -2

 دیگر بار یک یابند، آگاهی کار دستور هایزمینه مورد در ماهر، کارشناسان

 .شود بندی طبقه مربوطه روش
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و  شرح با ایدوره هایبرای تضمین شفافیت روند صلح، جدول گزارش -1

 .شود تهیه یلصتف

 اما ایجاد شودمردم سازوکاری برای ارائه پیشرفت مذاکرات برای عموم  -4

 .نشود عمومی مذاکره میز هایبحث و جدل

 خواهد شد. رنتشتاثیرگذاری بیشتر م برای های اتخاذ شدهاستراتژی -1

برای دریافت  یبرای تضمین امکان گسترده مشارکت، مکانیسم -3

 ها،موضوعات دستور کار از سوی شهروندان و سازمانپیشنهادات در مورد 

خواهد شد. با توافق دو  تاسیس الکترونیکی یا فیزیکی وسایل کمک به

 مستقیم مشاوره دتوانمیز مذاکره می جانبه و در برخی از لحظات خاص،

 ثالثی شخص یا کند، دریافت خاص موارد را در پیشنهادات و داشته باشد

 .داشته باشد مشارکت دور از سازمان نمایندگی به

میز مذاکره را تضمین کند تا پشت دولت ملی باید منابع الزم برای کار  -7

 .شود اجرا شفاف و کارآمد ایبه شیوهمذاکره 

 الزم است. هایمستلزم فن آوری صلح میز مذاکره برای پیشبرد فرایند -8

 آغاز زیکشاور توسعه سازییکپارچه هایگفتگوها با موضوع سیاست -3

 خواهد ادامه مذاکره میز پشتتوافق روی آن  که دستوری با شد خواهد

 .یافت

روی  تا نیستهیچ چیز توافق شود: می انجاممذاکرات تحت این اصل  -01

 .شود توافق چیز همه

 هاوانا، کوبا در 2102اگوست  23امضا شده در 
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“The resistance groups went through the logical 
and natural process of formation, strengthening 
and consolidation. It was a process of the 
emergence of a form of struggle that had no 
immediate predecessor, rising spontaneously, 
imprecisely, in which the peasants themselves 
were protagonists of their own history.” 

Marulanda 
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