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ارتش خلق کلمبیا (فارک)

پیش درآمد
کلمبیا یکی از کشورهایی است که طوالنیترین مبارزات رهاییبخش و برابریطلب را
دارد و ارتش خلق کلمبیا با سابقهترین ارتش رهاییبخش در صد سال گذشته است .هر
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
است که در قاچاق موادمخدر دست دارد.
مطالعهی تاریخ مبارزات جنبشهای رهاییبخش معاصر آمریکای التین ،آفریقا و آسیا،
به خصوص مردم خاورمیانه در دهه  41و  11شمسی ( 71میالدی) به خوبی مشابه
بودن این مبارزات اجتماعی را عیان میسازد .به دنبال سیاستهای اقتصادی و سیاسی
نیکسون و تغییراتی که در این کشورها رخ داد ،در کنار منابع طبیعی ارزشمند این
کشورها و مقاومتهای مردم آنها در مقابل استثمار شدید و چگونگی مقابله
سرمایهداری با جنبشهای مترقی این کشورها ،به رغم فاصله جغرافیایی و تفاوتهای
فرهنگی ،اقتصادی و اجتماعی ،سبب شد تا مبارزات این کشورها شباهت زیادی با
یکدیگر داشته باشد.
هدف این مجموعه بررسی جنبش زحمتکشان کلمبیا و نقش آن در آمریکای التین
است و پرسشهایی را پیش رو میگذارد تا شاید از طریق پاسخ به آنها بتوان سیر
تحول مبارزه جنبش رهاییبخش کلمبیا را روشنتر بررسی کرد و جایگاه جنبش
زحمتکشان را در توافق صلح میان ارتش خلق کلمبیا (فارک) و دولت کلمبیا مشخص
و روشن کرد .سواالتی نظیر:
مبارزات رهاییبخش کلمبیا چگونه آغاز شد؟ نیروهای تشکیل دهنده مبارزات رهایی
بخش چه کسانی هستند؟ پشتوانه آنها چیست؟ منابع نظری آنها چه بوده و امکانات
مادی این جنبش از کجا و چگونه تأمین میشده و میشود؟ بر خالف تبلیغات سرمایه
داری مبنی بر دست داشتن فارک در قاچاق موادمخدر ،چگونه نیروهای رهاییبخش
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توانستهاند از دل مبارزات دهقانی زمینهی سازماندهی دهقانانـ تقسیم زمینها بین
روستاییان و تغییر روش تولید محصول از کوکا (ماده اصلی کوکایین) به محصوالت
کشاورزی دیگر را مهیا کنند؟ چرا حزب کمونیست کلمبیا (احزاب برادر) مخالف
مبارزهی رهاییبخش بود و اینکه فارک چگونه با احزاب برادر مرزبندی کرد؟ رسانه-
های سرمایهداری چه نقشی دارند؟ نقش کشورهای سرمایهداری و به طور مشخص
آمریکا در این میان چیست؟ نیروهای شبه نظامی کیستند و نقش سازمان امنیت
آمریکا و کمکهای بیلی ون دالری چیست؟ چگونه زنان مبارز کلمبیایی به شناسایی و
گروگانگیری نیروهای امنیتی حتی در درون آمریکا میپردازند؟ نقش جنبش
رهایی بخش در جنبش کارگری چه بوده است و سازماندهی جنبش کارگری را چگونه
پیش بردهاند؟ روابط نیروهای رهاییبخش با دیگر کشورهای مترقی آمریکای التین
چگونه بوده است؟ جنبش رهاییبخش کلمبیا چرا سر میز مذاکره نشست؟ آیا به خاطر
شکست نقشه راه عملشان بود یا شرایط تغییر کرده است؟ و اکنون پس از
پیمانشکنیهای دولت ،که قابل پیشبینی بوده ،فارک چگونه میخواهد بر سر پیمان
خود برای رسیدن به عدالت و آزادی برای مردم کلمبیا بماند و ...
جواب این سواالت برای جوانانی که ماجراهای قیام مردم ایران در سال  17را ندیدهاند
و اطالعات زیادی از تظاهرات صدها هزار نفری در تهران در اول ماه میسال  18و دیگر
شهرها ندارند ،کسانی که جمع شده بودند تا ببینند که جنبش رهاییبخش مردم ایران
چگونه میتواند سازماندهی جدید کارگری و مبارزه طبقاتی را در سطح دیگری پیش
ببرد؛ حتماٌ میتواند مفید باشد.
در پایان این مجموعه روشن خواهد شد که چرا سرمایهداری بهطور کامل میخواهد
این مبارزه را در دنیای پس از جهانیسازی به سطح خریدوفروش موادمخدر نیروهای
مافیای قدرت ت نزل دهد تا برای نسل جوانی که شناختی از مبارزات رهاییبخش
آمریکای التین در دوران معاصر ندارند ،واقعیت این مبارزات ناروشن باقی بماند .برای
روشن شدن زمینههای نقش جنبش رهاییبخش کلمبیا باید مشخص شود که چرا و
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چگونه فارک بر سر میز مذاکره نشست .اما الزم است که به این مسأله نیز پرداخته
شود که آیا مذاکره ناشی از شکست نقشه راه عمل جنبش رهایی است یا بر مبنای
ضرورت تاریخی و شرایط تغییر کرده در کشور کلمبیا میتوان آن را دید .در کنار آن،
جنبش کارگری ،زنان و رابطه سایر نیروهای رهاییبخش با این جنبشها نیز مهم است
بررسی شود.
مقاالت ،مصاحبهها و سخنرانیهایی که در بخش انتهای کتاب آمده است ،تکمیل
کننده بخشهای دیگر کتاب است.

یکی ازجلسات مذاکرهی فارک و ای ال ان با دولت
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بخشی از چریکهای فارک که خلع سالح و صلح با دولت را نپذیرفته اند:
تا پرچم انقالبیون واقعی برافراشته باشد ،صلح ممکن خواهد بود

ابزار مبارزه در دوران سرکوب را دشمن تعیین میکند
پیمان صلح دولت کلمبیا و ارتش خلق کلمبیا (فارک) توجه بسیاری را به خود جلب
کرده است.
فارک به عنوان یکی از بزرگترین و قدیمیترین ارتش آزادیبخش خلق کلمبیا طی
چهار سال اخیر بار دیگر پای میز مذاکره با دولت کلمبیا نشسته تا به مبارزهی
قهرآمیزش با دولت نظامی و فاسد وابسته به آمریکا پایان داده و مبارزهی خود را از
طریق مشارکت سیاسی و انتخابات پارلمانی ادامه دهد و با خلع سالح کامل نیروهای
نظامیاش اطمینان دولت و حامیان این صلح را تأمین نماید؛ در حالی که بخشی از
نیروهای فارک این سیاست را نپذیرفته و همچنان در جنگلها و کوههای کلمبیا به
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شیوهی مبارزه قهرآمیزشان ادامه میدهند .دولت کلمبیا به هیچ یک از مفاد قرارداد
صلحی که با چریکها بسته پایبند نبوده است .زندانیان سیاسی آزاد نشدهاند و
ناامنی همچنان شرایط دشواری را برای مردم ایجاد کرده است .گرچه آمار کشتار در
درگیریها ی نظامی در این مدت کاهش یافته اما آمار ترور و قتل نیروهای انقالبی،
چریکها و فعاالن اجتماعی کلمبیا رشد بیسابقهای یافته است .بومیان کلمبیا
همچنان به این مسأله اعتراض دارند که در روند صلح به حقوق آنها توجهی نشده و
بدون نظر آنان در مورد سرزمینهای آنان تصمیم گرفته میشود و...
در طول سالها مبارزه ،فارک همیشه یکی از پایههای اصلی مذاکرات صلح بوده و
هست .سه دوره مذاکرات صلح را از سر گذرانده است .دو دور اول به شکست
انجامیده و دور سوم نیز هم اکنون در جریان است .در گزارشی که در سایت فارک
منتشر شده و به بررسی دور دوم مذاکرات صلح پرداخته ،آمده است که "کلمبیا
هرگز آن سابقهی غمانگیز را تکرار نخواهد کرد" .فارک مدعی است که این بار بسیار
هوشیارتر از دفعهی قبل پای امضای توافقنامه صلح خواهد نشست اما این که تا چه
حد میتواند موفق باشد باید منتظر ماند و سیر این تغییر و تحول را نظاره کرد.
از سوی دیگر جنبش فارک به خوبی میداند که در قرن  ،20همانند زاپاتیستها در
مکزیک مسیری متفاوت را پیش رو دارند .جنبش اجتماعی کلمبیا هیچگاه
سیاستهایش را با بلوک شرق گره نزد و در کنار جنبش رهاییبخش ایرلند با
کمکهای کشورهای آمریکای التین و به طور مشخص کوبا و ونزوئال جنبش قوی در
جامعه بهوجود آورده است 0.رهبران کارگری کلمبیا از دل جنبش رهاییبخش
1ـ مبارزات رهاییبخش دهقانی در دنیای تکنولوژیک جدید ،از فلیپین تا ترکیه با یک بحران عظیم
روبهرو است ،جهانیسازی بسیاری از این جنبشها را به سمت جنبش کارگری کشاند ولی متاسفانه
نمونه کردستانهای ترکیه ،عراق ،سوریه و ایران {البته ایران مربوط میشود به جریانات خارج از
کردستان ایران و ساکن اقلیم کردستان عراق} از معدود جنبشهای رهاییبخش هستند که
نتوانستند خود را با جنبش کارگری همراه کنند .شاید بتوان نمونه صلح فارک با رژیم کلمبیا را با
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آمدهاند .جنبش کارگری کلمبیا پیوندی قوی با جنبش رهاییبخش این کشور دارد،
چنین جایگاهی ،مسوولیت خطیری را بر دوش فارک گذاشته است.
مشارکت فارک در مذاکرات صلح و تغییر سیاست از مبارزهی قهرآمیز به مبارزات
انتخاباتی بحثهای فراوانی را برانگیخته است .به نظر میآید بیش از همه ،اعتراف به
شکست و بنبست مبارزهی مسلحانه برای دستیابی به عدالت و رهایی خلقها بیش
از چهار دهه است که با تبلیغات وسیع نیروهای امپریالیستی به همه نیروهای مبارز
و آزادیخواه تحمیل شده است و طی این دههها با ایجاد نیروهای تروریستی
ضدمردمی از طرفی و تولید سالح نظامی فوق پیشرفته و رسانههای رنگ وارنگ نظام
سرمایهداری برای دستکاری و خالف واقع نشان دادن اخبار با استفاده از شیوههایی
که کامالً منطبق بر روانشناسی اجتماعی تودهها است؛ نیروهای انقالبی را وادار به
انتخاب راههایی کردهکه جز بنبست و شکست ،عاقبتی برای آنها وجود نداشته
باشد  .یکی از این نیروهای انقالبی فارک است که اکنون پای میز مذاکره نشسته و
چشمان بسیاری از نه تنها مردم و مبارزین کلمبیا ،بلکه جهان به نتیجه این
مذاکرات دوخته شده است.

عملکرد نیروی پ.ک.ک و رژیم ترکیه و حمایت آمریکا و همپیماناناش مقایسه کرد.
این مقایسه نیاز به کار و تحقیق دارد و ضروری است انجام شود.
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مختصات جغرافیایی کلمبیا
کلمبیا یکی از کشورهای آمریکای جنوبی است که مساحت آن  0میلیون و 040
هزار کیلومترمربع است .سرزمین کلمبیا دارای شرایط طبیعی متنوعی است و از
قلههای بلند و برفی آند تا دشتهای گرم و مرطوب حوزهی رود آمازون را شامل
میشود .این کشور بعد از برزیل بیشترین جمعیت را در بین کشورهای آمریکای
جنوبی دارد .پراکندگی جمعیتی کلمبیا یکسان نیست .اغلب مردم این کشور در
بخش کوهستانی کشور زندگی میکنند که یک سوم مساحت کشور را شامل
میشود .بوگوتا ،پایتخت کلمبیا و سایر شهرهای بزرگ آن در این ناحیه قرار دارند.
پیشزمینههای اقتصادی ـ اجتماعی
کلمبیا از بسیاری جهات شبیه دیگر کشورهای آمریکای التین است اما برخی
جنبههای منحصربه فرد در این کشور وجود دارد که به لحاظ سیاسی ،اجتماعی و
اقتصادی تاریخ این کشور را از سایر کشورهای آمریکای التین متفاوت کرده است.
بهعنوان مثال ،برخالف دیگر کشورهای آمریکای التین ،شهرهای اصلی کلمبیا
(بوگوتا ،مدلین ،کالی و بارانکیال) توسط قله کوههای بلند ،متراکم ،گسترده و
جنگلهای گرمسیری و دشتهای وسیع از یکدیگر جدا شده است .بسیاری از
استانهای کلمبیا در انزوای نسبی از پایتخت ،بوگوتا ،توسعه یافتهاند.
قبل از قرن بیستم ،سفر از اقیانوس اطلس به پاریس زمان کمتری میبرد تا سفر از
شهر بندری کارتاجینا به پایتخت کلمبیا که در دشتی هموار در ارتفاع  8311فوتی
بر باالی کوههای آند قرار دارد .این انزوای جغرافیایی برای بسیاری از کلمبیاییها
سرلوحه بیاعتمادی نسبت به دولت مرکزی است که هنوز هم در مناطق روستایی
کلمبیا همچنان ادامه دارد .تا به امروز ،باوجود ادعاهای تحلیلگران دولتی مبنی بر
اینکه کلمبیا قدیمیترین دموکراسی آمریکا التین است ،دولت بوگوتا هرگز بهطور
مؤثر ،بر همه قلمرو کشور کنترل نداشته است.
11
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در قرن  03کلمبیا توسط زمینداران محلی نخبه اداره میشد .کلمبیا در سال 0801
از کشور اسپانیا مستقل شد .این استقالل در جهت منافع سیاسی و اقتصادی
حاکمان جدید بود و در اصل ،صرفاً استقالل حکومت از مدیران استعماری اسپانیا
بود که به یک الیگارشی اسپانیاییـ کلمبیایی خوشخدمتی میکردند .فرزندان سفید
استعمارگر اسپانیایی ،سلطهی سیاسی و اقتصادیشان را در سراسر کلمبیا نگه
داشتند و کنترل بر زمینهای کشاورزی کشور را حفظ کردند .تا نیمهی قرن
نوزدهم ،نخبگان جامعه از لحاظ سیاسی و اقتصادی گوش به فرمان اسپانیا بودند و
دو حزب سیاسی در کلمبیا تشکیل داده بودند .لیبرالها طرفدار سیستم دولت
فدرال ،جدایی کلیسا از دولت و اقتصاد بازار آزاد بودند ،درحالیکه محافظهکاران
کلمبیا خواهان یک حکومت مرکزی قوی بودند که در سیاستگذاریهای اقتصادی
فعال و روابط نزدیکی با کلیسا داشته باشد.
تا پایان قرن بیستم "لیبرالها و محافظهکاران" زمام سیاست کلمبیا را در دست
داشتند؛ اما در اواسط قرن بیستم ،تفاوت کمی بین دو طرف ،بهخصوص در زمینه
سیاستهای اقتصادی وجود داشت .با وجود موانع جغرافیایی دشوار در کشور،
درنهایت دو طرف موفق به نفوذ به بسیاری از مناطق کلمبیا شدند ،هر چند مردم در
انتخابات معموالً به مقامات محلی حزب نسبت به رهبران ملی وفاداری بیشتری
نشان میدادند  .اختالفات سیاسی میان نخبگان لیبرال و محافظهکار ،در سطح محلی
و ملی ،اغلب منجر به درگیری و خشونت و ایجاد فاصله بین طرفداران دو حزب
میشد .دهقانان بهطور معمول در بسیاری از جنگهای داخلی کلمبیا درگیر بودند؛
درگیریهایی که بر اساس منافع نخبگان حاکم بود نه مبارزات رهاییبخش مبتنی
بر طبقه .دهقانان اغلب برای حمایت از منافع لیبرالها ،محافظهکاران یا زمینداران
محلی میجنگیدند ،برای اصالحات معتدلی که زندگی آنها را کمی بهبود بخشد.
تا سال  0883قدرت در دست نیروهای محافظهکار بود .این آشفتگی در قرن نوزدهم
با جنگ هزار روزه ( )0833-0312به اوج خود رسید .در آن زمان اقتصاد کلمبیا با
صادرات قهوه گره خورده بود و بعد از سقوط قیمت قهوه ،دولت لیبرال نیز سقوط
کرد .لیبرالها پس از شکست در انتخابات  0838در مقابل محافظهکاران مسلح
شدند و جنگ آغاز شد .در خالل سالهای  0833تا  0312که کلمبیا درگیر جنگ
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داخلی بود بیش از صد هزار نفر کشته شدند؛ این خونینترین جنگ در تاریخ کلمبیا
بوده است .در پایان سال  ،0312اقتصاد کشور عمالً فلج شد .نیروهای نظامی در
دولت برتری داشتند و محافظهکاران (نیروی نظامی) با لیبرالها به توافق رسیدند که
لیبرالها سالحشان را زمین بگذارند و در مقابل عفو شوند.
در همان سال دولت محافظهکار معاهده هری هرآن  0را با ایاالتمتحده بست .مطابق
با این معاهده ،دولت کلمبیا موافقت کرد که آمریکا کانالی برای اتصال دو اقیانوس
در مرز کلمبیا و ایالت پاناما بسازد؛ اما در سال  ،0311مجلس سنای کلمبیا بهاتفاق
آرا این پیمان را تصویب نکرد؛ زیرا بر اساس این قرارداد کنترل و اجرای عملیات
احداث کانال به آمریکا داده میشد .در نوامبر همان سال ،زمانی که تجزیهطلبان
علیه دولت محافظهکار بوگوتا شورش کردند؛ واشنگتن فرصت دیگری برای حق
ساخت کانال پاناما پیدا کرد .تئودور روزولت رئیسجمهور وقت آمریکا در حمایت از
این قیام با اعزام کشتیهای جنگی و نیروهای نظامی آمریکا به تنگه ،نگذاشت
نیروهای نظامی کلمبیا به شهر پاناما برسند .سه روز بعد واشنگتن رسماً استقالل
پاناما را به رسمیت شناخت و قبل از اینکه نمایندگان مشروع دولت جدید پاناما
بتوانند به واشنگتن برسند پیمان جدیدی با مهندس ارشد سابق شرکت کانال پاناما
امضا کرد .روزولت به اعتراضات کلمبیا نسبت به ساخت این کانال در منطقه که تاثیر
زیادی در ایجاد شکاف در نیمی از کشور داشت ،بیاعتنایی کرد .کلمبیا نیز در مقابل
حمایت واشنگتن از استقالل پاناما بهطور رسمی تسلیم شد ،در واقع از انجام هر
کاری در این مورد ناتوان بود .درحالیکه از دست دادن پاناما سبب خشم و
بیاعتمادی بسیاری از کلمبیاییها نسبت به ایاالتمتحده شد ،برخی از نخبگان
اقتصادی کشور برای روابط گسترده با همسایه شمالی قدرتمند خود به دولت فشار
میآوردند  .با تصویب پیمان اوروتیا تامپسون توسط مجلس سنای آمریکا که
واشنگتن را به خاطر نقشش در جدایی کانال پاناما از کلمبیا وادار به پرداخت غرامت
 21میلیون دالری به کلمبیا کرد ،تنشها در سال  0322کاهش پیدا کرد2.
1
Hay–Herrán Treaty
 -2دولت آمریکا در سال  0322در پی قرارداد اوریتا تامپسون توسط مجلس سنا  21میلیون دالر به کشور
کلمبیا غرامت داد.
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سالهای بعد اقتصاد کلمبیا شکوفا شد .این سالها با عنوان "رقص میلیونها"
(کنایه از میلیونها دالری است که وارد اقتصاد کلمبیا شد) شناخته میشود .بخشی
از این رونق ناشی از  21میلیون دالر غرامتی است که توسط آمریکا پرداخت شد ،اما
در درجهی اول به دلیل گسترش تولید و صادرات قهوه ،موز ،نفت بود؛ هر چند
اکثریت عظیمی از کلمبیاییها بهویژه کارگران شهری و روستایی از این اقتصاد
پررونق کشور بهرهای نبردند .حزب کمونیست کلمبیا ،پارتیدو 0،که خواستار
اصالحات اجتماعی و اقتصادی بود شروع به سازماندهی بیشتر این کارگران کرد.
اقتصاد کلمبیا
کلمبیا از لحاظ اقتصادی بیست و ششمین کشور جهان است و چهارمین کشور در
آمریکای التین و پرجمعیتترین کشور اسپانیاییزبان با  47میلیون جمعیت است که
چندین ملیت را در درون خود دارد :سیاهان ،بومیان و اروپاییان 34 .درصد جمعیت
باسواد هستند .منابع طبیعی فراوانی دارد .صادرات اصلی شامل کاالهای تولیدی و
مصنوعات ،مواد نفتی ،زغالسنگ و قهوه است .صادرات موادمخدر نیز بخشی از
اقتصاد از اقتصاد رسمی و غیر رسمی کلمبیا را تشکیل میدهد.
اقتصاد کلمبیا مبتنی بر بازار آزاد است و در بسیاری از سیاستها و نیازهای
اقتصادی به ایاالتمتحده آمریکا وابسته است .کلمبیا نزدیکترین کشور آمریکای
جنوبی به آمریکا ست .صنعت گردشگری در کلمبیا با پیشی گرفتن از صادرات سنتی
بهعنوان بزرگترین منبع درآمد خارجی این کشور در آمریکای جنوبی شناخته شده
است .این کشور در سال  2104میالدی به درآمد  1.2میلیارد دالری از صنعت
گردشگری دست یافت .نرخ بیکاری  00درصدی ،وجود بیش از  43درصد جمعیت
زیر خط فقر و ضریب جینی 2بسیار باالی  – 18که تضاد طبقاتی بسیار شدیدی را
Comunista Colombiano ،PCC

1

 -1ضریب جینی یک واحد اندازهگیری پراکندگی آماری است که معموال برای سنجش میزان
نابرابری در توزیع درآمد یا ثروت در یک جامعه آماری استفاده میشود .این ضریب با نسبتی تعریف
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نشان میدهد ،بیانگر این است که مشکالت ساختاری عدیدهای در اقتصاد خود دارد.
صنعت در کلمبیا نسبتاً غیرپیشرفته است و تنها 08درصد از سهم تولید ناخالص
داخلی  0را شامل میشود.
کشاورزی کلمبیا
بخش کشاورزی کلمبیا هماندازه صنعت ،سهمی  08درصدی در تولید ناخالص ملی
این کشور را دارد .محصوالت عمدهی کشاورزی کلمبیا قهوه ،کاکائو ،نیشکر ،نارگیل،
موز ،پنبه ،برنج و سایر میوهها و بیش از  414محصول کشاورزی است که در بازار
آمریکا استفاده میشود .مساحت وسیعی در کلمبیا برای کاشت گیاه کوکا استفاده
میشود .در سال  ،2114حدود  004هزار و  011هکتار از خاک کلمبیا زیر کاشت
این گیاه بود و در واقع کلمبیا هر ساله توان تولید  411تن کوکائین را دارد .کشت
کوکا از جمله فعالیتهای تجاری مهم در کلمبیا است و حتی زمینهای دولتی نیز از
جاهطلبی صاحبان و سران این تجارت در امان نماندهاند.

میشود که ارزشی بین صفر و یک دارد .هر چقدر ضریب جینی نزدیک به عدد صفر باشد ،برابری
بیشتر در توزیع درآمد را نشان می دهد و بالعکس هر چقدر ضریب جینی نزدیک به عدد یک باشد،

توزیع نابرابر درآمد را مشخص میکند.
GDP
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1

کانون مدافعان حقوق کارگر

ارتش خلق کلمبیا (فارک)

سلب مالکیت زمین از دهقانان ،اصالحات ارضی و شیوههای مقاومت
دهقانان
مانند بسیاری از کشورهای پیرامونی مسألهی زمین و نقش فئودالها در مناسبات
اجتماعی نقش برجستهای دارد .همانند سالهای دههی چهل شمسی در ایران ،در
کلمبیا نیز قانون اصالحات ارضی توسط نسخههای مکتب شیکاگو و سیاست آمریکا
اعمال شد .حتی برخی از نیروهای انقالبی نیز معتقد بودند که سیاست انقالب ارضی
شرط ضروری برای باال بردن استاندارد زندگی مادی و فرهنگی کل دهقانان است به
شرطی که این اصالحات عمیق و بنیادی باشد و بتواند بیکاری ،گرسنگی ،بیسوادی
و بیماریهای بومی ،قیدوبند سیستم زمینداری بزرگ را از بین برده و دهقانان را
آزاد کند0 .
در سال  ،0330کنگره کلمبیا قانون اصالحات ارضی (قانون  )011را تصویب کرد با
این پیشفرض که به دهقانان برای به دست آوردن "نیازهای اساسیشان کمک شود،
جمعیتی که رنج طوالنی را میکشیدند" .در این قانون مکانیسمی برای تغییر توزیع
بهشدت نابرابر زمینهای زراعی از طریق سلب مالکیت و توزیع مجدد آن بین
دهقانان در نظر گرفته شده بود .در سال  ،0331حدود  11درصد از زمینهای زراعی
کلمبیا صرفاً متعلق به  0.7درصد از مالکان بود ،درحالیکه  32.1درصد از کشاورزان
کشور در کمتر از  0درصد از قلمرو زمینهای مناسب برای کشاورزی امرارمعاش
میکردند .هدف اعالم شده قانون  011رسیدگی به این نابرابری شدید در توزیع
زمین بود؛ اما در واقع ،قانون  011نمونه بارز اصطالح معروف "هویج و چماق " بود.
از طرفی قانون  011تصویب و از طرفی طرح ضدشورش  2عملیات امنیتی آمریکای
 -1البته بحث اصالحات ارضی در سال  0142شمسی در ایران هنوز نتوانسته در میان نیروهای
اجتماعی ایران بحث متاقشه برانگیزی است و بسیاری از نقدهای که به بیژن جزنی وارد میکند از
زاویه نگاه ایشان به مسئله ارضی است و این بحث همچنان باز است
2 LASO:Latin American Security Operation
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التین که در واقع این طرح امنیتی جنایت علیه بشریت بود و بهعنوان "چماق" علیه
شورشهای دهقانان در نظر گرفته شده بود.
با اینحال ،ده سال پس از تصویب قانون  ،011مالکیت زمین به میزان بیشتری در
دست زمین داران بزرگ متمرکز شد و این قانون برای کمتر از یک درصد از
زمینهایی اجرا شد که واجد شرایط سلب مالکیت بودند و اکثریت زمینها در تملک
دولت باقی ماند .بسیاری از دهقانان از سرزمین خود اجباراً رانده شدند و این به روند
شهرنشینی در کلمبیا کمک کرد .آنها در جستجوی شغل به شهرها نقلمکان
کردند .در اواسط  0331رکود اقتصادی ،سطح بیکاری شهری را از  4.3درصد در
سال  0334به  01درصد در سه سال بعد افزایش داد.
خوزه آنتونیو گوتیرز  -یک فعال و نویسنده آزادیخواه که در ایرلند زندگی میکند،
معتقد است:
گفته میشود" کلمبیا یکی از بدترین کشورها از نظر توزیع زمین در جهان است47 .
میلیون نفر در این کشور زندگی میکنند .سه هزار نفر مالک  11درصد کلیه زمینها
هستند .من تاکنون کشور دیگری با چنین توزیع نابرابر و تکاندهندهای را
نشناختهام .اختالف بر سر مالکیت زمین در واقع برای قرنها در جریان بوده است،
اما از اواسط  0341مبارزه مسلحانه نیز برای حق مالکیت زمین در گرفت .این به
تنهایی نه یک مبارزه مسلحانه ـ بلکه فرهنگ مقاومت کشاورزان بود که از سال
 0311آغاز شده بود .بنابراین ما امروز از یک درگیری مسلحانه و اجتماعی صحبت
میکنیم .یک جنبش انقالبی پرطرفدار مهم در حومه وجود دارد.
زمینداران بزرگ با هدف زمینخواری یا زمینهایشان را کشت نمیکنند یا به کشت
محصوالت کشاورزی برای صادرات اختصاص میدهند .در سالهای اخیر نیز برخی از
آنها در زمینهایشان معادن غنی پیدا کردهاند و به دنبال استخراج معدن رفتهاند و
از کشت زمینها خودداری میکنند؛ اما بهرهبرداری از معادن نیز همراه با
رانتخواری است و در واقع به دنبال تولید نیستند و به صورتی پایدار و محکم
16
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سرمایهداری را مستحکمتر میکنند .برای چند دهه است که آنها کشاورزان کوچک
و مستقلی را که در خارج از روستاها زندگی میکنند با استفاده از زور ،خشونت
عریان و قوانین دروغین از زمینهایشان بیرون میکنند.
زمینداران سنتی از یکسو خواهان سلب مالکیت از کشاورزان هستند و از سوی
دیگر سعی در نگه داشتن آنها در اطراف روستاها بهعنوان کارگر دارند .اما در آن
چندان موفق نبودهاند چراکه کلمبیا کشور خیلی بزرگی است و همیشه زمینهای
جنگلی بیشتری وجود دارد ،بهطوری که دهقانان کوچ کرده ،دورتر رفته و در یک
قطعه زمین جدید ساکن میشوند ،آن را پاک میکنند ،روی آن کار میکنند و
دوباره تبدیل به کشاورز مستقل میشوند.
وقتی که آنها در زمین جدید ساکن شدند ،دوباره زمینداران بزرگ میآیند و ادعا
میکنند که مالک زمین هستند و کشاورزان یک بار دیگر رانده میشوند؛ این
چرخهی تاریخی درگیری زمین در کلمبیا بوده است؟ آنها چه میتوانند بکنند؟
آنها هنوز هم میتوانند به جنگلی دورتر نقلمکان کنند ،اما این فقط تولید مجدد
همان چرخه است .چرخهای که با خشونت همراه بوده است".
و طبیعی است که این روند با تخریب بیش از پیش مناطق جنگلی همراه است.
در زمانهایی خشونت از کنترل خارج میشده است؛ برای مثال در سال  ،0343در
طول یک دوره از خشونت بین محافظهکاران و لیبرالها (دو حزب اصلی)
محافظهکاران از خشونت گستردهای برای اخراج دهقانان کوچک از زمینهایشان ،در
مناطق تحت نفوذ لیبرالها استفاده کردند .این اقدامات با حمایت کلیسا و دولت و
به دست شبهنظامیان جناح راست صورت گرفته است .بسیاری از دهقانان کشته
شدند .گاهی اوقات تمام اعضای خانوادهها به قتل میرسیدند .در کتاب "صد سال
تنهایی" گابریل گارسیا مارکز نمایی از تاریخ غمانگیز این کشور را در قالب رمان
نشان میدهد .در بخشیهایی از متن کتاب ،کودکان شخصیتهای اصلی این فاجعه
هستند که بهطور سیستماتیک یکی پس از دیگری اعدام میشوند.
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در تاریخ این مبارزات ،دهقانان در برابر جابهجایی جغرافیایی و سلب مالکیت مقاومت
کردهاند .در سالهای  0348-0343دهقانان آگاه به وضعیت خود که خواستههایشان
از نظام فئودالی فراتر بود و هوادار حزب لیبرال مشهور بودند ،یک نیروی چریکی به
نام "دفاع از خود" تشکیل دادند؛ در سال  0343کمونیستها نیز گروههای "دفاع از
خود" را در همان راستا در مناطق تلیما و بخشهایی از تکانداما 0به منظور
جلوگیری از بیرون راندن دهقانان تشکیل دادند .در مواجهه با این مقاومتها ،در
بسیاری از موارد مالکان بزرگ از ترس جانشان یا مرعوب و تسلیم شدند و زمینها
را تقسیم کردند یا از منطقه فرار کردند.
در اواخر دههی  41میالدی  0121/شمسی دو گروه مسلح دهقانی (کمونیستها و
طرفداران حزب لیبرال) با یکدیگر در تماس بودند .گروههای مسلح کمونیست از نظر
سازماندهی نیروها و اعتبار در وضع بهتری قرار داشتند و برخالف هواداران حزب
لیبرال ،با متد آموزش و سازماندهیهای خود توانست نیروی بیشتری جذب کند .در
طول آن دوره از مبارزات مسلحانه ،دهقانان لیبرال نیز رادیکال شدند .رهبران لیبرال
از ترس از دست دادن نیروی کمی خود ،از جنگ چریکی کنار کشیدند و سعی
کردند در حوزه انتخاباتی باقی بمانند .محافظهکاران نیز از رادیکال شدن این مبارزات
نگران بودند.
در اواخر سال  ،0311دیکتاتوری نظامی محافظهکاران با لیبرالها و نیروهای چپ
توافق کرد که اگر چریکها تسلیم شوند ،عفو خواهند شد .نیروهای لیبرال این توافق
را پذیرفتند .در این سالها جنگ سرد در اوج خود بود .ایاالت متحده آمریکا دخالت
کرد و گفت این عفو شامل کمونیستها نخواهد شد .کمونیستها نابخشودنی در نظر
گرفته شدند .کمونیستها خلعسالح را به رسمیت نشناختند .برخی از دهقانان
لیبرال نیز تصمیم گرفتند سالح خود را تحویل ندهند که بر اساس مدارک موجود،
این نیروها توسط دولت طرد یا کشته شدند؛ اما در سال  ،0318لیبرالها و

Tequendama
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محافظه کاران توانستند به یک فرمول تقسیم ثابت قدرت دست یابند و در این میان
طرد و ممنوعیت فعالیت کمونیستها در جای خود باقی ماند.
بسیاری از دهقانان در پاسخ به تهدیدهای سهگانهی سرکوب دولتی ،عدم موفقیت
سیاست اصالحات ارضی و بیکاری رو به رشد شهری ،اصالحات ارضی خود را از
طریق کوچ به منطقه آمازون در شرق و جنوب کلمبیا عملی کردند .در سال ،0334
برخی از  171هزار دهقانانی که مهاجرت کرده بودند به مناطق خودگردان رفتند،
بارشان را زمین گذاشتند و بهمنظور ایجاد کشتزار ،اقدام به قطع جنگلهای انبوه
کردند .فارک از میان این دهقانان مهاجر مسلح به وجود آمد .بسیاری از مهاجران
بهزودی بهمنظور دفاع از خود در برابر تجاوز زمینداران بزرگ و دولت به چریکها
پیوستند .در واقع ،فارک ،مؤثرترین شکل دفاع برای بسیاری از دهقانان شد .بر
اساس گزارش آلفرد موالنو'0در مناطقی که در آن فارک در  0331نفوذی نداشت ،در
روند پیادهسازی استعمار دهقانها و انتقال زمین و منافع زمینداران بزرگ ،دهقانان
هیچ حامی نداشتند.
مبارزات دهقانان در طول دههها پیشرفت شگرفی کرده است .ایجاد مناطق حفاظت
دهقانی یکی از شیوههایی است که نشان میدهد هنگامی که مبارزه با زندگی آنان
عجین میشود چه خالقیتها و ابتکاراتی بهروز میکند.
بسیج بزرگی از دهقانان شمال غربی کلمبیا ،برای  14روز ،بزرگراههای مهم منطقه
کاتاتومبو ،نزدیک مرز ونزوئال را مسدود کردند .کاتاتومبو ،که به معنی «سرزمین رعد
و برق» در زبان محلی بارو است ،یک قلمرو کلیدی برای منابع طبیعی
ژئواستراتژیکی مانند نفت ،کلتان و زغالسنگ است ،زمینی که سرمایه شرکتهای
چند ملیتی طمع مالکیت آن را داشتند و سناریویی برای یک فصل جدید از تاریخ
مبارزه طبقاتی در کلمبیا است.

Alfredo Molano
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تقاضای اصلی جنبش دهقانی محلی ،تبدیل کاتاتومبو به یک منطقه حفاظت
دهقانی 0است .اما منطقه حفاظت شده دهقانی ( )ZRCچیست و چرا تعداد زیادی از
دهقانان فقیر جادهها را برای این خواسته مسدود کردند؟
منطقهی حفاظت شده دهقانی یک طرح قانونی است؛ نه اختراع دهقانان کاتاتومبو.
این قانون در قانون  031سال  0334تصریح شده است .یعنی دهقانان با شناخت از
قوانین موجود دست به عملی زدند تا دسترسی کارگران روستایی به اموالشان را در
سرزمینهایی که مستقر شدهاند ،فراهم کنند .در قانون  ،031شکل مهمی از تشکل
برای روستاییان تعریف شده است :اتحادیه دهقانان روستا ( ،2)UAFتا شرایط زندگی
اقتصادی مناسب را برای یک خانواده دهقانی فراهم کند .از سال  0334تا امروز،
بسیاری از اصالحات و سکوت رسمی دولت قانون  031را ناقص کرده و به رغم
تعریف و ایجاد پنج منطقه حفاظت شده دهقانی تقریباً حدود  71تا  034هکتار از
این مناطق توسط بوروکراسی دولتی مسدود شده است .دولت بر اساس گزارشهای
اطالعاتی نظامی احمقانه اصرار دارد که این ایده "منطقه حفاظت شده دهقانی" از
یک طرح مرموز از چریکهای کمونیستی برای ایجاد "جمهوری مستقل" در
حومهی شهر ،آمده است.
از سال  2101مبارزه جوامع دهقانی کلمبیا رو به افزایش است .غفلت حکومت برای
رسیدگی به دهقانان مهاجری که میخواهند سکونتگاههای خود را قانونی کرده
و مناطق حفاظت شده دهقانی را ایجاد کنند ،کارگران روستایی را مجبور کردند تا
ساکنان تمام مناطق را سازماندهی و بسیج کند .آنها موسسهی ملی حفاظت از
محیطزیست را ایجاد کردند ،همچنین انجمن ملی  .ZRCبا وجود این که در 1
ناحیه 1ایجاد مناطق حفاظت شده دهقانی ،در واقع غیرقانونی شده ،اما در حال
تشکیل هستند .ایجاد مناطق حفاظت شده دهقانی ،متکی به قدرت و مقاومت
- Zona de Reserva Campesina - ZRC

1

-Peasant
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Farmer Unity
Losada-Guayabero ،Gúejar ،Sumapaz ،Montes de María ،Perla Amazónica
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دهقانان خودمختاری است که ادعا میکنند تبدیل شدن به "منطقه حفاظت شده
دهقانی" حق قانونی آنها است .این مناطق توسط شوراهای دهقانی اداره میشوند و
نوعی جوامع خودمختار هستند.
روز به روز ،جنبشهای دهقانی کلمبیا قویتر میشوند و از روشهای بسیار متنوع
برای دستیابی به خواستههایشان استفاده میکنند .از جمله اعتصاب غذای ملی که
قرار است در  03آگوست آینده اجرا شود .تاریخ جدیدی برای مبارزهی اجتماعی ،در
یک کشور که مردم خواستار تغییرات ساختاری در آن هستند.
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تاریخ سالهای "خشونت" در کلمبیا
سالهای  0347در بوگاتا شورشی به رهبری لیبرالها رخ داد .این سالها بهعنوان
"دوران خشونت" شناخته شده است .در اواخر  ،0321در صحنه سیاسی شخصی به
نام خرخه گییتان ،0یکی از نمایندگان کنگره کلمبیا و عضو حزب لیبرال بهعنوان
مخالف ظهور کرد و به میلیونها کلمبیایی فقیر و تهیدست زندگی متفاوتی را نوید
داد .در روز  3دسامبر ،ارتش کلمبیا به روی اعتصابکنندگانی که در میدان مرکزی
شهر سیناگا تجمع کرده بودند ،آتش گشودند .تعداد زیادی از اعتصابیون که تا
 2111نفر تخمین زده میشد ،کشته شدند.
گییتان نقش دولت محافظهکار در قتلعام کارگران موز توسط ارتش کلمبیا در
 0328در شهر شمالی سیانگا 2را محکوم کرد .او دولت و ارتش را بهطور قطعی متهم
به شرکت در جنایت شرکت یونایتد فروت  1مستقر در بوستون کرد.
Jorge Eliécer Gaitán
Ciénaga
United Fruit

1
2
3

تأسیس شرکت یونایتد فروت به سال  0870برمیگردد .هنری میگز ،مؤسس راه آهن ایاالت متحده
آمریکا ،قراردادی با دولت کاستاریکا مبنی بر کشیدن راه آهن بین سن خوزه و بندر لیمون در
کاراییب امضا کرد .خواهر زاده وی ،ماینور سی.کیت ،در کاستاریکا به عنوان نماینده ی وی فعالیت
میکرد .موز به عنوان منبع غذایی ارزان قیمت برای کارگران راهآهن استفاده میشد .در سال
 ،0884رئیس جمهور کاستاریکا ،در پی مذاکراتی پذیرفت در ازای بدهیهای دولت کاستاریکا به
شرکت حدود سه هزار کیلومتر مربع زمین معا ف از مالیات در امتداد راه آهن به کیت بدهد .رشد موز
در این زمینها بسیار خوب بود و صادرات موز به ایاالت متحده آمریکا آغاز شد .در سال  ،0833کیت
با شرکت بوستون فروت شریک شد و شرکت یونایتد فروت را تأسیس کرد .این شرکت به تدریج
تامین بیش از 81درصد بازار موز ایاالت متحده آمریکا را در اختیار گرفت .در سال 0384با تغییر
مدیریت و سهام داران ،نام آن به چیکیتا برندز اینترنشنال تغییر یافت .در طول سالها فعالیت شرکت
یونایتد فروت مالک زمینهای زیادی در دشت های کارائیب بود و خطوط راه آهن ناوگان دریایی
شرکت رادیو و تلگراف خود را داشت .این شرکت نفوذ زیادی بر دولتهای منطقه داشت که به او
امکان عدم پرداخت مالیات و گرفتن مزایا و امتیازات از دولت های محلی و حتا تصویب قوانین یا
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گییتان شعارهای مردمپسند کارگری و مساله اصالحات ارضی میداد .شعارهای وی
در زمینه اصالحات ارضی به معرفی اولین قانون اصالحات ارضی مدرن کلمبیا در
سال  0313منجر شد .شعارهای پوپولیستی گییتان باعث شد طرفداران قابلتوجهی
به دست آورد و به واسطه آن در اواخر  ،0341برای مدت کوتاهی شهردار بوگوتا شد.
در سال  ،0343دولت محافظهکار جدیدی انتخاب شد که با استفاده از خشونت
اصالحات محدودی را حذف کرد که توسط لیبرال ـ اصالحطلبها در شانزده سال
گذشته تصویب و اجرا شده بود.
در  3آوریل سال  ،0348با ترور گییتان در یکی از خیابانهای بوگوتا ،خشونت
شدت یافت .مرگ رهبر لیبرال باعث شورش "آل بوگوتازو" شد .این شورش به جنگ

جلوگیری از تصویب قوانین را میداد .اسناد کمکهای مالی این شرکت به سازمانهای شبه نظامی
کلمبیایی در سال  2117رسوایی بزرگی ایجاد کرد .به گزارش وزارت دادگستری آمریکا ،چیکیتا و
شرکتهای تابعه آن از سال  0337تا  ،2114ماهانه  0٫7میلیون دالر به گروه تروریستی کلمبیایی به
نام نیروهای متحد دفاع از خود ( )AUCپرداخت کرده است .چیکوئیتا برندز پذیرفت تا  21میلیون
دالر را به ق ربانیان گروه تروریستی نیروهای متحد دفاع کلمبیا بپردازد .یکی از چندین قتلعام

گسترده این سازمان در سال  2110انجام شد :در  07ژانویه 81 ،نفر از نیروهای شبهنظامی AUC
وارد حومه شهر چنگو شدند و  24نفر را با خرد کردن جمجمه سرشان توسط پتکهای سنگی
کشتند.
محیط زیست این منطقه آسیبها ی جدی بسیاری از فعالیت این شرکت دیده است .از بین بردن
جنگلها ،مناطق باتالقی و دشتها شد و فاضالبها  ،سیم کشی و سیستم آب رسانی اکوسیستم
موجود در این مناطق را نابود کرده و تنوع گونهها را از بین برده است .یکی از اقدامات معمول یونایتد
فروت ،عملی معروف به «تغییر مزرعه کشاورزی» بود .در این عمل منابع هیدورلوژیکی و حاصلخیزی
در یک مکان را در اختیار میگرفتند و هنگامی که مزرعه آفت زده میشد یا دیگر حاصلخیز نبود،
کشاورزان ناچار به نقل مکان به زمین دیگری می شدند و به این ترتیب صاحب زمینهای بسیاری
میشدند.
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داخلیای تبدیل شد که طی  01ساعت بعد از ترور گییتان ،بوگوتا را به ویرانهای
تبدیل کرد و بیش از 211هزار نفر در این درگیریها کشته شدند0.
در این جو ترور و وحشت که بر اساس درگیری بین منافع لیبرالها و محافظهکاران
به وجود آمده بود؛ بخشهایی از اقشار پایین که حامی لیبرالها بودند به تخریب
گسترده و غارت پایتخت پرداختند .همزمان اجالس بینالمللی نهم کشورهای
آمریکایی در بوگاتا برگزار میشد که بسیاری از مقامات آمریکا ،از جمله وزیر امور
خ ارجه ،جورج سی مارشال در آن شرکت کرده بودند .آنان بر این باور بودند که
شورش "آل بوگوتازو" یک توطئهی کمونیستی برای تضعیف اجالس است .رابرت
دبلیو درکسلر که در دهه  0311و  0371بهعنوان دیپلمات آمریکا در کلمبیا خدمت
کرده بود ،گفت:
"رشد سریع چپ در آمریکای التین موجب رشد نگرانی بیش از حد دولت
ایاالتمتحده از تهدید کمونیسم شد و این امر بیشتر ناشی از جنگ داخلی معروف
به "آل بوگوتازو" بود .این طنزی بیرحمانه از سرنوشت مردم کلمبیا است .دلیل
عمدهی شورش که ناشی از مشکالت اجتماعی در کلمبیا بود ،بهطورکلی نادیده
گرفته شد و دلیل آن را اتخاذ سیاستهای نظامی ضدکمونیستی ایاالتمتحده در
منطقه عنوان کردند ،سیاستهایی که گاه به بدتر شدن مشکالت داخلی آنها منجر
شده است".
ترس از این که خشونت برآمده از اعتراضات بوگوتازو ممکن است با انقالب اجتماعی
دهقانان یکی شود ،سبب شد که رهبری ملیگرایان لیبرال از سرکوب خونین این
جنبش بهوسیله دولت محافظهکار حمایت کند .با وجود اتحاد سست بین دو طرف،
بنا به گفتهها ،محافظهکاران دو لیبرال عالیرتبه را در سال  0343ترور کردند که
حزب لیبرال با تحریم انتخابات ریاست جمهوری سال  0311آن را پاسخ داد.
درنتیجه نامزد محافظهکاران ،لورنو گومز 2برنده بالمنازع انتخابات شد.
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گرچه شورش بهطور موثری در بوگاتا سرکوب شده بود؛ شورش دهقانان مسلح در
سراسر حومه ادامه داشت .کلیسای کاتولیک از رژیم استبدادی گومز پشتیبانی
میکرد  .درگیری و هرج و مرج تنها مختص به جنگ بین دهقانان لیبرال و دهقانان
محافظهکار نبود بلکه بین هژمونی قدرت مسلط و دهقانان قحطیزده نیز وجود
داشت .این درگیریها به این منجر شد که بسیاری از مالکان بزرگ همهی
داراییهای خود را رها کردند و برای نجات جانشان به شهرها رفتند .ایاالتمتحده،
حمایت حزب کمونیست کلمبیا از دهقانان را از زاویهی جنگ سرد میدید و تجهیز
نظامی و آموزش ارتش کلمبیا را تسریع کرد .همکاریهای نظامی نزدیک بین دو
کشور قبالً ایجاد شده بود و کلمبیا تنها کشور آمریکای التین بود که به مکانی برای
ارسال کمکهای نظامی ایاالتمتحده و پیشبرد سیاستهای جنگیاش در کره
تبدیل شده بود.
در سال  ، 0312ارنستو چه گوارا پس از سفر به بسیاری از کشورهای آمریکای
جنوبی وارد کلمبیا شد .در طول اقامت کوتاه خود ،مردی که بعدها الهامبخش
بسیاری از انقالبیون کلمبیا شد ،چنین گفت:
"سرکوب آزادیهای فردی در اینجا از هر کشور دیگری در آمریکای التین بیشتر
است ...جو متشنج است و یک انقالب ممکن است به ثمر برسد".
مقامات نظامی نیز پیامدهای سیاسی و اجتماعی ناشی از خشونتهای روستایی و
ناتوانی رئیسجمهور گومز برای سرکوب آن را تشخیص داده بودند و بهاینترتیب ،در
سال  ،0311رئیسجمهور محافظهکار با کودتای نظامی ژنرال گوستاو روجاس
پینیال 0برکنار شد.
روجاس پینیال ،رئیسجمهور جدید ،فرمانده سابق یک گردان پیادهنظام کلمبیا در
کره جنوبی بود و برای همه دهقانان مسلح فرمان عفو صادر کرد .بسیاری از دهقانان
لیبرال مسلح این پیشنهاد را پذیرفتند؛ اما پس از مدت کوتاهی ،دولت شروع به
هدف قرار دادن چریکهای لیبرال خلع سالح شده کرد و پس از آن ،در سال ،0314
روجاس پینیال یک حمله نظامی بزرگ علیه دهقانان کمونیست به راه انداخت،
Gustavo Rojas Pinilla
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بهخصوص کسانی که مقرشان در منطقه ویالریکا 0در مرکز کلمبیا بود؛ آنها خلع
سالح را رد کرده بودند .هزاران نفر از دهقانانکه با تهاجم نظامی یکبار آواره شده و
در جای دیگر ساکن شده بودند ،شروع به تشکیل گروههای "دفاع از خود" و
درخواست کمک از حزب کمونیست کلمبیا کردند .آنها بخشهایی از جنگل را
مسطح و آمادهی کشاورزی میکردند .گروههای "دفاع از خود" باید در مقابل
عملیات دو گروه ارتش و زمینداران بزرگ در زمینهایی که آباد کرده بودند از خود
محافظت میکردند ،زمینهایی که در مناطق خودگردان یا آنچه برخی تحلیلگران
نام جمهوری مستقل بر آن مینهند ،واقع شده بود.
روجاس پینیال به حفظ قدرت عالقهمند بود .درحالیکه نخبگان لیبرال و محافظهکار
نیز از او حمایت میکردند .لیبرالها و محافظهکاران تظاهرات گسترده خیابانی را
سازمان دهی کردند که منجر به سرنگونی دیکتاتوری شد .پس از آن با توافق دو
طرف ،قدرت تقسیم شد و ائتالف ملی شکل گرفت .در آغاز سال  ،0318احزاب
لیبرال و محافظهکار در دورهی چهار ساله ریاست جمهوری جایگزین و موقعیتهای
دولتی را بهطور مساوی بین خود تقسیم کردند .خشونتهای سیاسی اعمال شده از
طرف ائتالف ملی ،در پایان مبارزه جناحی بین نخبگان از قرن نوزدهم تا این زمان
بیمانند بود .درعینحال ،دولت جدید وحدت ملی مجبور بود که با دهقانان
کمونیست مسلحی بجنگد که هنوز هم در تالش برای از بین بردن نابرابریهای
اجتماعی وافر در کلمبیا مبارزه میکردند.
در مناطق خودمختار ،دهقانان کمونیست به دنبال ایجاد ساختارهای سیاسی،
اجتماعی و اقتصادی جایگزین برای مدل سرمایهداری تحمیل شده توسط احزاب
سیاسی حاکم در این کشور بودند.

Villarica
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عملیات مارکوتالیا

کانون مدافعان حقوق کارگر

1

در فوریه سال  ،0332یک گروه ویژه از مرکز جنگ آمریکا ،بهمنظور بررسی وضعیت
امنیت داخلی و استراتژی ضد شورش ارتش کلمبیا ،از این کشور بازدید کرد .گزارش
نهایی این گروه توصیه میکرد که کلمبیا ساختارهای نظامی و غیرنظامیاش
(سیاسی ،اقتصادی) را توسعه دهد .یکی از مهمترین برنامههای آمریکا در این زمینه
اعدامهای مخفیانه بود .این اقدامات شامل بهکارگیری شبهنظامیان ،خرابکاری،
فعالیتهای تروریستی علیه کمونیستهای شناخته شده بود که تحت حمایت
ایاالتمتحده انجام میشد.
این توصیهها که به سازمان امنیت آمریکای التین ارائه شد ،بهعنوان طرح عملیات
امنیتی آمریکای التین  2شناخته شده است و ابتکاری برای مبارزه با نفوذ کمونیسم
در حال رشد در کلمبیا بود .ارتش کلمبیا با استفاده از هواپیما و سالحهای
آمریکایی ،مناطقی را به شدت مورد هدف قرار داد که تحت کنترل روستاییان
انقالبی بود.
مارکوتالیا یکی از بزرگترین و موفقترین جوامع دهقانی خودگردان بود که مورد
حملهی دهها هزار نفر از سربازان کلمبیایی با حمایت مشاوران نظامی آمریکا قرار
گرفت .با این حال ،جامعه خودگردان به رغم آسیبهای جدی نابود نشد .این جامعه
خودگردان توسط کشاورزی به نام مانوئل ماروالندا رهبری میشد.
در  27مه سال  ،0334ارتش کلمبیا عملیات مارکوتالیا را با 03هزار سرباز کلمبیایی
شروع کرد که توسط بمبافکنهای آمریکایی  B-26پشتیبانی میشدند .روستای
کوچکی به همین نام مارکوتالیا ،مورد هدف قرار گرفت .هدف از این عملیات
دستگیری یا کشتار  48چریک مسلح دهقانی تحت فرماندهی ماروالندا بود .وی (که
Marquetalia
LASO

17

1
2

کانون مدافعان حقوق کارگر

ارتش خلق کلمبیا (فارک)

نام مستعار "تکتیرانداز" را با توجه به قابلیتهای تیراندازی هشیارانه و تیزش به
دست آورده بود) و یکی دیگر از اعضای حزب کمونیست کلمبیا به نام جاکوب
آرنس( 0که بعدها رهبر سیاسی فارک شد) در مارکوتالیا هدف اصلی این عملیات
بودند .بهرغم تهاجم گستردهای که علیه آنها راهاندازی شده بود نه تنها تمام 48
چریک موفق به فرار شدند بلکه در این میانه ،مجمع عمومی حزب کمونیست نیز در
 21جوالی برگزار شد که در آن دهقانان شرکت کرده و استفاده از استراتژی چریکی
و برنامه اصالحات ارضی را تصویب و مورد تأیید قرار دادند.
در این زمان "گروههای دفاع از خود" دهقانان به یک نیروی چریکی انقالبی تبدیل
شدند که بهمنظور سرنگونی دولت به دنبال گسترش عملیات در سراسر کشور بودند.
در مناطق خودگردان ،دهقانان مستقل پیشرو به همراه نیروهای کمونیست به دنبال
ایجاد ساختارهای سیاسی ،اجتماعی و اقتصادی جایگزین برای مدل سرمایهداری
بودند که توسط احزاب سیاسی حاکم در این کشور به مناطق روستایی تحمیل شده
بود.
اوایل  ، 0311انقالبیون کمونیست با استفاده از سلب مالکیت خصوصی از فئودالها،
درآمد حاصل از تولید کشاورزی را به کل مردم تخصیص دادند .در برخی از مناطق،
مردم غیرنظامی کنترل تولید و توزیع را بر عهده گرفتند .با توجه به مستندات ارائه
شده توسط فارک منشأ این توافق ،هم حزب کمونیست و هم رهبران "گروههای
دفاع از خود" بودند.
جنبش عدالت اجتماعی توسط خود دهقانان و مردم ایجاد شده بود و جوامع دهقانی
را تشویق میکرد تا زمین های کشاورزی را اشتراکی کنند و کار جمعی را سازمان
دهند؛ حتا برای بهرهبرداری فردی از زمین هم به روستاییان کمک میکرد .این
اقدامات با تصمیم جمعی توده مردم اعمال میشد .این مناطق با ایدههای جدید و
طرحهای پیشنهادی اجتماعی و سیاسی متفاوت از سیاستهای رژیم ارائه میشد.

Jacobo Arenas

18

1

کانون مدافعان حقوق کارگر

ارتش خلق کلمبیا (فارک)

پدر کامیلو تورس 0،در رابطه با افزایش سطح سازماندهی توسط دهقانان مسلح
اذعان داشت:
"ضرورت خروج از موقعیت خشونتباری که به زور به دهقانان تحمیل شده است
آنها را مجبور به رها کردن فردگرایی میکند .عملکرد دهقانان هنگام مهاجرت
مشترک (منظور کوچانده شدن اجباری دهقانان توسط شبهنظامیان مورد حمایت
دولت) ،دفاع از جوامع روستایی ،سازمان تولید ،تشویق ایده همکاری و غیره ،حاصل
ابتکار و آگاهی طبقاتی این دهقانان است .جوامع روستایی کلمبیا وضعیت جدید
خود را به واحدهای اجتماعی با انسجام درونی ،مبتکر و پویا تغییر داده است".
و در حالی که گزارشهای متنوعی از مراحل موفقیت دهقانان در ایجاد پروژههای
سیاسی ،اجتماعی و اقتصادی جمعی وجود دارد ،واضح است که وجود این جوامع
رادیکال تهدیدی برای نخبگان حاکم بر کشور بود .تا این زمان حزب لیبرال از
دهقانان سوءاستفاده می کرد و هرج ومرج حاکم بود اما دهقانان مبارزه طبقاتی را یاد
گرفتند .تورس همچنین به "دوران خشونت" اشاره میکند:
"یک فرآیند اجتماعی آغاز شده است که طبقات حاکم ،پیشبینی نکرده بودند.
آگاهی طبقاتی دهقانان بیدار شده ،به آنها همبستگی گروهی ،احساس برتری و
اعتمادبهنفس در عمل داده که برای تشکیل گروهی که میخواهد فشار اجتماعی
داشته باشد ،اثربخش است؛ گروهی که از لحاظ اقتصادی و حتی سیاسی قادر به
تغییر ساختار اجتماعی است .این امکان وجود دارد که با توجه به خشونت موجود،
فرقهگرایی سیاسی به فرقهگرایی طبقاتی تغییر کند ،مانند چیزی که در حال حاضر
در بسیاری از مناطق روستایی رخ داده است".
در یک کلیت این آگاهی طبقاتی میتوانست به جریانات سیاسی نیز رخنه کند.
 -1کشیش انقالبی که به ارتش چپ آزادیبخش ملی ( )ELNملحق شد و در اولین تجربه رزمی
خود کشته شد.
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نیروهای چپ مترقی در حال مبارزه با دولت کلمبیا

1

در حال حاضر این نیروهای مترقی با دولت کلمبیا در مبارزه هستند:
 PCCحزب کمونیست کلمبیا که در سال  0311ایجاد شده است.
 EPLارتش آزادیبخش خلق که در سال  0337ایجاد شده است.
 ELNارتش رهاییبخش ملی که در سال  0334ایجاد شده است.
 FARCنیروهای مسلح انقالبی کلمبیا ،ارتش خلق که در سال  0334تأسیس شده
است.
احزاب دیگری هم وجود دارد؛ همچنین چندین گروه چریکی دیگر که تحت تأثیر
انقالب کوبا در اواسط  0331با همان هدف سرنگونی دولت و تشکیل جبهه ملی
پدید آمدند .اما ارتش رهاییبخش ملی و ارتش آزادیبخش خلق در میان آنها
برجسته بودند .این گروه ها ،به دنبال دو محرومیت به وجود آمدند :اول محرومیت
اجتماعی مردم فقیر روستایی که اصالحات ارضی  0331هیچ سودی برای آنها
نداشت .دوم ،محرومیت سیاسی نمایندگی حزب جبههی ملی .در واقع " ارتش
آزادیبخش خلق ،در سال  ،0334توسط روشنفکران طبقهی متوسط شهری و ارتش
رهاییبخش ملی تحت تأثیر کوبا تأسیس شد .درحالیکه رهبری فارک ،بهاستثنای
عرصه طبقه کارگر شهری ،شامل دهقانان نیز بود".

1

https://www.zedbooks.net/blog/posts/the-roots-of-the-farc/
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برخالف دیگر گروههای مسلح مردمی (چریکی) ،فارک از یک تصمیم بهشدت ارادی
یا بهعنوان یک تالش جبراً تحمیل شده در پیوند با انقالب کوبا به وجود نیامد...
فارک پاسخ مردم به خشونت رسمی و تجاوز نظامی در سال  0334است .دهقانان
یک ارتش ساده برای دفاع از خودشان در برابر گروههای مسلحی تشکیل دادند که
برای دفاع از منافع مالکان بزرگ تشکیل شده بود ،اما حمالت دولت "سازمانهای
دفاع از خود" دهقانان را به چریکهای انقالبی تبدیل کرد.
" نیروهای چریکی توانستند در مناطق روستایی کلمبیا و در جاهایی فعالیت کنند
که فقر محلی وحشتناک بود و دولت ِ جبهه ملی توانایی یا تمایلی برای رسیدگی به
نیازهای اساسی مردم نداشت و مردم از ستم طوالنی در عذاب بودند".
پدر تورس ماهیت رابطهی اساسی و رادیکالیسم بین دهقانان و چریکها را به
شکل جالبی بیان کرده است:
"بسیاری از جمعیتها و گروههای قومی از طریق چریکها و در روند شهرنشینی
متحد شدند و با طیف گستردهای از مفاهیم مانند تقسیمکار ،تخصصی شدن کارها
آشنا شدند و از این طریق تماس اجتماعی و فرهنگی با گروههای دیگر ،اجتماعی
شدند و جهتگیری ذهنیشان به سمت تغییرات اجتماعی میل کرد؛ برای تحقق
بخشیدن به تحرک اجتماعی از روشهای عملی و کانالهایی استفاده کردند که
ساختار قدرت پیشبینی نکرده بود".

11

کانون مدافعان حقوق کارگر

ارتش خلق کلمبیا (فارک)

حزب کمونیست کلمبیا ()PCC
در طول دههی  ،0311حزب کمونیست کلمبیا در سازماندهی و سیاسی کردن
دهقانان و "جنبش دفاع از خود" در روستاهای بخش مرکزی کلمبیا نقش موثری
داشت .بسیاری از سازمانهای چپ چریکی از این حزب منشعب شدهاند .برخالف
بسیاری از احزاب کمونیست دیگر در آمریکای التین ،در آن زمان برای حزب
کمونیست کلمبیا سازماندهی روستاییان اولویت داشت .در طول "دوران خشونت"،
دهقانان کمونیست مسلح در تلیما و مناطق اطراف آن ،بزرگترین تهدید برای
هژمونی نخبگان لیبرال و محافظهکار بودند.
بسیاری از رهبران گروههای مسلح دهقانان از اعضای حزب کمونیست کلمبیا بودند.
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
لیبرال در بخش قویندیو در مرکز کلمبیا رشد کرده بود ،اما در سالهای نوجوانی
مارکسیست ـ لنینیست شد .او در اواخر دهه  0341کار با حزب کمونیست کلمبیا
را شروع کرد و در سال  0312در سن  24سالگی عضو حزب کمونیست کلمبیا شد.
هشت سال بعد ،ماروالندا به عضویت کمیته مرکزی حزب کمونیست کلمبیا انتخاب
شد.
در طول دههی  ،0311ماروالندا برای حزب کمونیست کلمبیا در تلیما یک سازمان
پیشرو تأسیس کرد که تبدیل به ابزاری برای ایجاد گروههای مسلح دهقانان برای
دفاع از جوامع خودگردان در مقابل سرکوب و اختناق دولت شد .به اعتقاد ماروالندا:
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"یک گروه مقاومت از طریق فرآیند منطقی و قهری تشکیالت ،تقویت و تثبیت
میشود .این روند سریع ظ هور ،یک شکل از مبارزه است :طلوع خود به خود ،مبارزه
خودجوشی که در آن دهقانان قهرمانان تاریخ خود بودند".
دولت روجاس پینیال با انحالل حزب کمونیست کلمبیا در سال  0314و حمالت
نظامی علیه مناطق خودگردان دهقانی ،به تضاد طبقاتی موجود پاسخ داد .دهقانان از
خانه و سرزمین خود آواره شدند .این دهقانان آواره در بخشهای شرقی متا و کقوتا
و همچنین در جنوب تلیما اسکان یافتند .این مناطق بعدها تبدیل به سنگر مرسوم
(سنتی) فارک شد.
در پاسخ به حمله دولت ،حزب کمونیست کلمبیا در یک موقعیت حساس و متناقض
درگیر شد :متعادل عمل کردن با توجه به روابطاش با دهقانان مسلح و اتحاد
جماهیر شوروی .در سال  ، 0313در کنگره بیستم حزب کمونیست اتحاد جماهیر
شوروی و وابستگان حزب در سراسر جهان قطعنامهای صادر شد که به دنبال یک راه
غیر خشونتآمیز منتهی به انقالب بود .درنتیجه ،حزب کمونیست کلمبیا مبارزه
مسلحانه دهقانان را محکوم کرد ،درحالیکه مخفیانه از گروههای "دفاع از خود" در
روستا حمایت میکرد .با اینحال ،در سال  ،0330حزب کمونیست کلمبیا در کنگره
نهم ،با هر شکل از مبارزه ،از جمله مبارزه مسلحانه خود را تطبیق داد و آن را به
تصویب رسانید.
حزب کمونیست کلمبیا در ماه جوالی  (2107خرداد )33در مصاحبهای با نشریهی
کانترپانچ توضیح میدهند که با مذاکرات صلح موافق هستند و همکاری میکنند و
معتقدند که باید مسألهی انقالب را همچنان بعد از مذاکرات ادامه داد و این صلح
بسیار سختی است اما باید این مسیر طی شود0 .

- counterpunch
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ارتش رهاییبخش مردمیEPL
ارتش آزادیبخش مردمیِ پی آل یک گروه چریکی مارکسیستی است که با
گرایشهای ایدئولوژیک شوروی مخالف بود و در سال  0337از حزب کمونیست
کلمبیا (مارکسیست ـ لنینیست) منشعب شد .ای پی آل استراتژی خود را مخالفت و
مبارزه با دولت کلمبیا و طرفداری از انقالب سوسیالیستی اعالم کرد .برخالف دیگر
گروه های چریکی کلمبیا ،مانند نیروهای مسلح انقالبی کلمبیا (فارک) و ارتش
آزادیبخش ملی ( ،)ELNرسماً خود را بهعنوان شاخه نظامی ،حزب کمونیست
کلمبیا ( )PCCمعرفی کرد.
هر دو تشکل ،ارتش رهاییبخش مردمی و حزب کمونیست کلمبیا برای پایان دادن
به نفوذ دولت بر اتحادیههای کارگری و شرکتهای محلی مبارزه میکنند .ارتش
آزادیبخش مردمی معتقد به ایجاد پایگاه روستایی به منظور سازماندهی حمالت به
مراکز شهری و تصرف قدرت ا ست در واقع آنان پیرو دیدگاه مائو و مارکسیست ـ
مائوئیست هستند.

https://www.counterpunch.org/2015/08/05/unity-for-a-socialist-andrevolutionary-colombia-inteniew-with-carlos-lozano/
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فارک
فارک بر اساس نظریه مارکسیست لنینیستی فعالیت خود را آغاز کرد ولی در
مسیری کامالً متفاوت از حزب کمونیستی که اردوگاه شوروی برایش مقدس بود.
فارک حزب کمونیست را سازشکار میدانست .بسیاری از دهقانان دیدگاه فارک را
قبول دارند و به آن عمل میکنند هر چند تفاوتهایی میان دیدگاه فارک و دهقانان
در برهههای زمانی خاص وجود دارد .از اوایل دههی هشتاد میالدی فارک به خاطر
نبود نفوذ دولت در مناطق آزادشده ،خود نقش دولت برخاسته از میان مردم را
داشته و دارد.
نگاه این ارتش مردمی بر مبنای آموزههای چهگوارا در کلمبیا شکل گرفت و تقسیم
زم ین یا سیاست انقالب ارضی را شرط ضروری برای باال بردن استاندارد زندگی
مادی و فرهنگی کل دهقانان میداند و معتقد است که زحمتکشان از بیکاری،
گرسنگی ،بیسوادی و بیماریهای بومی رنج میبرند که توانایی کار کردن آنها را
محدود میکند ،پس قیدوبند سیستم زمینداری بزرگ را باید از بین برده و
کشاورزان را آزاد کرد.
تأسیس فارک در کلمبیا
در سال  0334پس از حمله خشونتبار سالهای  0348تا  0318ارتش خلق فارک
بهعنوان شاخه نظامی حزب کمونیست کلمبیا تأسیس شد .در ماه مه ،0334
مارکوتالیا یکی از بزرگترین و موفقترین جوامع دهقانی خودگردان بود که مورد
حمله ده ها هزار نفر از سربازان کلمبیایی با حمایت مشاوران و تجهیزات نظامی
آمریکا قرار گرفت که در تالش برای نابود کردن آن بودند .مبارزه و مقاومت مردم
توسط یک روستایی به نام مانوئل ماروالندا رهبری شد .او همراه با کسانی که از این
حمله جان سالم به در بردند ،تصمیم به مقاومت گرفتند.
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در سال بعد از حمله به مارکوتالیا ،اولین اجالس چریکی برگزار شد و دهقانان
مسلح مارکوتالیا با گروههای دهقانی سایر مناطق متحد شدند و بلوک جنوبی
را تشکیل دادند( .گروههایی از دهقانانی که ارتش دفاع از خود را تشکیل داده بودند).
آنها همراه با خانوادههای خود و دیگران ،حوزهی عملیات خود را از ارتفاعات آند در
مرکز کلمبیا تا جنگلهای بارانی آمازون در بخش شرقی کشور گسترش دادند.
دهقانان از طریق ایجاد مزارع کوچک در مناطق متا و کقوتا ساکن شدند ،درحالیکه
جوامع بلوک جنوبی در برابر هر دو گروه نظامیها و تجاوز زمینداران بزرگ از خود
دفاع میکردند .زمینداران بزرگ به دنبال سلب مالکیت زمینهای جدیدی بودند که
توسط دهقانان تسطیح و آباد شده بود.
در سال  ،0333اجالس چریکی دوم برگزار شد و در آن گروههای دهقانی مسلح
بلوک جنوبی رسماً پایهگذاری فارک را اعالم کردند؛ اگرچه نظر گروه چریکی در 27
مه  0334مطرح شد ،اما تاریخ عملیات مارکوتالیا مبدأ تاریخی واقعی فارک
است .در اجالس دوم ،فارک اعالم کرد:
"یک برنامه نظامی ملی جدید و یک طرح بلندپروازانه برای متشکل کردن تودهها،
آموزش ،تبلیغات و امور مالی اجرایی شده است ...برای اولین بار بهوضوح گفته
میشود که جنبش چریکی فارک یک مبارزه طوالنیمدت را آغاز کرده است و برای
گرفتن قدرت و اتحاد طبقهی کارگر و همه مردم کار میکنند .فارک تاکتیک جنگ
چریکی سیار را مناسب میداند اما الزم است که فعالیتاش به مناطق جدیدی در
کشور گسترش یابد".
و بهاینترتیب گروههای "دفاع از خود دهقانان" به یک نیروی چریکی انقالبی تبدیل
شد که به دنبال گسترش عملیات در سراسر کشور ،بهمنظور سرنگونی دولت بودند.
ماروالندا بهعنوان اولین رهبر ارتش انتخاب و خطمشیها و اهداف این سازمان را طی
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اجالسهای متعدد اعالم کرد .در یکی از این سخنرانیها ماروالندو خطاب به
چریکها گفت:
"ما نوع جدیدی از نیروهایی را ساختیم که بهطور کلی از نظر قدرت سیاسی و
نظامی عالی هستند .مراقب باشید که نظامیگری همه چیز را پایمال نکند ...توجه
داشته باشید که چریک نه تنها باید از نظر نظامی آموزشدیده باشد ،بلکه به لحاظ
سیاسی نیز باید تحصیلکرده باشد و بسیار مهم است که قاطعانه با احترام
به خواستههای بنیادین دهقانان پاسخ داد .شاید یکی از ضروریترین اجزای زنده
ماندن بهعنوان یک نیروی چریکی توانایی تجزیه و تحلیل خود است".
ماروالندا اشاره کرد" :ما با یک نگرش انتقادی در برابر اشتباهات سیاسی و
نظامیمان ،خود را حفظ میکنیم".
این دیدگاه چریک ها را ملزم به حضور در اجالسی کرد که به رهبری فارک در سال
 0333تشکیل شد .در این اجالس مسائل بسیاری طرح و بررسی شد از جمله به
مشکالت درون تشکیالتی پرداختند که بهشدت به بازسازی آن معتقد بودند.
مارالندو همچنین اعالم کرد:
" سالح نقد در برابرمان قرار دارد نیروهای سیاسی باید اشتباهاتشان را بررسی کنند
که به طور طبیعی بیش از چند تا هستند .گاه دیده شده که هنوز به هماهنگی الزم و
انسجام در کار نظامی و فعالیتهای سیاسی دست پیدا نکردهاند .بیانضباطی ،تحقیر
کردن آشکار انتقاد هنوز هم وجود دارد .کار سیاسی برای مقابله با ارتجاع بهاندازه
کافی خوب نبوده و حتا ایراداتی به آن وارد است .در تواناییهای نظامی و سیاسی
کادرها تا رده های سیاسی حزب دارای نقص هستیم .برخی از رفتار غلط (بد) نسبت
به دهقانان و سازمانهای سیاسی رفیق (دارای مواضع و تفکر مشترک) نیاز به اصالح
شدن دارند".
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ساختار نظامی فارک شامل یک دبیرخانه با هفت عضو ازجمله فرمانده عالی است .در
حلقه بعدی ،فرماندهی عالی مرکزی فارک است متشکل از حدود سی چریک که
هفت بلوک زیرمجموعه آن هستند که هر کدام در یکی از مناطق مختلف کشور
فعالیت دارند .در داخل هر واحد نظامی یا بلوک ،ستونها ،جوخه و کوچکترین
واحد ،دسته شامل دوازده چریک وجود دارد.
در واقع میتوان گفت:
"فارک حاصل مجموعهای از نظم و انضباط سازمانی ،ترویج
شبکههای پشتیبانی محلی و بیش از هر چیزی شکست سنگین
لیبرالها و محافظهکاران و ارتش کلمبیا است ...موفقیت فارک در طول سالهای
اولیه آن به تثبیت حزب کمونیست کلمبیا منجر شد :حزب کمونیست که اعتبار و
وجه خود را در داخل و خارج از کلمبیا به دلیل پیروی از سیاست احزاب کمونیست
برادر از دست داده بود .با رشد و مبارزهی فارک دوباره کسب اعتبار کرد.
فارک بهعنوان بالی مسلح بود و از هر یک از رقبای خود در خانه و یا سازمانهای
رفیق در منطقه قویتر بود و در میان دهقانان هوادار بیشتری داشت".
در رأس این تشکیالت ،فرماندهان ماروالندا و اریناس قرار داشتند .یکی از فرماندهان
ارشد ارتش ایاالتمتحده در یادداشتهایش در مورد این دو چنین نوشت:
"ماروالندا بهعنوان یک چریک مبارز قوی ،توانمند و رهبر کاریزماتیک شناخته
میشد؛ درحالیکه اریناس یک مارکسیست ایدئولوگ خردمند بود .آنها با هم گروه
توانمندی تشکیل دادند و کشاورزان فقیر محروم و شورشیان متمایل به سوسیالیسم
جذب آنها شدند".
برنامه اصالحات ارضی فارک
با توجه به ریشههای دهقانی فارک ،تعجبآور نیست که اولین برنامه مهمشان مربوط
به اصالحات ارضی باشد .با اینحال ،چشمانداز چریکها فراتر از این است .واقعیت
وجودی فارک بیشتر ناشی از تأثیر نیروهای سرکوبگر دولتی است.
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بر خالف بسیاری از گروههای چریکی آمریکای التین رویکرد فارک ذاتاً به ریشههای
آن در سازمان دفاع از خود دهقان در "دوران خشونت" مرتبط است .در حالی که
بسیاری از گروههای چریکی که در سراسر آمریکای التین در طول  0331و 0371
تشکیل شدند ،طبق نظریهی گوارا ،واحد چریکی کوچک را بهعنوان یک پیشتاز
میدانستند که از طریق عمل مبارزهی مسلحانه به ایجاد شرایط الزم برای انقالب
کمک میکند .پس از آن تودهها با یک قیام عمومی برای سرنگونی دولت ملی از آنان
پیروی میکنند .این نظریه در سراسر منطقه توسط جنبشهای چریکی استفاده
شده است؛ از جمله جبههی ملی آزادی فارابوندو مارتی در السالوادور ،جبههی
آزادیبخش ملی ساندینیست در نیکاراگوئه بود همچنین برخی از گروههای چریکی
در کلمبیا .هر یک از این گروههای چریکی پس از انقالب کوبا توسط رهبرانی که
روشنفکران طبقه متوسط شهری بودند؛ تشکیل شد .در حالی که هر کدام در نهایت
حمایت و عضویت قابل توجهی از دهقانان را به دست آوردند اما رهبریشان در
دست یک پیشاهنگ دارای تحصیالت دانشگاهی شهری باقی مانده است.
در مقابل ،فارک توسط دهقانان تأسیس شد و بسیاری از رهبران آن دهقان بودند.
بهاینترتیب ،فارک در میان سازمانهای چریکی معاصر در آمریکای التین منحصر به
فرد است .بنیانگذاران بهجای ایجاد یک سازمان پیشتاز انقالبی ،اقدام به ایجاد
انگیزه در دهقانان برای درگیر شدن در مبارزه انقالبی مسلحانه کردند .در واقع فارک
پ اسخ دهقانان سیاسی به شرایط موجود بود و به دنبال دفاع در برابر سرکوب دولتی
تشکیل شد.
فارک معتقد است که سیاست انقالب ارضی شرط ضروری برای باال بردن استاندارد
زندگی مادی و فرهنگی کل دهقانان است و آنها را از بیکاری ،گرسنگی ،بیسوادی
و بیماریهای بومیای که توانایی کار کردن آنها را محدود میکند و همچنین
قیدوبند سیستم زمینداری بزرگ آزاد میکند .دهقانان استحقاق دریافت زمینی را
دارند که روی آن کار می کنند و اندازه زمین واگذار شده با توجه به حاصلخیزی و
محل ملک تعیین میشود.
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برنامهی اصالحات ارضی فارک همچنین بیان میکند که:
"باید از جوامع بومی محافظت شود ...در همان زمان ،یک سازمان مستقل
(خودمختار) از این جوامع تشکیل خواهد شد ،احترام به شوراهای مردمی ،شیوهی
زندگی ،فرهنگ ،زبان و سازمانهای داخلی ضروری میباشد".
در دهههای بعدی ،رابطهی فارک با مردم بومی کلمبیا بهطور چشمگیری از
منطقه ای به منطقه دیگر متفاوت بود .در برخی مناطق ،چریکها و بومیان در
هماهنگی نسبی با یکدیگر بوده و هستند .در مناطق دیگر ،بهویژه در مناطقی که
بومیان خواستار آن شدند که مبارزان فارک وارد سرزمینهای سنتیشان نشوند؛
چریکها اغلب موفق به احترام به حقوق این جوامع نشدند.
فارک از سال  ،0371حضور نظامی خود را در مناطق روستایی در سراسر کشور
گسترش داد .بین سالهای  0371و  ،0382فارک عالوه بر گسترش جغرافیایی ،از
حدود  111مبارز به یک نیروی  1111نفری رشد داشت.
در اواخر  ،0371رئیسجمهور سزار توربای در هراس از رشد چریکها توسط
دیپلمات آمریکایی ،رابرت درکسلر آنها را تهدید کرد .رئیسجمهور وقت کلمبیا با
امضای قرارداد امنیتی در ایالتهای تحت کنترل فارک ،دستگیری نیروهای مردمی
را افزایش داد و با به کار گماردن طیف گستردهای از جنایاتکاران ،گسترش
دادگاههای نظامی ،دستگیریهای خودسرانه و استفاده از شکنجه بدترین سنت
خشونت نظامی آمریکا ی التین را پایه گذاشت .بسیاری از مبارزان در این دوره
ناپدید شدند و از سرنوشت آنان خبری در دست نیست .برخی از این خشونتهای
افراطی به دلیل سانسور شدید دولت هیچگاه افشا نشد.
درنهایت ،سیاستهای سرکوبگرانهی توربای موفق به کاهش قدرت رو به رشد فارک،
بهخصوص در روستاها شد .مادونی سرگرد ارتش ایاالتمتحده اشاره میکند که این
41

کانون مدافعان حقوق کارگر

ارتش خلق کلمبیا (فارک)

تنها سیاستهای دولت توربای نیست که شکستخورده ،بلکه قرارداد امنیتی تأثیر
جالبی روی سربازگیری فارک گذاشت.
جیمز پتراس اشاره میکند:
"فارک با صبر و حوصله در طول زمان با یک برنامهی استراتژیک دقیق پایگاه قدرت
خود را ساخته است :انباشت قدرت محلی ".استراتژی فارک تغییر دولت بود اما در
این مرحله با تاکتیک تغییر محلی پروژه انقالبی خود را اجرا کرد ،هر چند که هدف
طوالنیمدت انقالب باقی مانده است".
تحلیلهای متفاوتی از سیاستهای فارک شده است .برخی تحلیلگران معتقدند از
همان آغاز چریک ها انتخاب کردند که خود را از روند سیاسی و فرهنگی شهرها
منزوی کنند ...فرماندهان چریک برای ایجاد اتحاد پایدار و منظم با اعضای
اتحادیهها ،دانشجویان ،یا کارگران فرهنگی تالش نکردند .در نتیجه آنها همیشه
ضعیف و در حاشیه بودند در آنچه ممکن است سیاستهای ملی نامیده شود؛ اما در
بخشهایی از حومه شهرها ،آنها با موفقیت شبکههای پشتیبانی و همدردی را،
بهعنوان دشمنان شبهنظامیان درست کردهاند.
دیگران استدالل کردهاند که با چنین تجزیه و تحلیلی ،فارک با رویکرد انقالبی
منحصر به فردش ،نمیتواند دولتی میانه را به رسمیت بشناسد .نظریات فارک به
صورتی پایدار و محکم در مارکسیسم ـ لنینیسم ریشه دارد؛ در عین حال که واقعیت
زندگی روستاییان را در مناطق روستایی کلمبیا تحت تأثیر قرار داده است .جیمز
جی بریتین جامعهشناس ،تحلیلگری که به دموکراسی غربی معتقد است و اعتقادی
به سرنگونی حکومتها ندارد ،مبارزه انقالبی در کلمبیا را از زاویه ایجاد یک دولت
میانهرو تفسیر میکند و واقعیت حضور فارک در حومه را اشتباه درک میکند .او
معتقد است فارک تا حد زیادی ناموفق بوده است زیرا بهطور جدی دولت متمرکز در
بوگوتا را تهدید میکند .بهعبارتدیگر ،چریکها تا حد زیادی راه متعارفتر برای
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تغییر جامعه را نادیده گرفتهاند؛ راههایی مانند انتخابات و تعامل با نهادهای
ملی موجود و بهجای آن در سطح جامعه و خارج از شاخصهای ساختار سنتی
قدرت در کشور کار کردهاند و در پی تغییر جامعه از پایین هستند.
چریکهای فارک بعد از  11سال مبارزهی مسلحانهای که طی آن بالغ بر صدها هزار
نیروی خود را از دست دادند؛ در سومین مرحله پای میز مذاکره صلح با دولت
مرکزی نشستند .این مذاکرات بیش از ده سال طول کشیده است .فارک میگوید به
رغم تجربه شکست دو دورهی گذشتهی مذاکرات صلح و از دست دادن بسیاری از
نیروهای اصلی اش ،اعتقاد به زندگی و مبارزه برای عدالت اجتماعی دارد و به این
دلیل هنوز هم به دنبال صلح است ،گرچه آنها به پایبندی دولت مرکزی به این
صلح زیاد امیدوار نبوده و نیستند و احتمال زیادی برای زیرپا گذاشتن شرایط صلح
از طرف نیروهای شبه نظامی راستگرا (که توسط ایالت متحده و دولت مرکزی
کلمبیا حمایت قرار میگیرند) وجود داشته و دارد اما باز هم تمام تالشها را ضروری
میدانند؛ زیرا اگر صلح بهوجود آید ،برندهی آن زحمتکشان خواهند بود .شاید بتوان
گفت در واقع جنبش سازماندهی شده زحمتکشان این صلح را به دولت تحمیل
کرد0.

تمامی هدف سرمایهداری کلمبیا به رهبری آمریکا ترور و کشتار نمایندگان کارگران،
رهبران بومیان ،رهبران جوامع خودگردان دهقانی و ترور و ربودن بستگان و دوستان
کسانی است که کوچکترین تردیدی نسبت به وابستگی یا ارتباط آنان با اعضای
فارک وجود دارد؛ این همه تحت عنوان مبارزه با کشت گیاهانی که برای تولید
موادمخدر مصرف دارند ،انجام میشود .هر روز دولت کیلومترها از زمینهای زراعی و
 -1دولت کلمبیا نه چیزی از دولت ترکیه که اوجالن را ربود؛ کم دارد و نه از سایر حکومتهای
دیکتاتوری و سرکوبگر ،انساندوستتر است که نخواهد یا نتواند با حمایت غرب دست به یک
اسیرکشی بزند.
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روستاها را به همراه روستاییها توسط هواپیماهای سمپاش مسموم میکند؛ طی این
بمبارانها تمام دارایی دهقانان از بین میرود که شامل محصوالت غذایی مورد نیاز
خانواده است .پایان دادن به این وضعیت نیز از جمله دالیلی میباشد که فارک برای
نشستن بر سر میز مذاکره عنوان میکند .در این میان صد البته زمینهای کشت
کوکا که متعلق به شبه نظامیان نزدیک دولت هستند ،هرگز بمباران نمیشود در
نتیجه قاچاق موادمخدر که یکی از پرسودترین تجارتها در کلمبیاست ،همچنان
ادامه مییابد.
نیرویهای دولتی و شبه نظامیان امکان استفاده از آخرین وسایل استراق سمع،
سالحهای فوق پیشرفته و لیزری ارتش آمریکا برای ردیابی نیروهای مسلح مردمی
(چریکهای فارک) و بمباران و تیرباران آنها با هلیکوپترهای نظامی مجهز به
دوربینهای فوق پیشرفته لیزری را دارند .به نظر میرسد تفاوت عظیم امکانات این
نیروها و چریکهای فارک ،راه چارهای برای ارتش خلق نگذاشته است تا برای
امضای قرارداد صلح مصممتر باشد .یکی از بهترین رهبران فارک ،آلفونس کانو ،در
سال  2100در حالی که دولت به دنبال کشاندن رهبران فارک به پشت میز مذاکره
بود ،توسط پیشرفتهترین سیستم هوایی ارتش آمریکا و کلمبیا کشته شد.
یکی دیگر از جنبههای جنبش فارک حضور پرتعداد زنان است .در زمانی که زنان
کلمبیایی ،مانند سایر زنان در جهان ،تحت نفوذ سرمایهداری و مردساالری ،امکان
ابراز وجود نداشتند؛ حضور موثر و پررنگ زنان در ردههای مختلف فارک ،فرصت بی
نظیری برای آنان بود تا همزمان با جنگ علیه دیکتاتوری ،این تبعیض و بی عدالتی
جنسیتی را نیز به چالش بکشند.
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خشونت باعث شد من به فارک ملحق شوم

زنان ارتش خلق -فارک در دههی هشتاد -یک دهه پیشرفت
دههی هشتاد در آمریکای التین به عنوان دههی از دست رفته شناخته میشود ،اما
لزوماً در کلمبیا این چنین نبود ،در این دهه برخی از پیروزیهای مردمی در کلمبیا
به دست آمد ـ با وجود درد و رنج تحمیل شده توسط قتلعام و اعمال نسلکشی
سیاسی ـ در این دهه بود که در طی آن ،زنان بیشتر از هر زمانی چه قبل و چه بعد
از آن به صفوف ارتش خلق -فارک پیوستند.
زنان در کلمبیا در این دوره به نمونه ای مثال زدنی و یک منبع افتخار تبدیل شدند.
آنها کشف کردند که چگونه این زنان آزاد شده ،در حال حاضر  -در شرایطی برابر با
مردان برای حقوق خود مبارزه میکنند.
در اواخر دهه  0371بسیاری از زنان ،لباس سبز زیتونی میپوشیدند ،طناب یا
ریسمان به کمر خود می بستند و به خوبی مسلح و مجهز بودند .آنها همگام با
جنبش میتوانستند با رفقای چریک خود راهپیمایی کنند؛ (این راهپیماییها برای
تشویق مردم به پیوستن به آنان انجام میشده است) با کولهپشتیهای پُر ،سرفراز و
شجاع .در آن زمان این شیوهی زندگی و عمل برای زنان کلمبیا غریب بود؛ با این
حال ،آنها به معیاری مثالزدنی و یک منبع افتخار برای زنان و جوانان تبدیل شدند.
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مردم آنها را تحسین میکردند به طوری که بسیاری از خانوادهها نام این مبارزان
چریک را بر دختران نوزاد خود میگذاشتند.
بسیاری از زنان از زمان شروع مبارزهی مسلحانه به آن ملحق شده بودند ،اما در طی
دههی  81این امر به یک پدیده عمومی تبدیل شد .در طی فرآیند مذاکرات در
الاوریبه ،متا و پس از امضای موافقنامه و آتشبس با دولت بیالساراو بتانکور ،در سال
 0384زنان نیز به سازمان جوانان کمونیست ،حزب کمونیست و دیگر جنبشهای
چپی گرویدند که تصور میشد درجات بیشتری از آگاهی سیاسی را برای مبارزه
دارند و مسئولیت بیشتری در جنبش چریکی به عهده گرفتند.
برای بسیاری از این زنان ،این مشارکت ،پاسخ به خشونت و فقر بود و بسیاری نیز به
خاطر آزادی و به رسمیت شناساندن موجودیت سیاسی خودشان به این مبارزه
پیوسته بودند .شماری از این زنان که قبل از دهه  81میالدی داوطلب شده بودند در
ادامهی مبارزه در درون جنبش رهاییبخش ،به دلیل بردباری و مهارتهای
حرفهایشان مسئولیتهای گوناگونی را به عهده گرفتند؛ از حضور فعال در صف اول
مبارزه و عملیاتهای نظامی تا مسئولیتهایی در زمینهی ارتباطات ،سازمان مردمی،
امور مالی ،مبارزه با جاسوسی ،جذب نیرو برای جنبش و پرستاری .آنها به خوبی از
پس کارها برمیآمدند و روز به روز مسئولیتهای بیشتری را برعهده میگرفتند.
الیانا ،آمپارو ،اریکا ،گالدیس مارتینز و تانیا برخی از زنان این نسل هستند .بسیاری از
گزارشها از قهرمانیها و فداکاریهای این زنان حکایت دارد.
جنبش کلمبیا در سال  0381میالدی توسط نسلی از زنان و مردان چپ و مترقی
هدایت میشد که توسط سازمان امنیت ملی 0تحت تعقیب قرار گرفتند ،عدهای جان
خود را از دست دادند و تنها عدهای با سپردن تعهد برای دست برداشتن از مبارزه
مسلحانه در این نسلکشی سیاسی از مجازات جان سالم به در بردند ،در نتیجه زنان
Turbay
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در سراسر کشور به شرکت در قیام مسلحانه امید بستند .از جمله لوسیا ،از ادارهی
شبکهی ملی شهری (که در امضای توافقنامه آتشبس  84میالدی با الخاندرو
همکاری داشت) و روانشناس جولیا از اداره شبکه ملی شهری( ،بخش مالی
شهرداریها) در میان بسیاری از زنان درگیر در مبارزات انتخاباتی چریکهای شهری
ایستادگی کردند.
در این راستا مهارتهای شخصی ،تجارب گذشته ،روحیهی کار جمعی و تواناییهای
بالقوه زنان برای پیشرفت ،به بخش مهم و جداییناپذیر از جنبش تبدیل شد.
از جملهی این زنان توانا ،شجاع و فداکار میتوان از گالدیس مارتینز از جبهه  1را نام
برد که در یادها مانده است .او توسط دشمن ربوده شد ،توسط اسیرکنندگاناش
مورد تجاوز قرار گرفت و پس از آن که مجبور شد در کنار آنها راهپیمایی کند.
موفق به فرار شد و برای چند روز تنها با انواع ریشهی گیاهان و توتها زندگی کرد تا
سرانجام توانست رفقا و واحدش را پیدا کند .در ادامهی مبارزه او یکی از فرماندهان
فارک شد که تحرکات نظامی و ایجاد تشکلهای تودهای را در مناطق اورابا آنتیوکویا،
چیاکوآنو و استان کوردوبا سازمان میداد و سرانجام توسط نیروهای شبه نظامی
کارلوس و فیدل کاستانو در سال  ،0388همراه با سایر فرماندهان پیم پینیال،
آرییاس و آگیالر ترور شد.
آتشبس از  28ماه مه  0384تا  3دسامبر  0331برقرار بود( .به استثنای
درگیریهای خاص با ارتش و شبهنظامیان در نقاط مختلف کشور) .در این دوره
فرصت مناسبی برای چریکها بوجود آمد تا بتوانند تواناییهای خود را به سمت
تخصصهای مختلف هدایت کنند و آموزش نظامی پیشرفتهتری داشته باشند .پیش
از این زنان و مردانی که به مبارزه میپیوستند مجبور میشدند برای نجات جانشان
از خشونت و آزار و اذیت به جنگل و کوه پناه ببرند ،اما این دورهی آتشبس کمک
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کرد تا این فعاالن تجربهی حضور در موقعیتهای اجتماعی و سیاسی را نیز به عنوان
نمایندگان منتخب مردم و شهردار زن و  ...کسب کنند.
پس از آن نیز زنان همچنان در ارتش خلق ،فعالیتهای خود را ادامه دادند .در میان
مبارزان فارک ،زنانی از سایر کشورها نیز به چشم میخورند .زنانی که زندگی و
آسایش کشورهای خود را مانند فرانسه پشت سر گذاشتهاند و به فرماندهانی کارآمد
تبدیل شدهاند .از جملهی آنها می توان به تانجا اشاره کرد که از هلند به عنوان
معلم انگلیسی به کلمبیا آمده و خودش میگوید فاصلهی طبقاتی کلمبیا مرا به
مبارزه کشاند .کتابهای زیادی راجع به او نوشته شده و آمریکا برای دستگیریاش
کلی جایزه گذاشته است و برای مردم کلمبیا زن چریک افسانهای جنگلهای
کلمبیاست .وی به چند زبان نیز تسلط دارد ،گیتاریست قدری است و آهنگی با
عنوان "آیا آرژانتین برای من گریه خواهد کرد؟" اجرا کرده است .یکی دیگر از این
زنان ناتالی است که از فرانسه به کلمبیا آمده است.
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مشکالت پیش روی زنان در ارتش خلق
زنانی که به فارک پیوستند با مشکالت تکراری هزاران ساله مواجه شدند .آتشبس
آرامش خاصی را در نظم عمومی به اردوگاه آورده بود .برخی از چریکهای زن و مرد
برای زندگی مشترک به توافق رسیدند و در نتیجه پسران و دخترانی متولد شدند.
برخی از چریکها بچههایشان را نزد خانواده یا دوستانشان فرستادند اما تماس
مداوم و ارتباطات خود را با فرزندانشان داشتند .مراقبت و آموزش و پرورش پسران
و دخترانی که در اردوگاه باقی مانده بودند؛ یکی از بزرگترین مشکالت این دوران
بود .در دوران آتشبس ،مسئولیت مراقبت و آموزش کودکان به عهدهی تشکیالت
بود .این شیوهی زندگی تاثیر شدیدی بر بافت اجتماعی و خانوادهی جنبش چریکی
گذاشت؛ تجربهای چشمگیر که با هزاران نفر از دیگر مبارزان انقالبی در شیلی و
آمریکای مرکزی به اشتراک گذاشته شد.
پس از شکسته شدن آتشبس و آغاز دوباره جنگ ،بیشتر کودکان به نزد
بستگانشان (خاله ،مادربزرگ و پدربزرگ) فرستاده شدند .بسیاری از داوطلبان زنان
چیزی در مورد پسران و دختران خود نمیدانند .این زنان با یک انتخاب دشوار
مواجه بودند :به عنوان مبارزانی که باید تصمیم میگرفتند که در صف مبارزه برای
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تغییر میهن باقی بمانند و یا هم و غم خود را به پرورش کودک اختصاص دهند.
بسیاری از آنان دومی را انتخاب کردند .همیشه این یک تصمیمگیری بسیار پیچیده
و سخت ب رای پیشبرد مبارزه و زندگی جمعی و اشتراکی بود .مردان چریک هم بر
سر این دوراهی قرار گرفتند اما نه به وسعت زنان چریک.
دولت سزار گاویریا متعهد شده بود در کمتر از  3ماه ارتش خلق-فارک را نابود کند.
هنگامی که آتشبس شکسته شد؛ شرایط بیش از پیش دشوار و خطرناک شد .برخی
از مبارزان زن توان تحمل تغییر شرایط را نداشتند و برخی از آنان نه تنها در
مقاومت مسلحانه این مرحله از مبارزه درگیر بودند ،بلکه خود را با هر تغییر شرایط
دیگری مطابقت دادند و در میدان جنگ کشته شدند0؛ دیگران ،از جمله آراسیلی
هنوز هم به عنوان زندانی سیاسی در بازداشت به سر میبرند و عدهای آزادی مشروط
دارند و عدهای نیز به این دلیل که در مبارزه زخمی شدهاند و به خاطر وضعیت
سالمت جسمیشان مجبور به مهاجرت شدند.
در این بین ،موارد خاصی مانند کارینا نیز وجود داشته است ،او در زمان خودش یک
همرزم برجسته در مبارزه ،مدیریت نیروها و در سازماندهی تودهای بود اما متأسفانه
بی انضباطی از او یک هدف آسان برای دشمن ساخت .آنها یک جاسوس نفوذی برای
او گذاشتند ،کسی که شریک زندگی او شد و او را متقاعد به ترک مبارزه و خیانت به
همهی چیزهایی کرد که او برای آنها مبارزه میکرد.
هیچ ارتش چریکی و منظم ،یا در واقع هیچ گروه در هر نقطه از زمین معاف از
چنین موقعیتهایی نیست و این موارد زن و مرد نمیشناسد.
 -1زنان شجاعی مانند ساندرا ،مرلیلی  ،Marllelyشرلی ،ویویانا ،یارا  ،Yiraکارمنزا ،Carmenza
روبیال ،Rubielaیادیس  ،Yidisمارسال ،مارینا ،اولگا ،لوسیا،یانسی ،Yancyمایری یا  ،Mireyaاوتلیا،
ماریتزا و بسیاری دیگر از جمله بازماندگان از این دوره هستند .برخی نیز مانند آمپارو ،دانیس و شرلی
کارتاهنا ،گلوریا سپدا،السینا ،Eliceniaمالری  ،Malleryکنسوئلو ،یورانی  Yuraniو دیگران نیز
کشته شدند.
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زنان چریک دههی  81الگو یا سمبلی برای همه زنان ارتش خلق -فارک دیروز و
امروز بودهاند .حتی هنوز هم ،در ارتش خلق -فارک ،تعداد قابل توجهی از رزمندگان
متعلق به دههی  81هستند در واقع اکثریت قریب به اتفاق زنانی که در طول آن
دهه به فارک پیوستند در مقابل هر دشمنی مقاومت کردند و اکنون در رتبههای
باالی فرماندهی جبهه ،رهبری واحدها و یا در بخشهای تخصصی استراتژیک باال در
درون ارتش فعالیت دارند .امروز ،برخی از زنان چریک در هاوانا (محل برگزاری
مذاکرات صلح) نقش مهمی در مبارزه برای صلح و عدالت دارند.
عالوه بر وظایف زیادی که بر عهده دارند زنان عضو هیات مذاکرهکننده به عنوان
رزمندگانی باتجربه در میز مذاکره حضور دارند و در زیرمجموعه هر دو کمیسیون
جنسیت و فنی انجام وظیفه میکنند .زنان چریک دهه  81یک مسیر مهم برای همه
زنان ارتش خلق -فارک (از دیروز و امروز) مشخص کردند .همه آنها به عنوان مثالی
از چگونگی حضور زنان در نیروهای چریکی کلمبیا ،به یک حرکت ماندگار تبدیل
شدند و در تاریخ مقاومت مسلحانه و تاریخ کلمبیای جدید به صورت رنگین کمانی
ثبت شدند ؛ تاریخی که زنان در قیام مسلحانه شرکت کردند هرگز پاک نمیشود.

0

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-theeighties-a-decade-of-progress.html
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یکی دیگر از حربههایی که علیه این زنان به کار برده میشود ،به راه انداختن
کمپین رسانهای است که در آن چریکهای زن فارک را قربانیان خشونت جنسی
همرزمان مرد چریکشان نشان میدهد .زنان عضو فارک در  7دسامبر 2107
بیانیهای با عنوان "با افتخار زنان فارک بازی نکنید" 0علیه این هجمهها منتشر
کردند .در این بیانیه چنین آمده است:
«زنان "نیروی انقالبی جایگزین فارک" کمپین رسانهای را تکذیب میکنند که
توسط برخی از رسانهها گسترش مییابد .این کمپین رسانهای از حربهی خشونت
جنسی به عنوان یک سالح علیه رفقای ما استفاده میکنند.
ما زنان که بخشی از مبارزه مسلحانه هستیم و اکنون کالم و عمل سیاسی را به حد
اعال رساندهایم ،خود را قربانی خشونت جنسی در صفوف سازمانی که در آن فعال
بودهایم؛ نمیدانیم .ما برای زندگی و دستاوردهای بهتر و وظایف برابر مبارزه
میکنیم.
ما فمینیست و شجاع هستیم ،ما از زندگی خود دفاع کردهایم ،ساختن یک جهان
حقیقیتر و انسانی برای همه .ما در ایجاد کلمبیا با شرط عدالت اجتماعی ،بها
میپردازیم .ما به عنوان پیشگامان مبارزه در جنگی بیرحمانهای که بر کشور ما
تحمیل شده است؛ وظایفی را به عهده گرفتیم.
ما خطرات و محدودیتهای تصمیممان را میدانیم .در صفوف سازمان با همکاران-
مان کار کردهایم و شانه به شانه پیش رفتهایم .ما اسلحه گرفتیم تا از مردم و
ایدههایمان دفاع کنیم ،ما اسلحهها را برای دفاع از میلیونها زن استثمار شده در
دست گرفتیم ،زنان محرومی که مورد خشونت قرار میگیرند.

- http://farc-epeace.org
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سازمان ما قوانین و موازینی را برای محافظت در برابر خشونتهای مردانه بهوجود
آورده است؛ ما به رغم اینکه بخشی از جامعهی ماچو بوده و هستیم ،برای مبارزه با
پدرساالری درس خوانده و آموزش دیدهایم.
سختیهای این مبارزه و جنگ ما را مجبور کرده است که مادر بودن را در خود انکار
کنیم ،ما نمیتوانستیم تا این حد بیمسئولیت باشیم تا در میان جنگهای روزمره
فرزندانی بیرون از این معادله داشته باشیم .ما زنان که مبارزهی مسلحانه را انتخاب
کرده بودیم ،این را میدانستیم ،شاید ما در این راه ،گزینههای دیگری هم داشتیم.
ما بیش از  21سال در این سازمان فعال بودهایم و میتوانیم ادعا کنیم که هرگز
سقط جنین اجباری به ما تحمیل نشد و یا عمل ناشایستی را مشاهده نکردیم که
اگر رخ می داد با مجازات تشکیالتی روبرو میشد.
اگر مواردی بوده باشد که قانون شکسته شده باشد ،توسط جی ای پی مورد قضاوت
قرار میگیرد و یا به دادگاههای عادی ارسال خواهند شد .این چیزی است که در میز
مذاکره در هاوانا نیز پیشنهاد شده است.
اگر واقعاً رسانهها و جامعهی کلمبیا میخواهد قربانیان را مورد توجه قرار دهند ،اگر
ما بخواهیم به جامعه بازگردیم و بر خشونت غلبه کنیم ،بیایید این را بررسی کنیم
که چرا حقوق مشترک قربانیان به وسیله تعاریف "ویژه" رد و انکار میشود.
امروز این موضوع باید در کلمبیا مسألهی اصلی باشد».
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ارتش آزادیبخش ملی )(ELN
ارتش آزادیبخش ملی دومین گروه چریکی کلمبیا از نظر بزرگی است که در اصل
بهعنوان یک جنبش الهیات رهاییبخش مارکسیست لنینیستی تشکیل شد
اما ایدئولوژی این گروه در شرایط فعلی شباهت کمی به ایدئولوژی زمان تأسیس آن
دارد.
در اوایل  ،0331کلمبیا "دوران خشونت" خونین را از سر میگذراند .جنبشهای
دانشجویی و مذهبی با الهام از انقالب  0313کوبا ،در سراسر کلمبیا در حال وقوع
بود؛ مانند بسیاری از کشورهای آمریکای التین در کلمبیا نیز تمایل جدی برای
اصالح جامعه بر پایه عدالت اجتماعی وجود داشت .چریکهای ارتش آزادیبخش
ملی بهعنوان نسخه کلمبیایی از جنبش کوبایی  23ژوئیه آغاز به کار کردند .در واقع،
فابیو واسکز ،بنیانگذار آن بهوسیله فیدل کاسترو آموزش دیده بود.
اساس ارتش رهاییبخش ترکیبی از جسارت و بیپروایی چه گوارا و فیدل با حمایت
الهیات در شورای دوم واتیکان بود ،با این ترکیب ارتش آزادیبخش ملی به صحنه
وارد شد .در ماه ژوئیه سال  ،0334شورش کوچکی در سان ویسنه ده چوکوری در
بخش سانتاندر آغاز شد .شش ماه بعد در تاریخ  7ژانویه سال  ،0331شورشیان
سیماکوتا یک روستای کوچک در سانتاندررا تصرف کردند و ارتش آزادیبخش ملی
رسماً حضور خود را اعالم کرد.
در سال  ، 0333کشیش کامیلو تورس ،استاد دانشگاه شناخته شده و از منتقدان
جدی جامعهی نابرابر کلمبیا ،به آن پیوست و در اولین نبرد خود کشته شد .تورس
نمادی از سرباز نمونه ارتش آزادیبخش ملی شد که چریکها و دیگر متخصصان
الهیات رهاییبخش در سراسر آمریکای التین از او تقلید میکردند.
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با الهام از تورس ،کشیش اسپانیایی ،پدر مانوئل پرز در سال  0333به ارتش
آزادیبخش ملی پیوست و یکی از شناخته شدهترین چهرههای آن شد و بعد همراه
با نیکوالس رودریگز باتیستا ،با نام مستعار گابینو 0رهبری مشترک آن را برعهده
داشتند .پرز پیشنهاد ایجاد یک رژیم مسیحی و کمونیستی را مطرح کرد که بتواند
مشکالت اقتصادیـ اجتماعی ناشی از فساد سیاسی مزمن ،فقر و محرومیت سیاسی
اغلب کلمبیاییها را حل کند.
در عملیات انری ،در سال  0371حدود  011نفر از  211عضو ارتش آزادیبخش
ملی کشته شدند و در این زمان تغییر الگوی گروه تحت رهبری پرز و گابینو مطرح و
تصمیماتی در این باره گرفته شد.
مسألهی اصالحات ارضی یکی از مسائلی بود که ارتش آزادیبخش ملی برای آن
تالش میکرد و اعالم کرده بود که دهقانان استحقاق دریافت زمینی را دارند که روی
آن کار میکنند و اندازه زمین واگذار شده با توجه به تعداد اعضای خانواده و محل
ملک تعیین میشود .برنامههای آنها حمایت از جوامع بومی ،احترام به شوراهای
مردمی و سازمانهای مستقل و خودمختار داخلی شان بر مبنای شیوه زندگی،
فرهنگ ،زبان و در اختیار داشتن زمین کافی است.

" -Gabino
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جنبش  1۱آوریل () M.19
در سال های دهه هفتاد یک گروه چریکی دیگر با هدف برقراری دموکراسی در
کلمبیا شروع به فعالیت کرد که به جنبش  03آوریل یا ام03 .معروف شدند و تا
نیمه دهه هشتاد میالدی که جنگ چریکی را ادامه دادند ،گسترش بسیاری یافتند
اعضای آن به حدود دو هزار نفر رسید .این حزب ایدههایش را از دیگر گروههای
چریکی آمریکای جنوبی مانند توپامارو در اروگوئه و مونتونروس در آرژانتین گرفته
بود .این گروه در اواخر دهه هشتاد و اوایل دهه  31میالدی مبارزه مسلحانه را کنار
گذاشته و به فعالیت سیاسی پرداخت.
در سال  0374گروه ام 03 .در یک اقدام بسیار نمادین ،یکی از شمشیرهای سیمون
بولیوار را از یک موزه ربود و آن را به عنوان نمادی از قیام غیرنظامیان علیه یک رژیم
ناعادالنه تبدیل کردند .در اقدام دیگری در شب سال نو سال  ،0373این گروه به
یکی از اسلحه خانههای ارتش کلمبیا تونلی حفر کرد و بیش از  1111اسلحه را به
کنترل درآورد .در فوریه  ، 0373خوزه راکوئل مرکادو ،رئیس کنفدراسیون کارگران
کلمبیا را ربوده و در  03آوریل  ،0373او را به جرم گرفتن رشوه و همکاری با سیا
اعدام کردند .در  27فوریه 0381چریکها به سفارت جمهوری دومینیکن در هنگام
یک جشن حمله و  04سفیر را به گروگان گرفتند .سفیر آمریکا نیز در بین
گروگانها بود .پس از مذاکرات طوالنی گروگانها آزاد شدند  .بعدها افشا شد که
دولت کلمبیا با پرداخت  0تا  2٫1میلیون دالر به گروه ام 03.آزادی گروگانها را
ممکن کرده است .در  28آوریل 0381جیمی بتمن کایون که در آن زمان باالترین
رهبر ام 03.بود ،در یک سانحه هوایی به قتل رسید .مذاکراتی صلحی که آغاز شده
بود ،با یک آتش بس متوقف ماند.
در حمله به کاخ دادگستری که در  3نوامبر  ،0381صورت گرفت  11چریک مسلح
حدود  111وکیل ،قاضی ،دادگاه عالی و دادگاه را به گروگان گرفتد .آنها خواستار آن
بودند که رئیس جمهور وقت به جرم خیانت به تمایل به صلح در کشور مورد
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محاکمه قرار گیرد .دولت تصمیم گرفت که به خواست گروگان گیران بیتوجه باشد
و با اقدام نظامی گروگانها را آزاد کند .در طی این درگیریهای شدید بیش از 011
نفر (از جمله  00نفر از  20قاضی دادگاه عالی کشور) کشته شدند؛ و پروندههای
ارزشمند قضایی و قانونی نابود شدند تعدادی از فرماندهان ام 03 .نیز کشته شدند.
تالش بسیاری شدکه این گروه چریکی به ارتباط و همکاری با کارتلهای مواد مخدر
متهم شوند که این اقدامات و تبلیغات بی ثمر ماند در اواخر دهه  ،0381ام03.
سالحهایش را تحویل داد ،در مقابل مشمول عفو شد و به یک حزب سیاسی تبدیل
شد .در این فرایند نامش را به "اتحادیه دموکراتیک ام "03.تغییر داد .یکی از
اقدامات نمادین این پروسه ،بازگرداندن شمشیر سیمون بولیوار بود.

در سال  ،0331یکی از چهرههای برجسته گروه و فرمانده پیشین چریکها ،کارلوس
پیزارو لونگومز نامزد ریاست جمهوری شد .او نیز در یک حادثه هوایی کشته شد،
(کارلوس کاستاو ،فرمانده مخفی نیروهای راستگرای متحد دفاع از کلمبیا)، (AUC
مسئولیت این قتل را پذیرفت .برخی از سایر اعضای آن نیز با تهدیدهای مختلف
شبه نظامیان راستگرا مواجه شدند یا به شیوههای مشابه به قتل رسیدند .به دنبال
آن آنتونیو ناوارو ولف جانشین پیزارو را به عنوان رهبر حزب ،جایگزین نامزد ریاست
جمهوری کرد که در انتخابات ریاست جمهوری همان سال در مقام سوم قرار گرفت.
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جنبش کارگری و اتحادیههای کارگری در کلمبیا
روند شکلگیری جنبش متشکل کارگری در کلمبیا به اواخر قرن نوزدهم برمیگردد.
این جنبش در مناطق نفتی و در دوران رئیسجمهور مارکو فیدل زوراس 0رشد کرد.
در دهه  0301کمپانیهای آمریکایی در کلمبیا شروع به کار کردند .مبارزات
کارگران در اعتراض به شرایط نامناسب در محیط کار ،حقوق کم و مساله مسکن
متمرکز

بود2.

رشد جنبش کارگری کلمبیا هم زمان با انقالب بلشویکی در شوروی و متأثر از آن
بود .در این دوران آمریکا سعی میکرد از رشد جنبش کارگری کلمبیا جلوگیری
کند .در سال 0303بیش از  23تشکل سندیکایی به وجود آمده بود؛ جنبش اعتراض
به قتلعام کارگران موز یکی از فعالترین عرصههای جنبش کارگری کلمبیا

بود1.

بیش از سه هزار کارگر اعتصابی شرکت موز برای به وجود آوردن اتحادیه اعتصاب
1

Marco Fidel Suarez
http://www.redalyc.org/html/937/93729727007/

2

https://en.wikipedia.org/wiki/Banana_massacre

3
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کردند .کارگران زیادی در این اعتصاب کشته شدند .قتلعام موز ،بزرگترین کشتار
کارگری آن دوران در آمریکای التین بود.

0

در بین سالهای  0321تا  0324کارگران شرکت نفت در شهر توروپیکال  2به نوعی
بیماری مبتال شدند و از مدیریت خواستند برای جلوگیری از آمدن جانوران ،حفاظی
برای خانههایشان بگذارد .همچنین  8ساعت کار و تعطیلی روز یکشنبه از دیگری
خواستههای آنان بود .نیرویهای نظامی با حمله به کارگران این مناطق توانستند با
زور  0211کارگر را از مناطق نفتی بیرون کنند 1 .گابریل گارسیا در کتاب "صد سال
تنهایی" به این مبارزات اشاره میکند.
در فاصله بین سالهای  0311تا  0331کنفدراسیون اتحادیههای کلمبیا (سی تی
سی) و اتحادیه مرکزی کارگران (کوت) فعالیت خود را شروع میکنند .در دهه پنجاه
با فشار دولت و ساختن تشکلهای موازی و با حمایت کلیسا در سال 0311
بزرگترین سندیکای کارگری تعطیل شد.
جنبش کارگری کلمبیا در سال  0333میالدی(  0141شمسی) توانست حق
اعتصاب را کسب کند و برای اولین بار در سال  0374اعتصاب  41روزه کارگران را
پیش ببرد.
در کنار حضور نظامی آمریکا در کلمبیا ،یکی از مشکالت جنبش کارگری این کشور
حضور فدراسیون اتحادیههای آمریکا (ای اف آل و سیای ا) بود .از اوایل دهه هفتاد
این فدراسیون با همکاری موسسه آمریکایی "توسعه کارگری آزاد"  4تحت پوشش

https://en.wikipedia.org/wiki/Banana_massacre

0

tropical
https://mulpress.mcmaster.ca/globallabour/article/viewFile/1105/1161

2

3

(American Institute for Free Labor Development (AIFLD
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برنامههای آموزشی ،سعی در پیشبرد روابط اقتصادی شرکتهای آمریکایی در کلمبیا
داشتند .این نهادها با همکاری اتحادیههای مشابه فعالیتهایی در حمایت از
شرکتهای آمریکایی انجام میدادند .یکی دیگر از اهداف این نهاد تاثیر بر نیروهای
چپ و چریکها بود تا نگذارند که نظرات آنان در درون جنبش کارگری راه پیدا
کند0.

سال  0384جنبش کارگری کلمبیا از طرح "برنامه کلمبیا" حمایت کرد .این برنامه
که در راستای صلح فارک و دولت بود ،زمینهی گذار به صلح را آماده میکرد و
میخواست به درگیری نظامی بیست ساله پایان دهد .جنبش کارگری در این راستا،
حزب اتحادیه ملیگرایان را بنیان نهاد 2 .این حزب در انتخابات توانست  04کرسی را
تصاحب کند .در اوایل دهه نود میالدی سه تا چهار هزار نفر از اعضای این حزب
توسط شبهنظامیان ترور شدند.
در سال  0383کنفدراسیون اتحادیههای کلمبیا (سی تی سی) دوباره بازسازی شد.
از دهه نود بسیاری از تشکلهای کارگری در کلمبیا شروع به فعالیت کردند.
اتحادیههای کارگری کلمبیا متشکلترین اتحادیههای کارگری در آمریکای التین
هستند اما کمتر از  1درصد از کارگران کلمبیا عضو آنها هستند که شاید پایینترین
سطح در آمریکا باشد و نشان از عمق سرکوب و استبداد حاکم بر آن جامعه دارد.
کمتر از بیست سال قبل ،بیش از ده درصد کارگران عضو اتحادیه بودند اما خشونت
علیه اتحادیهها ،تغییرات در بازار کار و سیاستهای ضد اتحادیهای منجر به کاهش
فاحشی در عضویت اتحادیههای کارگری شده است .امروز تنها 811هزار کلمبیایی
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.
)Union Patriótica party (UP
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اعضای اتحادیههای صنفی هستند .جنبش کارگری هیچکدام از کشورهای منطقه
مانند کلمبیا بهای مبارزه کارگری را نپرداختهاند .نیمی از نقض حقوق بشر در کلمبیا
علیه کارگران است.
بیش از دو هزار اتحادیه ثبت شده و سه کنفدراسیون ملی کارگری وجود دارد:
کنفدراسیون اتحادیههای کلمبیا ( ،)CTCکنفدراسیون عمومی کار ( )CGTو
اتحادیه مرکزی کارگران ( .)CUTاتحادیه مرکزی کارگران بزرگترین مرکز با 743
زیرمجموعه از اتحادیههای کارگری وابسته به نمایندگی بیش از  311هزار عضو
است .جنبش اتحادیهای در تالش است که با شرکت در یک فرایند آهسته پیشرفت
و خود را تثبیت کند .این جنبش اتحادیهای ،از مبارزات در معادن گرفته تا مبارزات
علیه انحصاراتی مانند شرکت کوکاکوال ،هم باید برای حقوق شهروندی و هم برای
حقوق اقتصادی مبارزه کنند.
در حال حاضر بزرگترین اتحادیه در کلمبیا اتحادیه معلمان ( )FECODEاست که
یک فدراسیون ملی به نمایندگی از حدود  211هزار معلم است .دومین اتحادیه
( )FENSUAGROیکی دیگر از فدراسیونهای ملی است که حدود  011هزار نفر
از کشاورزان و کارگران کشاورزی در آن عضو هستند .هر دو به "اتحادیه مرکزی
کارگران" وابسته هستند .برخی دیگر از اتحادیههای کارگری کلیدی کلمبیا
عبارتاند از:
اتحادیه کارکنان بهداشتی ( ،)ANTHOCاتحادیه کارگران بخش مالی (،)UNEB
اتحادیه کارگران نفتی ( ،)USOاتحادیه کارگران بخش دولتی (،)FENALTRASE
اتحادیه کارگران مازاد آموزشوپرورش ( SINDESENAو  ،)SINTRAUNICOLاتحادیه
کارگران تولید برق سینتراکول ( ،)SINTRAELECOLاتحادیه کارگران صنعت آب
( )SINTRAEMSDESو ات حادیه کارگران انرژی ،استخراج معادن ،مواد شیمیایی و
صنایع فلزی ( )FUNTRAMINERGETICAمیباشند.
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درحالیکه سه فدراسیون اتحادیههای کارگری ( )CUT ،CGT ،CTCبه کنفدراسیون
اتحادیه کارگری بین المللی (آی تی یو سی) وابسته هستند ،تنها بخش کوچکی از
2هزار اتحادیه صنفی کلمبیا به فدراسیون اتحادیه جهانی مربوط به صنف خودشان
وابسته میباشند.

خشونت علیه اتحادیههای کارگری
یک نقل قول سنتی در میان چپگرایان کلمبیا رایج است که میگوید" :در اینجا،
ایجاد یک گروه چریکی آسانتر از ایجاد یک اتحادیه کارگری است" ،این عبارت
گرچه اغراقآمیز ،اما نزدیک به واقعیت است .بین سالهای  0330تا 2412 ،2113
کارگر اتحادیه کلمبیایی کشته شدند و  1411مورد تهدید شدند و  018نفر نیز یا از
فعالیت کنار کشیدند یا کشور را ترک کردند .گزارش  2107اتحادیههای کارگری
جهانی نشان میدهد همانند روند بیست سال گذشته ،کلمبیا یکی از ده کشور
خطرناک برای فعالیتهای کارگری است0.

https://www.ituc-csi.org/ituc-global-rights-index-2017-18767
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با توجه به پایگاه داده فدراسیون اتحادیههای کارگری  CUTاز سال ( 0383زمان
تأسیس این فدراسیون) ،تقریباً  2811تن از فعاالن اتحادیهها ترور شدهاند .برخالف
ادعای مقامات کلمبیا ،همه این مردان و زنان بهطور مستقیم در نتیجه فعالیتهای
اتحادیهایشان کشته شدهاند .در پایان ژوئن  2101حداقل  12تن از اعضای
اتحادیههای کارگری در مدت زمانی حدود یک هفته کشته شدند .این باالترین نرخ
قتل برای چند سال اخیر است و با آمار رسمی در تناقض است که ادعا میکند تعداد
قتلها در حال کاهش هستند.
عالوه بر این ترورها ،نزدیک به  211تن از فعاالن اتحادیههای کارگری ناپدید شدهاند
و کسانی که به زندان محکوم شدهاند نیز در زندان مورد حمالت فیزیکی قرار
گرفتهاند .شکنجه فعاالن اتحادیههای کارگری نیز بهخوبی مستند شده است و
اتحادیههای کارگری و اعضای آنها بهطور منظم تهدید به مرگ میشوند .این
تهدیدها منجر به فرار هزاران نفر از اعضا اتحادیهها از خانه و شغل خود شده است.
برخی از آنان نیز به خارج از کشور تبعید شدهاند.
تشدید این مشکالت ،ناشی از مصونیت عامالن خشونت است .در واقع ،دیگر
هیچکس برای قتل یا سایر جرائم علیه فعاالن اتحادیههای کارگری در کلمبیا
دستگیر نمیشود .درحالیکه مقامات ادعا میکنند که در حال اقدام برای دستگیری
عامالن هستند ،شواهد موجود این مدعا را ثابت نمیکند و کوت ادعا میکند که در
بیش از 37درصد از ترورها ،تا کنون هیچکس محکوم نشده است .عالوه بر این،
دولت کلمبیا مایل یا قادر نیست جزئیات واقعی (برای مثال نام ،محل بازداشت،
غیره) صدها نفری را ارائه دهد که مرتباً ادعا میکند به خاطر کشتن یک فعال
کارگری زندانی شدهاند .ناگفته نماند که مقامات کلمبیا مدعی شدهاند که برخی از
اعضای اتحادیههای کارگری به دالیل شخصی یا در نتیجه جرم و جنایت ،از جمله
در هنگام سرقت کشته شده اند.
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اکثریت قتلها توسط شبهنظامیان راستگرا انجام شده است .بااینحال ،شواهد
بیشماری یافت شده که نیروهای امنیتی دولتی ،بهویژه ارتش ،مسئول این قتلها
هستند .در سال  2113مشخص شد که پلیس مخفی ( ،)DASبه طور مستقیم یک
لیست از رهبران اتحادیههای کارگری را برای رئیسجمهور کلمبیا ،فرستاده است که
باید توسط نیروهای شبهنظامیان کشته شوند .چند نفر از آن فهرست ،به قتل
رسیدند و عدهی زیادی نیز پس از تهدید مجبور به فرار شدند .اخیراً تحقیقات
بینالمللی بیش از همه بر خشونت ضد اتحادیهای در کلمبیا تمرکز کرده است .در
گزارش سال  2117سازمان عفو بینالملل آمده است که نیروهای شبهنظامی 43
درصد و نیروهای امنیتی  41درصد از موارد نقض حقوق بشر را انجام دادهاند .این
گزارش همچنین به جزئیات دخالت پلیس مخفی در قتل فعاالن اتحادیههای
کارگری پرداخته است.
در حال حاضر نیز چشمانداز موجود همانند گذشته است .قتلهای بسیار زیاد و
انتخابی که توسط جوخههای مرگبار راست و نمایندگان دولت ،با همکاری مستقیم
سرمایهداران ملی و خارجی انجام میشود ،همراه با اصالحات قانونی نئولیبرالی در
قراردادها ،به میزان قابل توجهی میزان مشارکت و عضویت در اتحادیهها را تغییر
داده است :تنها در طول نیمه دوم سال  ،2103طبق بزرگترین بانک اطالعات
کلمبیایی حقوق بشر ،رهبران اتحادیه از مدالین ،سگویا و کالی تهدید شدند؛ رئیس
اتحادیه کارگران عمومی  Argeliaتوسط پلیس به شکل غیرقانونی بازداشت شد؛ سه
رهبر اتحادیه در شهرهای مختلف کشور کشته شدند و یکی دیگر نیز ربوده شد.
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اتحادیههای کارگری از پیمان صلح حمایت میکنند
یکی از اصلیترین حامیان صلح ،اتحادیههای کارگری هستند .ویکتور بیاس  0دبیر
کل کنفدراسیونای تی یو سی در آمریکا در این رابطه چنین گفت:
"کنفدراسیون اتحادیههای کلمبیا ()CTCو اتحادیه مرکزی کارگران ( )CUTبه این
دلیل از مذاکرات صلح حمایت میکنند که در جریان درگیریها و جنگ داخلی در
کلمبیا بیش از چندهزار فعال اتحادیههای کارگری کشته و بیش از  1میلیون انسان
از محل زندگیشان رانده شدهاند .درست است که رفراندوم در کلمبیا به شکست
کشیده شد اما دولت از زاویه قانونی و از طریق مجلس به روند مذاکرات ادامه
میدهد .قابل پیشبینی است که افراد بیشتری کشته شوند و برای جلوگیری از این
فاجعه باید کاری کرد 1 .میلیون انسانی که جابهجا شدهاند صاحب شش میلیون
هکتار زمین هستند و غاصبان این زمینها حاضر نیستند این زمینها را به مالکین
اصلیشان برگردانند و این غاصبان هنوز در حال کشتار مردم ،فعاالن اتحادیهای و
چریکها هستند و اتحادیه برای جلوگیری از کشتار این مردم و تداوم فعالیت
Victor Baes
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اتحادیهای در سطح بینالمللی کار میکند .چراکه تنها کشته شدن بسیاری از فعاالن
سیاسی و کارگری در کار نبوده و مردم عادی بسیاری نیز کشته شدهاند .باید دید که
چگونه میتوان به این بازسازی روابط کمک کرد و مهمترین اصل در این کار دادن
تضمین توسط دولت است ،تضمینی که از تکرار دوباره این جنایت جلوگیری کند.
این امر مساله محوری شرکت اتحادیهها در مذاکرات است به خصوص که تجربه
شکستخورده مذاکرات صلح دیگر کشورهایی مانند گواتماال مقابل ما قرار دارد .بر
این اساس است که اتحادیههای کارگری به سطح مسئله توجه نمیکنند و به عمق
میپردازند .مهمترین خواسته اتحادیهها اجرا کردن اصالحات ارضی و بازگرداندن
زمینها به صاحبان آن است و دولت باید تضمین کند که چریکی که سالحاش را بر
زمین میگذارد ،حق فعالیت مدنی و سیاسیاش تضمین شود و حق زندگی داشته
باشد .این حق را داشته باشد که زندگیاش را دوباره شروع کند و کلیه حقوق مدنی
به او داده شود .البته رئیسجمهور اوریپه موافق نیست ولی چارهای در مقابلشان
وجود ندارد".

اعتصاب اگوست  1116برای صلح
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جامعه مدنی کلمبیا
جامعه مدنی کلمبیا پر جنب و جوش است و میتواند تعداد زیادی از مردم برای
مبارزات سیاسی ،تظاهرات و اعتراض بسیج کند .درحالیکه اتحادیههای کارگری
شاید مهمترین و تنها عنصر موثر باشند ،اما جنبش دانشجویی نیز بهخوبی
سازمانیافته است ،به ویژه "هیأت فراگیر دانشجویان کشور (ام.آ.ان.اِ) که برخاسته از
مبارزات ضد خصوصیسازی دانشگاههاست و سازمانهای غیردولتی ،بهویژه کسانی
که در مورد حقوق بشر و صلح کار میکنند بسیار فعالاند .کشاورزان روستایی و
بهطور فزاینده کارگران کشاورزی و صنعتهای بزرگ نیز نقش کلیدی بازی میکنند
و در بسیاری از مناطق کلمبیا آنها بهخوبی سازمانیافته میباشند و از لحاظ
سیاسی بهخصوص در مبارزه برای اصالحات ارضی و توسعه روستایی رادیکال
هستند ،گروههای مذهبی ،از جمله برخی از عناصر سلسلهمراتب کلیسای کاتولیک،
نیز تا حدی در فعالیتهای جامعه مدنی کلمبیا حضور دارند.
جنبش زنان در کلمبیا قوی است ،در بسیاری جهات ،به ستون فقرات جنبش صلح
در حال رشد کلمبیا تبدیل شده است .بهعنوان یک نتیجه بسیاری از باالترین فعاالن
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صلح در کشور مشخصاً زنان هستند و مشارکت توسط زنان در سازماندهی رویدادها
و کمپین به نفع صلح در مقیاس بزرگ زنان میباشند.
دو عنصر دیگر جامعه مدنی کلمبیا ،جمعیت بزرگ آفریقایی  -کلمبیایی و جنبش
بومیان کلمبیا است که بهخوبی سازمانیافته و بسیار فعال هستند .هر دو از اثرات
جنگ رنج بردهاند (بهخصوص از جابهجایی اجباری و ترور رهبران خود) اما هر دو نیز
به طور فزاینده نقش فعالی در بسیج و تظاهرات در برابر خشونت و طرفداری از صلح
دارند و همچنین در کمپینهای پیرامون زمین ،منابع و محیطزیست نقش بسیار
موثری دارند .سازمان آفریقایی -کلمبیا برای مثال در خط مقدم تالش برای کمک به
آوارگان برای بازگشت به سرزمینهایشان میباشند ،درحالیکه جنبش بومی نقش
کلیدی در حفاظت از استقالل و بومشناسی ذخایر بومی بازی کرده است ،همچنین
در برخی از مناطق برای اصالحات ارضی مبارزه میکند.
سازمانهای جامعه مدنی کلمبیا ،باوجود خشونت موجود علیه آنها ،بهعنوان
بازیگران کلیدی در سیاست و جامعه کلمبیا باقی ماندند و عوامل بالقوه مهم
اصالحات هستند.
این سازمانها فعالیتهای مشترکی را سازمان میدهند .کنگره مردمان (بومی)؛
المینگا(یک گروه بومی)؛ ائتالف جنبشهای اجتماعی کلمبیا (کُموسوک)؛ کلیساهای
حامی صلح به همراه تشکلهای زنان ،دانشجویان و اتحادیههای کارگری در چارچوب
«راه مشترک اجتماعی به سمت صلح» گرد هم آمدند و در 02اکتبر  2102توانستند
سیصد هزار نفر را به خیابانها بکشانند .آنان خواستههای مشترکشان را فریاد کردند:
« بدون اشتغال ،صلحی در کار نیست؛ بدون بهداشت ،صلحی در کار نیست؛ بدون
آموزش ،صلحی در کار نیست!" 0این اعتراضات در سالهای بعد نیز تکرار شد.

-https://ir.mondediplo.com/article1967.html
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به جز این سازمانهای مردمی ،ان جی اوهایی نیز در کلمبیا فعالند که سیاستهای
نئولیبرالیسم را در پی میگیرند و بودجههای خود را از بنیادهای جامعه باز سورس،
فورد و ...میگیرند .جنبش انقالبی مردم کلمبیا نسبت به این سازمانها موضع قاطع
و روشنی دارند .در بخش بعد به این نهادها پرداخته خواهد شد.
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اشکال متفاوت سرکوب که توسط نیروهای دولتی کلمبیا علیه
مبارزان و انقالبیون به کار گرفته میشود
ایجاد رعب و وحشت و سرکوب و خشونت
عالوه بر ترور نمایندگان اتحادیههای کارگری ،نیروهای مردمی و رهبران جنبشهای
رهایی ،همچنین خانواده کسانی که به همکاری با فارک متهم میشوند ،در معرض
خطر هستند و در بسیاری موارد گروگان گرفته میشوند و خانه و زندگی آنها نیز به
آتش کشیده میشود .درحالیکه دولت از نیروهای نظامی شخصی برای ایجاد رعب،
وحشت و ناامنی استفاده میکند ،یکی از رایجترین حربههایی که دولت استفاده
میکند ،بدنام کردن منتقدان است ،دولت آنها را متهم به آدمربایی ،قاچاق مواد
مخدر ،ترور و جنایت میکند .اتحادیههای کارگری ،گروههای حقوق بشر،
روزنامهنگاران و مخالفان سیاسی این سیاست را دائماً محکوم میکنند .نتایج بهطور
بالقوه خطرناک اتهامات ساختگی و تکرار آن توسط رسانههای کلمبیا ،زندگی آنان را
در معرض خطر جدی قرار داده است .این مساله نباید دست کم گرفته شود .آنها
همیشه به مرگ تهدید میشوند و در موارد بسیاری ،مردمی که در واقع توسط
مقامات ارشد دولت برچسب خرابکار و تروریست خوردهاند ،توسط شبهنظامیان به
قتل رسیدند .حتی نمایندگان حقوق بشر نیز صرفاً به دلیل افشای حقایق ،به اتهام
ارتباط و وابستگی به خرابکاران (اصطالحی که دولت به کار می برد) متهم و به مرگ
تهدید شدها ند؛ اما تنها به این اعمال اکتفا نمیشود زندانهای کلمبیا مملو از
زندانیانی است که به جرم مخالفت با دولت در زندان به سر میبرند.
در نوامبر سال  2111وزارت دفاع کلمبیا دستورالعمل  23را صادر کرد ،به منظور
پرداخت یک سیستم پاداش مالی مخفی برای کسانی که چریکی را کشته باشند.
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پرداخت پاداش برای یک چریک مرده در حدود  1.8میلیون تا  1بیلیون پزو کلمبیا،
بسته به رتبه افراد کشته شده است .در کنار پاداش مالی ،ارتش یک طرح انگیزشی
غیررسمی مانند مرخصی و ترفیع برای کشتن یک چریک ارائه کرد .فرمانده وقت
ارتش ،ژنرال ماریو مونتویا ،پایگاههای نظامی در سراسر کشور بازدید و سربازان را
ترغیب به هر چه بیشتر ریختن خون کرد.

مدت کوتاهی پس از اجرا شدن سیستم پاداش جدید ،جنایات جدیدی گزارش شد.
سربازان مردان و پسران جوان را به قتل میرساندند ،به آنها لباس فارک
میپوشاندند و سپس جسد آنها را بهعنوان چریکهایی که در مبارزه کشته شدهاند،
در ازای پاداش تحویل میدادند.
در اواسط سال  2117نزدیک به یک هزار نفر شناسایی شدند که بهاینترتیب به قتل
رسیده بودند .پاسخ دولت کلمبیا ،حمله شدید به سازمانهای حقوق بشری بود که
این کشتار را مستند کرده بودند .در سپتامبر  ،2118در محلهای فقیر در بوگوتا که
در حال حاضر به نام سچا معروف است ،خانوادههای  21مرد جوانکه از محله ناپدید
شده بودند ،کشف کردند که عزیزانشان صدها مایل دورتر توسط ارتش به خاک
سپرده شدهاند .ارتش ادعا میکرد که آنها چریک بوده و در جنگ کشته شدهاند.
تحقیقات بیشتر نشان داد که ارتش یک سازمان کاریابی ساختگی برای فریب مردان
جوان در محله ایجاد کرده بود .ماه بعد از آن ،پس از آنکه اسناد بیشتری از این
اعدامهای فراقضایی به سازمان ملل متحد ارائه شد ،نماینده حقوق بشر سازمان ملل
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متحد به کلمبیا اعزام شد .وی این اعدامها و کشتارها را جنایت علیه بشریت اعالم
کرد.

زندان و زندانیان سیاسی
در حال حاضر حدود  1711زندانی سیاسی در کلمبیا وجود دارد .آنها غیرنظامیانی
هستند که به دلیل عقاید دموکراتیک و مخالفت با سیاستهای دولت کلمبیا زندانی
هستند .آنها اعضای سازمانهای چریکی ،اتحادیههای مختلف کارگری ،رهبران
دانشجویی و فعاالن حقوق بشر ،مردم بومی ،دانشگاهیان و دیگر فعاالن و مبارزان
کلمبیا هستند .گاهی اوقات این دستگیریها و بازداشتها دست جمعی است.
زندانیان سیاسی تقریباً همیشه متهم به «شورش» یا «تروریسم» هستند؛ اتهام طرح
شده علیه چریکهای اسیر .عالوه بر این ،زندانیان سیاسی جدا از سایر زندانیان و در
سلولهای بتونی یا مکانهایی ایوان مانند با امنیت باال و ویژه نگهداری میشوند .در
حال حاضر حدود  0111رزمنده چریک در زندانهای کلمبیا محبوس هستند .به
دلیل اینکه آمریکا و اتحادیه اروپا ،فارک را در لیست تروریستها قرار داده اند ،امکان
دفاع از آنان مانند سایر فعاالن سیاسی اجتماعی وجود ندارد و حتی امکان گرفتن
پناهندگی برای آنان وجود ندارد.
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زندانیان سیاسی بهطور معمول برای مدتطوالنی بدون طی مراحل قانونی و محاکمه
نگه داشته میشوند؛ در واقع تنها اقلیت کوچکی به جرم و جنایتی محکوم میشوند
که بدان اقدام نکردهاند .در اکثر موارد ،زندانیان سیاسی ممکن است قبل از اینکه به
اتهاماتشان رسیدگی شود 7 ،سال در زندان نگهداری شوند .کسانی که به جرم
شورش محاکمه میشوند ،معموالً حکم  41سال حبس را دریافت خواهند کرد.
بسیاری از این زندانیان بر اساس شهادت خبرچینانی محکوم میشوند که در قبال
خبرچینی پول دریافت میکنند .عالوه بر این ،وکالی آنان که بهطور منظم وجود
مدارک و شواهد علیه موکالن خود را تکذیب میکنند ،در بسیاری از موارد ،خود
تهدید میشوند یا متهم به وابستگی به «جرم» موکالنشان میشوند .در اکثریت
قریب بهاتفاق موارد فرد زندانی با نگرانی آزاد میشود ،چون میداند بهزودی ترور
خواهد شد.
برخی از زندانیان زن ،مادران مجردی هستند که بستگانی ندارند که قادر به نگهداری
از کودکانشان باشند .آنها مجبورند یا فرزندان خود را به دست سرویس مراقبت از
کودکان دولتی بسپارند که نامناسب و کامالً ناکافی است و اغلب موارد این کودکان
مورد سوءاستفاده قرار میگیرند یا کودکان و فرزندانشان را همراه خود در زندان نگه
دارند .زندانیان شکایت دارند که فرزندانشان بهعنوان زندانیان جداگانه به رسمیت
شناخته نمیشوند و به آنها جیره غذایی داده نمیشود و آنها مجبور به استفاده از
جیره غذایی مادرانشان میباشند که باعث ایجاد سوءتغذیه و سایر مشکالت بهداشتی
برای مادر و کودک میشود.
کسانی که با زندانیان سیاسی مالقات میکنند ،نیز در معرض خطر هستند و اعضای
خانواده گاه تهدید و متهم به "خرابکار" بودن میشوند .زنانی که به مالقات زندانیان
سیاسی مرد میآیند نیز بهطور مرتب از سوءاستفاده جنسی و کالمی بازرسان داخلی
زندان شکایت دارند .زندانیان اغلب در زندانهای بسیار دور از خانههای خود در دیگر
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مناطق کشور نگهداری میشوند که این مساله نه تنها مالقات را برای دوستان و
خانواده سختتر میکند بلکه به انزوای بیشتر آنها منجر میشود.
با توجه به شرایط ازدحام بیش از حد زندانیانکه شایع است ،سلول برای نگه داشتن
زندانیان کافی نیست .زندانیان به ندرت به مراقبتهای بهداشتی مناسب و معقول
دسترسی دارند ،زندانیان از زمانی برای ورزش یا دسترسی به مطالب آموزشی
برخوردار نیستند و فقر شایع است.
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کوچ اجباری
جابهجایی اجباری از خانه یا منطقه خود در کلمبیا یک فاجعه انسانی است حدود
 4.1میلیون نفر ،حدود 01درصد از جمعیت ،در اثر فشار تهدیدها و قتلعام
شبهنظامیهایی آواره شدهاند که توسط دولت و ایالت متحده آمریکا حمایت
میشوند  .کلمبیا پس از سودان دارای دومین نرخ آوارگی در جهان میباشد .در
سالهای اخیر حدود  2میلیون نفر مجبور به ترک خانهها خود شدهاند .هیچ اقدام
واقعی برای مقابله با مشکل افزایش آوارگان دیده نمیشود و تعداد آوارهها هر سال
بیشتر میشود.
نمودار کوچ اجباری مردم در کلمبیا طی سالهای 2111-2113

در کلمبیا جابهجایی در درجه اول بهعنوان روشی برای تصرف زمین است .تا به
امروز حدود  7میلیون هکتار زمین ِروستاییان از این طریق تصرف شده است.
قربانیان عمدتاً مردم بومی و آفریقایی کلمبیا هستند ،گاهی اوقات تمام جوامع درگیر
این معضل بزرگ هستند .خورخه رویز یکی از اساتید دانشگاه کلمبیا شایعترین
روشِ کوچاندن مردم را اینگونه شرح میدهد:
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"شبهنظامیان وارد یک منطقه میشوند و شروع به اعدام رهبران انجمن محلی
میکنند ،چند نفر ناپدید میشوند .این باعث میشود در میان ساکنان وحشت به
وجود بیاید و سپس به تعدادی اطالع میدهند که اگر منطقه را ترک نکنند ،پایان
زندگی آنها نیز مرگ یا ناپدید شدن است.
شبهنظامیان هنگامیکه زمین را غصب کردند ،آن را به زمینداران بزرگ ،قاچاقچیان
مواد مخدر ،شرکت طرف مقابلشان یا دیگر اعضای نخبگان اقتصادی که تأمین مالی
شبهنظامیان را انجام میدهند ،واگذار میکنند .سپس برای تحکیم قدرت محلی از
آن استفاده میکنند .سرمایهگذاری بیشتر برای تأمین هزینه عملیات شبهنظامیان
انجام میشود که شامل تولید و قاچاق موادمخدر ،پولشویی درآمد ناشی از
موادمخدر و یا بهسادگی پروژههای اقتصادی مانند کشت مزارع در مقیاس بزرگ و
استخراج از معادن میباشد.
برای قربانیان فوق العاده دشوار و البته بسیار خطرناک است که تالش کنند به خانهها
و زمینهای خود برگردند .در برخی از موارد دهقانان مجبور به امضای اسنادی
شدهاند که نشان میدهد زمین غصب شده بهواسطه خشونت واگذار نشده بلکه به
شکل قانونی و با مدرک واگذار شده است .شبهنظامیان حتی انگشت سبابه تعدادی
از قربانیان را برای اثر انگشت دروغین بر روی کاغذ قطع یا به زور ،با قتل اعضای
خانواده کشاورز او را مجبور به ثبت اثر انگشت بر روی کاغذ واگذاری کردهاند.
اساساً خلعید از زمین ،اصالحات ارضی معکوس است ،گرفتن زمین از فقیرترین
بخش از جمعیت و انتقال آن به ثروتمندترینها است.
این جابهجاییها به همراه عملیات ضدشورش ،هم به منظور محروم کردن چریکها
از پتانسیل پشتیبانی پایگاه روستاییشان انجام میشود و هم در واقع این مساله
انگیزهای قوی برای فشار بر روی مردم برای ترک زمینهایشان است .استفاده از
ارتش برای بهاصطالح محاصره اقتصادی ،این موضوع را ثابت میکند .ارتشیان مانع
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ورود مواد غذایی ،دارو و دیگر لوازم به یک منطقه میشوند تا ساکنان روستا مجبور
به ترک زمینهایشان شوند.

مردم آواره بهطور کلی تا پایان در زاغههای اطراف بوگوتا و دیگر شهرهای بزرگ و
شهرستانها در کلمبیا در شرایط فقرزده زندگی میکنند .نزدیک به  11درصد از این
مهاجران کودکان آواره هستند و اکثریت قریب بهاتفاق سرپرست خانوار ،زنان
هستند ،بسیاری از آنها بیوهاند یا در فرایند آواره شدن رها شدهاند .تعداد باالی زنان
و کودکان منجر به افزایش سطح استثمار آنها شده است در میان کسانی که در
سن کار میباشند بیکاری گسترده وجود دارد ،بیشتر کسانی که کاری پیدا میکنند
(همواره در بخش غیررسمی) درآمدی کمتر از یک دالر در روز دارند .این گونه ارتش
ذخیره کاری فراهم میشود که از این طریق سطح دستمزدها را میتوان بسیار پایین
نگه داشت.
این درحالیکه است در کلمبیا برای حمایت و کمک به مردم آواره قوانینی وجود
دارد ،اما شکاف بزرگی بین قانون و واقعیت و جمعیت بسیار زیاد آوارگانی وجود دارد
که نیازمند دریافت کمکهایی هستند که وجود ندارند .دادگاه قانون اساسی کلمبیا
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در سال  ، 2113بارها و بارها با اشاره به ناکافی بودن پاسخ دولت و عدم کمکهای
الزم که مغایر با قانون اساسی است ،اعالم نگرانی کرده است.
برخی از ناظران ،ازجمله مقامات دولتی ادعا میکنند که دلیل این جابهجاییها
جنگ و مبارزه است و مردم در حال فرار از مناطق جنگی هستند .درحالیکه روشن
است که دلیل اصلی جابهجاییها این نیست .کمیته بینالمللی صلیب سرخ بهوضوح
اعالم کرده که جابه جایی در کلمبیا بیشتر یک استراتژی عمدی است تا اینکه
محصول فرعی درگیری باشد .ایجاد پروژههای اقتصادی در مقیاس بزرگ در بسیاری
از مناطقی که بیشترین جابهجاییهای اجباری رخ داده ،نشان میدهد که یک
استراتژی عمدی برای سلب مالکیت زمین در حال اجراست.

خشونت شبه نظامیان و تروریست دولتی در کلمبیا

شبهنظامیان
شبهنظامیهای جناح راست یا جوخههای مرگ کلمبیا به خاطر بیرحمی و خشونت
بدنام و رسوا هستند .آنها مسئول اکثریت قریب بهاتفاق موارد نقض حقوق بشر در
این کشور طی  21سال گذشته هستند .از جمله وحشیانهترین قتلها ،شکنجههای
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وحشیانه ،خشونت جنسی و تاکتیکهای عمومی مانند قطع کردن اعضای بدن
مخالفان برای القای ترس و وحشت است .مقیاس خشونت شگفتانگیز است و
تخمین زده میشود که شبهنظامیان در حدود  011هزار کلمبیایی را کشته و صدها
هزار نفر دیگر را آواره کردهاند.
باوجود اینکه نیروهای شبهنظامی از حدود سال  0331در کلمبیا وجود داشته است
اما ریشههای تشکیل شبهنظامیانی که امروز وجود دارند به اواخر دهه  0371و اوایل
دهه  0381بر میگردد .اساساً شبهنظامیان کلمبیایی مدرن امروز از سه منبع مشتق
شدهاند که عبارتاند از:
-0پس از رشد جنبشهای چریکی چپ در اواخر دهه  0371و اوایل دهه ،0381
برخی از زمینداران کلمبیا و تاجرها شروع به ایجاد ارتشهای خصوصی کردند که
در مقابل حمایت چریکها از دهقانان ،از آنها دفاع کند .شرکتهای بین المللی نیز
از این ارتشها استفاده کردند.

0

-2در اوایل و اواسط  0381قاچاق خصوصی رشد کرد؛ قاچاقچیان قدرتمند و
ثروتمند شدند و کارتلهای (شرکتهای انحصاری بزرگ) خود را تشکیل دادند که
مهمترین آنها "مدالین" و "کالیکارتل" میباشند .این کارتلها ارتشهای
خصوصی خود را برای دفاع از منافع کسب و کار خود درست کردند.

 -1نخستین شرکتی که برای محافظت از زیرساختهایش از مزدوران استفاده کرد شرکت تگزاکو
بود .در سالهای  0337و  0338شرکت انگلیسی دیفنس سیستم لیمیتد در عین حالی که
دراستخدام شرکتها ی بریتیش پترولیوم  ،توتال و تریاتون بود  ،با ارتش همکاری میکرد ،در این
همکاری از شرکت اسرائیلی « سیلور شدو » جهت تهیهی اسلحه کمک میگرفت و به آموزش شبه
نظامیان نیز میپرداخت.
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 -1در پاسخ به رشد چریکها ،ارتش کلمبیا با کمک مشاوران نظامی ایاالتمتحده،
شروع به پیادهسازی یک کمپین وحشیانه ضدشورش کردند که شامل استفاده از
جوخههای مرگ ِمخفی ،متشکل از سربازانی که خدمتشان پایان یافته و شبهنظامیان
مزدور برای انجام یک جنگ کثیف سِری در برابر کسانی است که تصور میشود
هوادار چریکها هستند.
روابط متقاطع و متقابل بین این سه مجموعه از گروهها را نمیتوان دستکم گرفت و
با گذشت زمان تمایز بین آنها بهطور فزایندهای دشوار شده است ،برای مثال،
زمینداران و رهبران کسب و کار (تجار) کارتل خصوصی موادمخدر برای محافظت از
منافعشان به ارتش خصوصیشان پول پرداخت میکنند و این ارتش ،به نوبه خود،
سوءقصد و دیگر عملیات نظامی را برای ارتش و سرویسهای اطالعاتی دولتی انجام
میدهد .این شبه نظامیان توسط مستشاران و متخصصان آمریکایی و اسرائیلی
آموزش میبینند.
در سال  ،0387مالکان بزرگ زمین و قاچاقچیان مواد مخدر ،که به کارتل مدلین
وابسته بودند با موافقت ضمنی دولت ،جهت آموزش شبه نظامیان از شرکت اسرائیلی
امنیتی هود هخانیتین (اسپیرهد لیمیتید) کمک گرفتند .این آموزشها که در
زمینهای شرکت تگزاس پترولیوم انجام شد توسط افسران سابق ارتش اسرائیل و
موساد مانند سرهنک یائیر کالین داده میشد و هم چنین تکآوران سابق
اس.ای.اس .انگلیسی نیز به کار گرفته شده بودند .این مزدوران ،فنون « ضد براندازی
» ای را آموزش دادند که سپس جهت « پاک کردن » مناطق کشت موز و نفت خیز
از کسانی که مظنون به پشتیبانی از چریکها بودند ،به کار گرفته شد .از این
مهارتها برای به قتل رساندن خائیم پاردو آرال و برناردو خارامیو (از حزب اتحاد
میهن دوستان) ،کارلوس پیسارو (از جنبش ام )03 .و لوئیس کارلوس گاالن (لیبرال)
که بین سالهای  0387تا  0332کاندید ریاست جمهوری شده بود ،استفاده شد.
براساس یک مدرک ویژه که در فوریه  0331به کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل
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متحد ارائه شد ،در آن زمان بیش از  041گروه شبه نظامی در رابطه ی نزدیک با
ارتش و پلیس فعالیت میکردند .این گروهها نه تنها به چریکها ،بلکه به کارگران،
سندیکالیستها و کشاورزان نیز حمله میکردند.

0

بدون شک واقعیت این است که گروههای ذکر شده در باال ،در این اصل که چریکها
دشمن مشترکشان هستند هم عقیدهاند و روابط مستحکمی با هم دارند.
یکی از نمودها مداخله نظامی آمریکا در کلمبیا استفاده از شرکتهای نظامی
خصوصی است .بیش از سی شرکت خصوصی نظامی آمریکایی با محمل مبارزه با
قاچاق مواد مخدر در کلمبیا فعال هستند و در مبارزه با چریکهای نیروهای مسلح
انقالبی کلمبیا (فارک) و ارتش آزادیبخش ملی و هم چنین در سرکوب جنبش
اجتماعی فعالیت میکنند .این شرکتهای نظامی خصوصی که با وزارت کشور،
پنتاگون یا "یو.اس.ایجنسی فور اینترناشنال دیولوپمنت" قرارداد بسته اند ،یکی از
این دست موسسات ،شرکت علوم کامپیوتری (سی اس سی) است که در مارس
 2111شرکت داین کورپ را خریداری کرد که یکی از شرکتهای نظامی خصوصی
مورد نظر واشنگتن است .از سال  0331تا کنون ،شرکت داین کورپ در کلمبیا
حضور دارد .سیاست آمریکا از ابتدای قرن  20پرهیز از مداخله مستقیم در کلمبیا
بوده است .طبق موافقتمامه کنگره ی آمریکا با تایید برنامه ی کلمبیا در ژوئیه
 ،2111با حضور نیروهای نظامی و  411پیمانکار دست دوم غیرنظامی آمریکایی نیز
اعالم شد .اما این محدودیت با فعالیت شرکتهایی مانند داین کورپ دور زده
میشود .زیرا این گونه شرکتها پرسنل خود را از اهالی گواتماال ،هندوراس یا پرو
استخدام میکنند.

”-1کارگزاران جنگ داخلی در کلمبیا“ ،هرناندو کالو اسپینا ،ترجمه محمد زاهدی ،نوامبر 2114
لوموند دیپلماتیک
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رابطهی این شرکتهای خصوصی با سفارت آمریکا از طریق « یکی از افراد» سفارت
صورت میگیرد .هیچ مقام کلمبیایی حق کنترل این شرکتها ،هواپیماها ،خدمهها یا
محمولههای آنها را ندارد .کارکنان این شرکتها با ویزای توریستی وارد کشور
میشوند ولی از مصونیت دیپلماتیک برخوردارند .این شرکتهای نظامی خصوصی در
همهی زمینهها فعال هستند .به عنوان مثال شرکت داین کورپ حتی آشپز نیز در
اختیار م تقاضیان میگذارد .شرکت ایرین ،سیستمهای تحویل سوخت در باندهای
فرود هواپیما را میسازد ،گروه رندن ،به افسران پلیس و ارتش ،چگونه توضیح دادن
« برنامه کلمبیا» را آموزش میدهد ،ای.س.اس .دیفنس ،پشتیبانی تدارکاتی فراهم
میکند و به کارمندان سفارت آمریکا که در برنامه ی کلمبیا درگیرند مشاوره
میدهد ،شرکت الک هید مارتین عالوه بر دیگر خدمات ،پشتیبانی هلیکوپترهای
جنگی و هواپیماهای حمل و نقل را نیز برعهده دارد ،شرکت نورتروپ 7 ،رادار قوی
برای جاسوسی هوایی ،نصب کرده و آنها را اداره میکند و هم چنین نظامیان و شبه
نظامیان را جهت «عملیات ویژه» آموزش میدهد .شرکتهای دیگری مانند من تک،
مت کام یا ایلیون فن آوری برتری را جهت عکس برداری هوایی ،شنود و تحلیل
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مکالمات را برعهده دارند .اطالعات به دست آمده به سیستم شناسایی فرماندهی
جنوب در ارتش ایاالت متحده (ساوت کام) و سازمان سیا انتقال مییابد که آنها را
مورد بررسی قرار میدهند .اسناد بسیاری از دست داشتن این شرکتها به خصوص
شرکت داین کورپ در قاچاق موادمخدر در کلمبیا منتشر شده است .یکی از
شرکتهای پیمانکاری دست دوم که برای داین کورپ فعالیت میکند (ایگل اوی
ایش سرویس اند تکنالجی ) قبال در خدمت سازمان سیا در رسوایی ایران گیت
دست داشته است .این شرکت با همکاری پنتاگون فعالیتهایی در عراق نیز دارد.
کمپانیها ی نفتی که در کلمبیا حضور دارند ،صنایع نظامی و شرکتهای نظامی
خصوصی ،مبلغ  3میلیون دالر در پس پرده هزینه کردهاند تا بتوانند چراغ سبز
برنامهی کلمبیا را از کنگرهی آمریکا به دست آورند.

0

از سال  0331این شبکه پیچیده به وسیله مالکین ثروتمند ،عدهای از تجار ،افسران
ارشد ارتش و قاچاقچیان موادمخدر هدایت شدند و شروع به ادغام در یک ساختار
ملی کردند .این ساختار بهعنوان "نیروهای دفاع شخصی ایاالت کلمبیا" یا خیلی
عادی به اسم ( AUCمخفف اسپانیایی خود) شناخته شد .نقش اصلی این سازمان
جدید ،انجام عملیات ضدشورش بود و آنها علناً اعالم کردند که چریکها و هر
کسی را که طرفدار آنها باشد ،مورد هدف قرار میدهند.
اما در واقع  AUCبه ندرت درگیر جنگ با چریکها شده است ،در معدود مواردی که
با آنها درگیر شدهاند ،معموالً شکست خوردهاند .این شکستها شاید به دلیل این
بود که هرچند بسیاری از فرماندهان شبهنظامیها ،افسران سابق ارتش و جنگجویانی
باتجربه هستند ،اما اکثر سربازان این گروهها شهرنشینان فقیری هستند که به دلیل
نیازهای اقتصادی و نه انگیزه ایدئولوژیک وارد این گروهها شدهاند.

” -1کارگزاران جنگ داخلی در کلمبیا“ ،هرناندو کالو اسپینا ،ترجمه محمد زاهدی ،نوامبر 2114
لوموند دیپلماتیک
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در حال حاضر ،شبه نظامیان شهروندان غیرنظامی را بیشتر مورد هدف قرار میدهند؛
عمدتاً کسانی که به نظر میرسد طرفدار چریکها هستند و در واقع عمالً هر کسی
که تصور کنند مشکل و تهدیدی برای حامیان اتحاد ارتجاعی شبهنظامیان به حساب
میآیند که شامل روزنامهنگاران و حتی برخی مقامات دولتی نیز میشوند.
عمالً در جنگهای ضدشورش ،شبهنظامیان  AUCبا ارتش کلمبیا تبانی و همکاری
میکنند ،هر چند سطح ائتالف آنها از منطقهای به منطقهای دیگر متفاوت است.
سربازان ارتش و شبهنظامیان در گشتزنی و در عملیات تهاجمی مشترک عمل
میکنند و از پایگاهها ،حمل و نقل ،ارتباطات و امکانات مشترک استفاده میکنند.
تاکتیکهای شبهنظامیان مخوف است .خشونت شدید در مکانهای عمومی ،در
شهرهای کوچک ،جوامع روستایی یا زاغهها با هدف ایجاد ترس در جمعیت
غیرنظامی و ممانعت از هر گونه حمایت بالقوه از چریکها انجام میگیرد.
به موازات عملیات نظامی ،قدرت اقتصادی و سیاسی شبهنظامیان افزایش داده شده
است و سالهای اخیر شاهد این هستیم که آنها به قاچاقچیان موادمخدر عمده
تبدیل شدهاند و جای یک کارتل اصلی را گرفتهاند و همچنین بهطور کامل به
سیستم سیاسی کلمبیا نفوذ کردهاند.
عجیب است که مقامات کلمبیا در حال حاضر وجود شبهنظامیان را انکار میکنند و
ادعا میکنند که همه این گروهها خلع سالح شدهاند .هر چند واقعیت این است که
عملکرد گروههای شبهنظامی ،برخی با استفاده از نام  ،AUCبرخی با استفاده از
نامهای جدید ،در سراسر کشور باقی است و به تهدید ،حمله و کشتن کسانی ادامه
میدهند که به نظرشان حامیان چریکها هستند یا منافع حامیان مالیشان را تهدید
میکنند.
در سالهای اخیر انشعابات و تغییراتی در  AUCرخ داده و به چند سازمان
شبهنظامی جدید تبدیل شده است؛ این مساله بهطور موقت آب را گلآلود کرده ،اما
84
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شواهد و مدارک بیشتر و بیشتری در حال ظهور است تا نشان دهد که رابطه بین
عناصر نیروهای امنیتی کلمبیا و نیروهای شبهنظامی همچنان به قوت خود باقی
است .تحقیقی که در فوریه  2101توسط دیده بان حقوق بشر در مورد ارتباط بین
نیروهای امنیتی و شبهنظامیان در مناطق مختلف انجام شد ،وجود این رابطه را
نشان میدهد 0.قتلعام ماهریپن نمونه مشخص این همکاری است.

در ماهریپن از  01تا  21ژوئیه  0337نیروهای دفاع شخصی متحد کلمبیا (،)AUC
غیرنظامیان را قتلعام کردند .در  02ژوئیه  ،0337دو فروند هواپیمای بدون
سرنشین وارد فرودگاه سن خوزه دل گوویار شد که بهعنوان پایگاهی برای پلیس
مبارزه با موادمخدر شناخته میشود .سپس شبهنظامیان مستقیما به سرزمینهایی
سفر کردند که ارتش ملی کلمبیا کنترل ایستگاههای بازرسی آن مناطق را بر عهده
داشت .در  01ژوئیه  ،0337شبهنظامیان به ماهریپن رسیدند .آنها به وسیله اره
برقی و ابزارهای دیگر تعدادی از غیرنظامیان را قتلعام و به رودخانه پرتاب کردند،

http://www.justiceforcolombia.org/about-colombia/#pm7
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معلوم نیست دقیقاً چه تعداد از مردم به قتل رسید اما وزارت امور خارجه
ایاالتمتحده در سال  2111ادعا کرد که حداقل  11غیرنظامی کشته شدهاند.
در دادرسی و همچنین در دادگاه بینالمللی دادگستری حقوق بشر ،دولت کلمبیا
اعتراف کرد که اعضای نیروهای نظامی نیز در قتلعام نقش داشتهاند .ژنرال جیمی
اوسخیتیگوآی 0ادعا کرد که به نیروهای محلی تحت فرمانش دستور داده بود تا
زمانی که فرماندهان قتلعام را به پایان برسانند از محل قتلعام دور باشند .او مجبور
شد از کار کنارهگیری کند؛ ابتدا بازنشسته شد اما بعدها تحت تعقیب قرار گرفت،
محاکمه و پس از آن تبرئه شد .در  21نوامبر  ،2113دادگاه عالی بوگوتا حکم قبلی
را لغو و او را به  41سال زندان محکوم کرد.
کارلوس کاستانو (یکی از رهبران شبه نظامیان) در مصاحبهای در سپتامبر  0337در
روزنامه آل تامپو ،کاستاو مسئولیت قتلعام ماهریپن را پذیرفت 2.وی اعتراف میکند
برای انتقام شخصی مرگ پدرش و مبارزه با چریکهای فارک" ،ارتش دفاع شخصی
ایاالت" را تاسیس کرده که یک گروه شبهنظامی دست راستی است و در کلمبیا با
راهنمایی مشاوران آمریکایی به ترور و قتلعام مخالفان دولت بهویژه کمونیستها
میپردازد .عالوه بر خشونت و ترور ،بخش اصلی فعالیت آنها سرکوب و مصادره
زمینهای دهقانان و قاچاق موادمخدر است.
در اکتبر سال  ،2114کنگره ی آمریکا شمار اعضای نیروهای ویژه ای را که میتوانند
در کلمبیا حضور داشته باشند تا  811نفر افزایش داد و هم زمان محدودیت موجود
را برای پیمانکاران دست دوم را به  311نفر رساند .به همان ترتیب ،کنگره به
کارگیری کمک نظامی « ضد مواد مخدر » را در راستای ضد شورش مجاز شمرد .در

Uscátegui
https://en.wikipedia.org/wiki/Carlos_Casta%C3%B1o_Gil
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واقع واشنگتن با کنار گذاردن عذر و بهانههای معمول خود آن چه را که همواره یک
واقعیت بود ،رسمی کرد و این تداوم در تغییر ،نام « برنامه ی پاتریوت » را به خود
گرفت و محور جنگ از جمله به راستای مناطق نفتی نزدیک مرز ونزوئال جابه جا
شد0.

تخصیص بودجههای کالن برای پیشبرد سیاستهای نهادهای سرمایهداری
در کلمبیا
گزینه جنگ و حمایت از گروههای شبه نظامی و ارتش تنها راههایی نیست که
سرمایهداری برای مقابله با جنبشهای رهاییبخش در دستور کار دارد .بنیادهای
سرمایهداری بودجههای کالنی را برای پروژههای مختلف در کلمبیا صرف میکنند.
در سال  2101حدود  114میلیون دالر برای کمک به کلمبیا هزینه شده است که
حدود  38درصد این مبلغ را ایالت متحده و وزارت امور خارجه آمریکا تامین کرده
است که به طور عمده به دهها سازمان غیردولتی پرداخت شده است.
در سایت فارک در مقاله ای با عنوان "مقاومت در مقابل ان جی اویی شدن مبارزه"
به این موضوع اشاره شده است .در این مقاله چنین آمده است:
"تقویت سازمانهای غیردولتی (ان جی اوها) خطری است که متوجه جنبشهای
تودهای (مردمی) است ،به راحتی میتوان پیچیدگی مساله را بیان کرد ،اتهامهایی
که به سازمانهای غیردولتی مطرح میشود .در بحرانهای اجتماعی زمانی که به
اصطالح آبها گلآلود است و شرایط مبهم ،سازمانهای غیردولتی جعلی ،پول نقد
دارند یا بخشی از مالیاتها را در اختیار دارند  ...البته ،سازمانهای غیردولتی (ان
” -1کارگزاران جنگ داخلی در کلمبیا“ ،هرناندو کالو اسپینا ،ترجمه محمد زاهدی ،نوامبر 2114
لوموند دیپلماتیک
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جی اوها)کارهای ارزشمندی انجام میدهند .اما مهم است که پدیده سازمانهای
غیردولتی را در زمینه سیاسی وسیعتر بررسی کنیم".
در ادامه به این مساله اشاره شده است که اکثر سازمانهای غیردولتی (ان جی
اوها) از طرف بنیادهای بین المللی و کارگزارانشان تامین مالی و حمایت میشوند.
این بنیادها به نوبه خود توسط دولتهای غربی ،بانک جهانی ،سازمان ملل و
شرکتهای چندملیتی تامین مالی میشوند و هر کجا که سیاستهای تعدیل
ساختاری باید اجرا شود یا آمریکا برنامه جنگ دارد ،این سازمانها فعالیتهای خود
را برای پاکسازی و ترمیم خرابیها آغاز میکنند .این سازمانهای غیردولتی باید کار
خود را در یک چارچوب کم عمق ،که بیشتر یا کمتر از یک زمینه سیاسی یا تاریخی
است ،ارائه دهند .فارک معتقد است که فعالیتهای "بشردوستانه"ی ان جی اوها به
خاطر احساس گناه از صدماتی نیست که به این کشورها وارد میکند ،بلکه به این
دلیل"سازمانهای غیردولتی این مسوولیت را میپذیرند که خالء ایجاد شده توسط
دولت عقب مانده را پر کنندکه صد البته کمکهایشان از نظر مالی بسیار ناچیز است.
مشارکت واقعی آنها این است که خشم سیاسی را خنثی میکنند و تحت عنوان
کمک یا خیرخواهی ،روان عمومی را تغییر میدهند و کمک میکنند مردمی که باید
از حقوق شان برخوردار باشند و آن را بگیرند ،با شرایط موجود کنار بیایند .آنها مردم
را به قربانیان وابسته تبدیل میکنند و تیزی مقاومت سیاسی را خنثی میکنند.
سازمانهای غیردولتی نوعی سپر یا ضربهگیر بین امپراطور(جبار) و مردم را تشکیل
میدهند .آنها تبدیل به میانجیان ،مترجمان ،تسهیلکنندهها شدهاند .در بلندمدت،
سازمانهای غیردولتی به تامینکنندگان خود پاسخگو هستند ،نه به افرادی که در
میان آنها کار میکنند".
و در نهایت خروجی فعالیتهای آنان ،گزارشات ناامیدکننده (و در واقع ،بسیار
سیاسی) از کشورهای فقیر و مناطق جنگی است که سبب میشود مردم این
کشورها به عنوان قربانیان آسیبپذیر معرفی شوند .مبتالیان به سوءتغذیه در هند،
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گرسنگان اتیوپی ،ساکنان اردوگاههای پناهندگان افغانی ،مردم قحطیزده در سودان
جنوبی  ...که همه نیاز به کمک مردان و زنان سفید خَیّر دارند .به نظر فارک ،آنها به
طور ناخواسته کلیشههای نژادپرستانه را تقویت میکنند و دستاوردها ،تسلیحات و
محبت (عشق سخت) تمدن غربی را دوباره تأیید میکنند و آنها را مأمورین سکوالر
جهان مدرن میداند .فارک معتقد است که این سازمانها با سرمایههایی که در
اختیار دارند:
"شروع به دیکته کردن بحث روز میکنند .مبارزه و درگیری به مذاکره تبدیل و
مقاومت را غیرسیاسی میکنند .این مداخله در جنبشهای محلی مردمی است که به
طور سنتی وابسته به خود هستند .سازمانهای غیردولتی دارای سرمایه هستند و
مردم محلیای را استخدام میکنند که میتوانند در جنبش مقاومت فعال باشند و
اکنون در ان جی اوها میتوانند احساس کنند که در حال انجام برخی کارهای فوری
و خالقانه هستند و در همان حال هزینهی زندگیشان را هم به دست آورند(.حقوق
میگیرند)
اما مقاومت سیاسی واقعی مثل میانبر زدن نیست .ان جی اویی کردن فضای
اجتماعی ،تهدیدهای سیاستِ مقاومت را تبدیل به "یک کار خوب ،حس خوب ،شغل
مناسب ،حقوق و دستمزد میکند در حالی که مقاومت واقعی عواقب واقعی دارد و
بدون حقوق

است0.

در رسانهها لیست های بسیاری از نهادها و افرادی منتشر شده که بیشترین تاثیر را
در کنگره و پارلمان کلمبیا دارند و میتوانند در مذاکره در مورد اصالحات ارضی،
حق مالکیت زمین روستاییان یا شکل دادن افکار عمومی نقش داشته باشند.
متنفذترین آنان شبکههای جامعه مدنی و سازمانهای غیردولتی (ان جی او)ای

-http://farc-epeace.org/background/itemlist/tag/Arundhati%20Roy.html
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هستند که نهادهای بینالمللی و آمریکایی مانند آژانس توسعه بینالمللی
ایاالتمتحده ( )USAID USAاز آنان حمایتهای مالی میکنند .دو سازمان ِ"بنیاد
جامعه باز"( 0جورج سوروس) و "بنیاد فورد" از جمله سازمانهایی هستند که
 -1به ندرت جایی در دنیا وجود دارد که اقتصاد سیاسی “جامعه باز” وابسته به جورج سوروس،
نتوانسته باشد در آن رسوخ کند و یا آن را کنترل کند و هرگاه نیز نتوانسته جنبشی را تحت کنترل
در آورد مانند کشورهای فیلیپین ،نپال ،مکزیک و کشورهای آمریکای التین ،جلوی فعالیتشان
سنگاندازی میکند و یا با نهادسازیهای موازی ،سعی میکند در درون آنها اختالف بیاندازد؛ نمونه
بارز این مساله را میتوان در کشورهای افریقایی و آمریکا ی التین مشاهده کرد .در افریقا در تقابل با
تشکل های مستقل کارگری بخش معادن ،نهادهای محیط زیستی و … را بوجود آوردهاند ،در
آمریکای التین با تقویت باندهای موادمخدر ،تالش در آلوده نشان دادن تشکلهای انقالبی به مساله
خرید و فروش موادمخدر دارند .آنان معتقدند که جریانات ان جی اویی و نهادهای مدنی باید در
معادن ،پتروشیمی و نهادهای مالی حضور داشته باشند تا در صورت لزوم از آنان بهرهبرداری کنند.
این نهادها که میتوانند حتی وابسته به دولت باشند ،در صورت نیاز در مقابل تشکلهای مستقل
بایستند .یکی از تاثیرات مستقیم نفوذ چنین نهادهای سرمایهداری در جنبشهای اجتماعی ایجاد
سرخوردگی میان بخشی از فعاالن است بسیاری که مبارزه را ترک میکنند و در مقابل کارگران
میایستند .بدون شناخت از این عرصه از فعالیت سرمایهداری در دوران مدرن ،ما نمیتوانیم نیروی
جدیدی را در صف مبارزان مستقل طبقهی کارگر بازتولید کنیم .این اقتصاد سیاسی جدید ،با وجود
حمایت دولتها ،ارتشها ،هزاران نخبه ،بخش های دانشگاهی ،بورس و مکانیزمهای پولشویی در این
دوره ،کاری است بس دشوار و نیاز مند عملکرد جمعی نیروهای مترقی و مستقل به هر شکل
ممکن است .بنیاد “جامعه باز” نهادی است که در دوران معاصر و در دل فروپاشی یا روند فروپاشی
بلوک شرق شکل گرفته است .این نهاد پس از”موسسه ملی دمکراتیک”“ ،بنیاد کارتر ”و”بنیاد اوقاف
ملی” (ان ای دی) بوجود آمده اما پدر تمامی نهادهای جامعه مدنی است که در سراسر دنیا فعالیت
میکنند .هیچ نهادی از این دست را نمیتوان یافت که با بنیاد “جامعه باز” همکاری نداشته باشد.
همهی این نهادها از “جامعه باز” کمک سیاسی و مالی دریافت میکنند و معموال رییس هیات مدیره
این نهادها از روسای سابق سازمان سیا و پنتاگون هستند ،بنیادهایی نظیر بنیاد ویلسون ،خانه آزادی،
بنیاد دفاع دموکراتیک) ، (Foundation for Defense of Democraciesموسسه اقتصادی آمریکایی
برای تحقیقات سیاستهای اجتماعی عمومی (The American Enterprise Institute for Public
)Policy Research (AEIکه در سال  0318تاسیس شد و سازمان سیا بنیانگذار آن است .این موسسه
پیشزمینههای حمله نظامی به عراق را تهیه میکرد.
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بودجههای کالنی در کلمبیا هزینه کردهاند .این دو بنیاد بیش از  11سال است که
در کلمبیا فعالیت دارند و هر دو به عنوان نمایندگان سازمانهای بینالمللی
«بشردوستانه بینالمللی» معرفی میشوند.

0

تعدادی از ان جی اوهای مورد حمایت این بنیادها در تولید خوراک برای رسانهها
برای مهندسی کردن افکار عمومی نقش دارند .از آمریکای التین و کارائیب به عنوان
حیاط خلوت ایاالتمتحده آمریکا نام برده میشود .مقامات ایاالتمتحده در باالترین
سطح ادعا میکنند که سیاست خارجی ایاالتمتحده در رابطه با آمریکای التین "بر
برای اطالع بیشتر از فعالیتهای این نهاد به مقاله "شناخت نهادهای سرمایهداری و توطئه علیه
کارگران /اقتصاد سیاسی بشردوستانه “جامعه باز” که در اردیبهشت  0134در سایت کانون مدافعان
حقوق کارگر منتشر شده است ،مراجعه نمایید.

- - http://cepr.net/blogs/the-americas-blog/who-calls-the-shots-for-

0

ngos-in-colombiaWho “Calls the Shots” for NGO’s in Colombia? / Written by Stephan Lefebvre / Published:
28 September 2013

بنیاد فورد با کمک مالی بالغ بر  21111دالر در  01ژانویه  ،0313توسط ارسل فورد (پسر هنری
فورد) تأسیس شد .بنیاد به ظاهر بشردوستانه یک سازمان بزرگ غیردولتی و به اصطالح مستقل با
یک هیئت مدیره جدا از شرکت اتومبیل سازی فورد است ،بنیادی به ظاهر خیریه ای که با اعطای
کمکهای بالعوض و وامهای بلندمدت به کشورها و گروههای غیردولتی مختلف همواره در جهت
بسترسازی فرهنگی ،سیاسی و اقتصادی نفوذ گسترده سیاستهای آمریکا در عرصه بین المللی تالش
میکند .بنیاد فورد بیش از  11نمایندگی در ایالت آمریکا و دهها دفتر منطقه ای در سراسر جهان
دارد .فعالیتهای برون مرزی بنیاد فورد از سال  0371با کمک 811نفر برنامه ریز در داخل و 321
نفر کادر متخصص در خارج از آمریکا شروع شد .تأسیس دانشگاهها و بیمارستانها و درمانگاههای
م تعدد و صحرایی در کشورهایی نظیر هندوستان ،برزیل ،اندوزی و  ...از جمله فعالیتهای بنیاد فورد
بوده است .اما در حقیقت بنیاد فورد با شناسایی و گردهم آوردن نخبگان سیاسی ،رهبران تجاری،
حقوقدانان ،مدیران بخش های خصوصی و مدنی و  ...از سراسر دنیا در زمینههای سیاسی ،اقتصادی،
فرهنگی و حتی حقوقی ،سیاستهای کاخ سفید و سرمایه داران غرب را گسترش داده است.
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اساس برابری و احترام متقابل و منافع متقابل است" اما نمونههای زیادی وجود دارد
که نشان میدهد عملکرد آژانس توسعه بینالمللی ایاالتمتحده کانالی است که
دولت ایاالتمتحده میتواند بر سیاست داخلی کشورهای آمریکای التین تأثیر بگذارد
و عمدتا در خدمت منافع ایاالتمتحده است.
بنیاد جامعه باز چندین طرح سیاسی و رسانهای در کلمبیا اجرا کرده که هزینه
برخی از آنها از سوی آژانس توسعه بینالمللی ایاالتمتحده پرداخت شده است؛ هر
چند که این مساله بارها از سوی مقامات دولتی تکذیب شد .به عنوان مثال وب
سایتی با نام ( )Verdad Abiertaراهاندازی شده است که به اصطالح روزنامهنگاری
مستقل را ترویج میکند .ترزا روندروس 0،مدیر برنامه "جامعه انسانی روزنامهنگاری
مستقل" در وبسایت خود میگوید که از طرف آژانس توسعه بینالمللی
ایاالتمتحده حمایت میشود .این سایت وظیفه بازنویسی تاریخ کلمبیا را بر عهده
گرفته است.
در افشاگریهای جناح جنگ طلب علیه جناح دیگر حاکمیت آمریکا که طرفدار صلح
کلمبیاست ،لیست افرادی به چشم میخورد که مبالغ زیادی بودجه و کمک دریافت
کردهاند .سه نفر از پنج عضو هیئت انتخاب شده برای انتخاب قضات جدید دادگاه
صلح ،سه بازیکن اصلی در شبکه سوروس هستند .پورتال اخبار جناح چپ ،2یکی
دیگر از ابتکارات انجمن بازرگانی است که از حمایت مالی آژانس توسعه بینالمللی
ایاالتمتحده برخوردار است.

1

1

Teresa Ronderos
- La Silla Vacia
3 - http://dailysignal.com/2017/04/12/how-soros-used-us-tax-dollars-toconsolidate-power-in-colombia/
2
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حمالت تبلیغاتی وسیع جامعه سرمایهداری علیه جنبش رهاییبخش کلمبیا در
چنین رسانههایی سازمان داده میشود .این رسانهها بر اساس مدارکی که سازمان
اطالعات و امنیت آمریکا (سیا) به آنها ارائه میدهد و با توجه به رشد مبارزات
کارگری کلمبیا در دو دهه گذشته به اصطالح "اطالعرسانی" میکنند .تمامی اسناد
دروغین فروش موادمخدر توسط نیروهای رهاییبخش که بخش وسیعی از آن در
محافل دانشگاهی مزدور و غیرمستقل تنظیم میشود و به صورت منظم و مرتب
گزارشها و اخبارش در رسانههای عمومی انعکاس مییابد تا این تفکر را به افکار
عمومی بقبوالند که فارک و "ای ال ار" دو جریان تروریستی و فروشنده موادمخدر
در قاره آمریکا هستند .این دروغپراکنیها هر روز در حال افزایش است و اشکال
متفاوتی

دارند0.

 -1همانند ایران که رسانهها و نشریاتی مانند مهرنامه و اندیشه پویا و ...هر روز با حملههای متعدد به
جنبش چریکی ایران در دهه  41و  11سعی در بیارزش جلوه دادن این مبارزات دارند.
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از بین بردن جریانات رهاییبخش اساس فعالیت سازمان امنیت آمریکا است .نوک
تیز حمله "افشاگری" رسانههای غربی نیز به نیروهای مترقی آمریکای التین است و
بخش دیگر آن ،مبارزه با جنبشهای رهاییبخش در دیگر نقاط جهان است 0.از
جمله نشریه گاردین انگلیس در سال  2110گزارشهایی را چاپ کرد که نشان
میداد فارک و ارتش آزادیبخش ایرلند در فروش موادمخدر همدست هستند و
همکاری میکنند .چندی قبل از انتشار این اخبار ،ارتش آزادیبخش ایرلند مدارکی را
افشا و منتشر کرد که نشان میداد دولت بوش یک بیلیون دالر به شبه نظامیان
راستگرای کلمبیا برای مبارزه با نیروهای مردمی (و به طور مشخص فارک) کمک
کرده است .نشریه گاردین انگلیس در گزارش دیگری در رابطه با همکاری جریان
انقالبی باسک در اسپانیا و فارک نیز مطالبی را منتشر کرد  2.در تمامی رسانههای
سرمایهداری و غرب از این دست اخبار بسیار میتوان یافت .در کنار آن سانسور
شدیدی وجود دارد که از پخش اخبار واقعی این مبارزات جلوگیری میکند .به
گونهای که به کمتر مطلبی در این باره میتوان دست پیدا کرد .اکثر سایتهایی این
نیروها غیرقابل دسترسی شدهاند و اخبار آنها مرتب از دسترس خارج میشوند.

https://www.theguardian.com/uk/2001/dec/09/northernireland.colombia

https://www.theguardian.com/uk/2001/aug/25/spain.northernireland
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سیاستهای بانک جهانی در کلمبیا
یکی از این نهادهای بسیارفعال در کلمبیا و ماجرای صلح بانک جهانی است .این
موسسه که در سال  0344تحت عنوان بانک بین المللی برای بازسازی و توسعه
تشکیل شد ،متشکل از پنج نهاد توسعه است 0.آنها مدعی هستند که در اصل،
وامهایی برای بازسازی کشورهایی که توسط جنگ ویران شده اند ،میپردازند با
تاکید بر زیرساختها مانند سدها ،شبکههای برق ،سیستمهای آبیاری و جادهها .به
دنبال آن ریشه کنی فقر به هدف اصلی گروه بانک تبدیل شده است ).اما با توجه به
عملکرد و بر اساس گزارشهای خود بانک جهانی ،نه تنها هیچ گونه خدمتی به
کشورهای باصطالح جهان سوم در راستای فقرزدایی صورت نگرفته است بلکه تعیین
تکلیف سیاسی برای این کشورها از برنامههایی خاص حمایت کرده که منجر به
نابودی کشاورزی و زیر ساختهای اقتصادی آن کشورها شده است.
در حال حاضر که فارک پروسه صلح با دولت مورد حمایت آمریکا را طی میکند
بانک جهانی برنامهها ی بیشتری تحت عنوان توسعه کلمبیای بعد از جنگ و ریشه
کن کردن فقر در کلمبیا دارد .رشد قارچ گونه ان جیها و طرحهای تحقیقاتی
بسیاری در راستای پیشبرد اهداف این بانک در دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی از جمله
این طرحهاست که با بودجه بانک جهانی انجام میگیرد.
 -1مؤسسه بینالمللی توسعه)، (International Development Association: IDA
مؤسسه مالی بینالمللی)، (International Finance Corporation: IFC
آژانس تضمین سرمایهگذاری چند جانبهای ((Multilateral Investment Guarantee
Agency: MIGA
و مرکز بینالمللی برای حل و فصل منازعات سرمایهگذاری (International Centre for the
) ،Settlement of Investment Disputes: ICSIDگروه بانک جهانی را تشکیل
میدهند
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در گزارشات تحلیلی متعددی بانک جهانی در مورد علل خشونت و درگیری در
کلمبیا ،به برجسته کردن برنامههای امدادرسانی برای ترویج صلح و توسعه پرداخته
است .تجارب بین المللی بانک در شرایط پس از بحران در کشورهای مختلف و
ارتباط آنها با کلمبیا نیز در این دوره مورد بررسی قرار گرفته و شناسایی عوامل
اجتماعی-اقتصادی درگیریها ،خشونت و اصالحات صلح به عنوان یک عنصر کلیدی
از استراتژی کمک بانکی کلمبیا ،در رابطه با مقامات دولتی و نمایندگان جامعه مدنی
تعریف شده است.
البته بانک جهانی صراحتا اعالم میکند استراتژی کمک بانک برای کلمبیا ،در رابطه
با دولت  ،مقامات و نمایندگان جامعه مدنی تعریف شده است نه در رابطه با مردم و
طرف دیگر صلح که ارتش فارک میباشد .بانک جهانی جنگ مسلحانه و مبارزه با
دولتهای فاسد را ناشی از فقر وبی عدالتی حاکم بر زندگی مردم نمیداند و معتقد
است سرمایه گذاری نیازمند صلح و آرامش ودستیابی به منابع اقتصادی برای رشد
وتوسعه و برابری و عدالت میباشد یعنی مردم باید در مقابل سیاستهای غارتگرانه
بانک جهانی سکوت کنند.
اما بخش بزرگی از این وامها نیز برای جنگ صرف میشود .آمریکا مبالغ تخصیص
داده شده از سوی بانک جهانی برای برنامه ی کلمبیا را نیز به سمت شرکتهای
نظامی خصوصی سوق میدهد .به عنوان مثال نخستین سرمایهگذاری ای که با این
پول انجام شد ،خرید یک هواپیمای جاسوسی آر.سی 7.از سوی وزارت جنگ آمریکا
به مبلغ  11میلیون دالر بود ،تا بتواند جایگزین دستگاه مشابه آن شود که در تاریخ
 21ژوئیه  0333در تپههای پاتاسکویی نزدیک مرز اکوادور در حال جمعآوری
اطالعات درباره ی فارک  ،سقوط کرد .مرگ پنج مامور ضد مواد مخدر در این حادثه
یک رسوایی به بار آورد که حد و حدود مداخله ی نظامی آمریکا را در جنگ داخلی
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کلمبیا آشکار می کرد .هواپیمای جدید در اختیار شرکت نورتروپ گرومن کورپ قرار
گرفت تا بتواند به فعالیتهای خود ادامه دهد.

0

" -1همراه با باالدستان :مراحلی از جنگ داخلی کلمبیا" ،کائیسرو کاسترو خرمن ،بوگوتا 2110به
نقل از لوموند دیپلماتیک
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پیش زمینههای صلح کلمبیا
ارتش خلق کلمبیا (فارک) بعد از  11سال مبارزه با دولت کلمبیا ،برای سومین بار
در هاوانا پشت میز مذاکره صلح با دولت نشست و به توافقهایی دست یافت .این
توافق جایزه صلح را برای رئیسجمهور این کشور به همراه آورد ،هر چند رسانههای
دولتی اعالم کردهاند که مردم مخالف توافق هستند در این خبرها این گونه تلقین
میشود که مردم ابراز کردهاند که "فارک باید برای جنایتهایی که انجام داده تنبیه
شود" ،در حالی که به واقع این نظر کسانی است که تحت تاثیر و نفوذ تبلیغات
دولتی مدیا هستند .میزان این تاثیر از منطقهای به منطقهی فرق دارد .طبیعی است
که مردم خسته از بمباران مزارع و کشتارها تحت تاثیر این تبلیغات گسترده و وسیع
به این نتیجه برسند که مبارزات فارک خشونتآمیز است و باید دولت به آن خاتمه
دهد.
دور جدید مذاکرات و توافقات صلح برای فارک در شرایطی انجام شد که بمباران هر
روزه شهرها و روستاها و آواره شدن دهها هزار نفر از مردم فقیر و بیپناه ادامه
داشت؛ مردمی که ارتش به بهانه جستجو برای یافتن چریکها خانه و مزارعشان را
توسط بمبهای آتشین هر روز به آتش میکشد .وسعت و گسترش هر روزه این
جنگ را باید یکی از دالیل اصلی مذاکره دانست.
تاریخچه مذاکرات صلح در آمریکای التین بسیار طوالنی است چرا که سابقه
جنبشهای رهاییبخش بسیار طوالنی است .در درگیریهای چهل ساله گواتماال
 0141تا  0181ش( 0334تا  2111م) ،درگیریهای دهه هفتاد و هشتاد میالدی
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(پنجاه و شصت شمسی) السالوادور و پرو و مبارزات رهاییبخش دهه شصت میالدی
(چهل شمسی) در ونزوئال ،مذاکراتی مشابه صلح کلمبیا وجود داشته

است0.

هر چند جنگ داخلی در کلمبیا شبیه بسیاری از جنگهای داخلی دیگر منطقه
نیست؛ سه طرف درگیر این جنگ ،دولت ،جریانات رهاییبخش و گروههای شبه
نظامی هیچ کدام به تنهایی قائم به ذات نیستند اما در واقع میتوان گفت که هر سه
طرف ،درگیر جنگ طبقاتی عظیمی هستند و عملکردهایشان نشان میدهد که در
مقابل یا کنار اقتصاد مافیایی و پرسود موادمخدر قرار دارند و چه برنامه و اهدافی را
دنبال میکنند .صلح حرف اصلی زحمتکشان است و دولت به واقع آن را نمیخواهد
و آمریکا میخواهد شرایط خود را تحمیل کند ،در واقع آنها نابودی فارک را در لوای
صلح میخواهند.
در دی ماه  0131برنامه شصت دقیقه آمریکا گزارشی از ده سال فعالیت تبلیغاتی
دولت کلمبیا برای دستیابی به صلح و روند متالشی کردن مبارزات رهاییبخش
پخش کرد .این گزارش به گونهای تهیه شده بود تا نشان دهد که چگونه دهها هزار
اعضای جنبش چریکی سالحهای خود را تحویل داده ،اماننامه گرفته و به جامعه
برگشتهاند! 2گزارشی که برای یک بیننده ساده آمریکایی میتواند نشاندهنده آن
- PROTRACTED CONFLICT, MULTIPLE PROTAGONISTS, AND STAGGERED
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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
-http://www.cbsnews.com/news/60-minutes-colombia-after-civil-war-lara-
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باشد که صلح از طریق رسانههای مجازی نیز قابل دسترسی است .خالقیت تبلیغاتی
چه کارها که نمیکند! برای کسانی که جنبشهای اجتماعی را بشناسند و به
پیچیدگی جامعه شناختی و روانشناختی جامعه ،فقر و خواست برابری و عدالت از
سوی مردم آگاه باشند ،عملکرد این گونه تبلیغات قابل تجزیه و تحلیل و تامل است.
این تبلیغات هم ذهن مردم عادی را شکل میدهد و مهندسی میکند و در همان
زمان بر روی نخبگان آمریکائی نیز تاثیر دارد که انتخاب شدن ترامپ را در تویئت
هایشان ارزیابی میکنند.
در زمینه صلح چند نکته را باید یادآوری کرد:
اوال مذاکره برای صلح بین نیروهای مبارز و دولت کلمبیا از ابتدای شکلگیری
مبارزات رهاییبخش در آن کشور وجود داشته است و تاریخ اولین مذاکرات سال
 0112(0311ش) است .این مذاکرات با دهقانان صورت گرفت و در آن دیکتاتوری
نظامی توافق کرد در صورت تسلیم ،چریکها میتوانند عفو شوند .در این زمان که
جنگ سرد در اوج خود بود ،ایاالتمتحده آمریکا دخالت کرد و گفت این عفو شامل
کمونیستها نیست ،کمونیستها نابخشودنی در نظر گرفته شدند و خلعسالح صورت
نگرفت .برخی از دهقانان لیبرال که تصمیم گرفتند مسلح بمانند ،توسط دولت طرد

برنامه شصت دقیقه آمریکا یکی از برنامههای با سابقه تحقیقی و تجسسی ژورنالیستی در نیم قرن
گذشته آمریکا است که در سه سکانس  01تا  21دقیقهای تهیه میشود .خبرنگاران این برنامه از
لحاظ امکانات و مصاحبه مشکالت زیادی روبروی خود ندارند و در موارد مناقشهبرانگیز فعالیت می
کنند .این برنامه تیم بسیار قوی تحقیقاتی را داراست و با هر شخص ،سیاستمدار و گاه رئیس جمهور
بدون هیچ مشکلی مصاحبه میکنند.
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یا کشته شدند .سپس ،در سال  ،0318لیبرالها و محافظهکاران یک فرمول تقسیم
قدرت ثابت درست کردند اما طرد و ممنوعیت کمونیستها در جای خود باقی

ماند0.

دومین دور مذاکرات دولت کلمبیا در سالهای 0130( 0382ش) شروع شد و تا
سال  ) 0180( 2112ادامه داشت .در این دور از مذاکرات که بیست سال طول کشید
طرفهای مذاکرهکننده شامل بخشهای اجتماعی گوناگونی مانند جریانات دهقانی-
کارگری ،دانشجویی و زنان و همچنین شامل بخشهای کوچک دیگری مانند
گروههای مذهبی ،قومی و جریاناتی بود که در سطح ملی هم فعالیت میکردند .یکی
از بخشهای اصلی این مذاکره در این روند ،اتحادیه مرکزی کارگران کلمبیا (کوت)
بود 2 .این دور از مذاکرات صلح پایان تلخی داشت .در آن سالهای غم انگیز حدود
 1111نفر از اعضای حزب اتحادیه میهنی به طور سیستماتیک توسط گروههای شبه
نظامی با همکاری دولت جانشان را از دست دادند.

-https://roarmag.org/essays/insurgency-conflict-and-communal-forms-of-

1

association-in-colombia
-PROTRACTED CONFLICT, MULTIPLE PROTAGONISTS, AND
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یادبود کشتار صلح چریکهای فارک در سال 1986

در فاصله سالهای  0382تا  0383فارک برای امضای قرارداد صلح با دولت به
مذاکره پرداخت .این طرح پیشنهادی توسط ارتش آزادیبخش فارک برای ایجاد
فضای دموکراتیک سیاسی بود .پیمان مشترکی با دموکراسی و حاکمیت بر پایهی
یکپارچگی سیاسی ،نیروهای ناهمگن تشکیل میشود که در آن اعضای ارتش
آزادیبخش فارک نامزد یا سخنگویان عمومی آن باشند.
در تاریخ  28فوریه  0381اتحادیه میهنی  0ثبت نام قانونی کاندیداهای خود را آغاز
کرد .دولت اطمینان داد که اعضای ارتش آزادیبخش فارک میتوانند مبارزات
سیاسی خود را به صورت آشکارا اجرا کنند :صدها تن از مبارزان وظایف سیاسی را
در شهرها و مناطق روستایی انجام دادند .در نوامبر سال  ،0381بیش از 1111
نماینده در اولین کنگره ملی اتحادیه حضور داشتند .بسیاری از جنبشهای سیاسی
- Unión Patriótica – UP

ائتالفی از همه نیروهای سیاسی(احزاب و سازمانها) که مبارزه قهر با دولت می کردند و در آن زمان
تصمیم به صلح گرفتند تشکیل شده بود.
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به ابتکار ارتش آزادیبخش فارک پیوستند :حزب کمونیست کلمبیا ،حزب انقالبی
سوسیالیست ( ،PSRجنبش تروتسکیست) ،بخشهایی از احزاب سنتی (محافظه
کار و لیبرال) و تعدادی نیز از بومیان و قومیتهای مختلف و جنبشهای اجتماعی
دیگر.
اولین مشارکت در انتخابات نتایج غیرمنتظره ای داشت .نامزدهای ریاست جمهوری
بیش از مشارکت تاریخی حزب چپ در سیاست کلمبیا بودند 04 :کرسی پارلمان (از
جمله دو نفر از احزاب چریکی 01 ،نماینده منطقهای 110 ،عضو شورا و  21شهردار.
پس از اعالم نتایج ،اعضای اتحادیه میهنی توسط گروههای شبه نظامی ،پلیس ،ارتش
و بخشهای قدرتمند اقتصادی و دشمنان تغییر اجتماعی در کلمبیا ،به قتل رسیدند.
تراژدی اتحادیه میهنی مهمترین مورد نسل کشی سیاسی در تاریخ اخیر نیمکره
غربی است .بیش از  1111تن از ستیزه جویان و هواداران کشته یا ناپدید شدند ،از
جمله سناتورها ،شهرداران و سخنگویان عمومی .دو نامزد ریاست جمهوری در 22
اکتبر  0331کشته شدند .جیمی پردو لیال 00 ،اکتبر  ،0387و برناردو جارامیلو اوسا
(وکیل کارگری و نامزدی برای انتخابات  .)0331در  3اوت  ،0334روزنامه نگار
کمونیست و سناتور اتحادیه میهنی ،در مرکز شهر بوگوتا کشته شدند .بسیاری از
کادرها و مبارزان کشور را ترک کردند و بسیاری دیگر به چریکها پیوستند تا جان
خود را نجات دهند.
آوازه این ارعاب و قتل وعام در دنیا پیچید ،دولت کلمبیا از انتقال ارتش آزادیبخش
فارک به یک حزب سیاسی غیرمسلح جلوگیری کرد .اتحادیه میهنی به تدریج از دور
سیاست خارج شد .در سال  ،2112حزب سیاسی اتحادیه میهنی امکان ثبت نام
قانونی کاندیداهای خود را از دست داد.
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پس از آن فعاالن اتحادیه مبارزه شان برای شناساندن این نسلکشی سیاسی اتحادیه
میهنی و جلوگیری از فراموش شدن قربانیان ادامه دادند .در بسیاری از موارد ،دولت
کلمبیا از طریق دادگاههای بین المللی مجبور شد مسئولیت خود را در قتل و ناپدید
شدن ستیزه جویان اتحادیه به رسمیت بشناسد .در ژوئیه  ،2101شورای دولتی به
این نتیجه رسید که غیرقابل قبول است که اتحادیه میهنی امکان شرکت قانونی خود
در انتخابات را از دست بدهد.
بسیاری از مبارزان تبعیدی اتحادیه میهنی به کلمبیا بازگشتند تا حزب را
سازماندهی کنند و انتخابات را آماده کنند .برای انتخابات پارلمانی سال  2104هیچ
کدام از نامزدهای انتخابی انتخاب نشدند .آیدا آولال ،عضو اتحادیه شورای عالی در
بوگوتا که پس از اقدام تروریستی علیه وی در سال  0333تبعید شد ،به کشور
بازگشت و نامزد ریاست جمهوری برای انتخابات شد .پس از بحث بزرگ بین اتحادیه
میهنی و حزب چپ  ،0آنها تصمیم گرفتند برای ریاست جمهوری نامزد مشترک
اعالم کنند .شهردار سابق بوگوتا از  ،PDAکالرا لوپز ،نامزد اصلی بود و آیدا آولال
معاون رئیس جمهور خواهد بود .پس از اولین دور انتخابات ،ائتالف اتحادیه میهنی و
حزب چپ  0.318.108رای به دست آورد ،جایگاه چهارم.
امروز اتحادیه میهنی یک حزب سیاسی چپ کلمبیا است که برای وحدت احزاب
چپ و برای دست یابی به راهحل سیاسی درگیریهای اجتماعی و مسلحانه فعالیت
میکند 2.از  21تا  22اکتبر  ،2103نشست روز ملی حراست از قربانیان اتحادیه
میهنی برگزار شد .از نقاط مختلف کشور ،بازماندگان و بستگان در شهر بوگوتا جمع
شده و بسیج شدند تا به کشور یادآوری کنند که این نوع اقدامات نباید تکرار شود.

 -1حزب Democrático Alternativo – PDA
2

-http://farc-epeace.org/blogs/lucas-carvajal/item/565-patriotic-union-apolitical-genocide.html
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همچنین ،یک "بنای یادبود" در پالزا دولیوالر ،جایی که کنگره ،کاخ عدالت و تاالر
شهر واقع شده است ،بنا کرد .در این دور از مذاکرات ،اتحادیه میهنی با توجه به
توافقنامه توافق صلح ،با خواست راه حل سریع ،با شعارهای «موافقتنامه اکنون»
«پیادهسازی در حال حاضر» به حمایت از مذاکرات صلح پیوست .بخش پایانی
مذاکرات صلح از سال 0187( 2118ش) آغاز شد .مذاکراتی که بیشترین هدفاش
شناسایی رهبران جنبش و شکار آنها بود .در یکی از این حملههای نظامی "آلفرد
کانو "رهبر جنبش فارک کشته شد.
مروری بر آنچه که در این دور از مذاکرات صلح گذشت و آنچه پس از آن در کلمبیا
رخ داده ،کمک خواهد کرد که بتوانیم با دقت بیشتری آن را تحلیل کنیم و از این
رهگذر دریابیم که چرا فارک با داشتن چنین تجربیاتی تلخی از مذاکرات قبل و با
علم به این که میداند دولت پیمان شکنی خواهد کرد به دنبال صلح است و آمریکا
و دولت کلمبیا با چه اهدافی صلح را دنبال میکنند.
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یکی از رهبران معروف فارک مونو جوجوی که در سال  1111درجنگ با دولت
کشته شد.

شروع عملیات برای کشتن کانو رهبر فارک
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روزشمار آخرین دوره مذاکرات صلح
آخرین دور مذاکرات صلح بین فارک و دولت کلمبیا مخفیانه در بهار (مارس) 2100
در مرز کلمبیا – ونزوئال انجام شد.
دو نشست بعدی در ژوئیه  2100صورت گرفت که در آن هر دو طرف توافق کردند
ادامه جلسات درهاوانا برگزار گردد .در این جلسات مخفی برای اولین بار به حل و
فصل جزئیات مکان و زمان و چگونگی مرحله بعدی این فرایند صلح پرداخته شد.
مذاکرات محرمانه با وجود مرگ آلفونسو کانو ،رهبر فارک ،در یک عملیات نظامی در
نوامبر  2100ادامه یافت .طبق گزارش مجله هفتگی ( Semanaیکی از راستترین
نشریات وابسته به دولت) هر دو طرف مذاکره در اصل موافقت کرده بودند که هیچ
اتفاقی نمیتواند مذاکرات صلح را تحت تاثیر قرار دهد ،در همین حال فارک بیان می
کند که فرماندهی عالی مرکزی برای ادامه جلسات اولیه تصمیم گرفته و ادامه
مذاکرات "اراده آلفونسو کانو" بوده است.
مذاکره کنندگان توافق کردند ،دو کشور خارجی ضامن تعیین شود .انتخاب کوبا یک
تصمیم منطقی بود زیرا میزبان مالقات قبلی بود ،نروژ به عنوان کشور ضامن دوم
برای نقش فعالش در میانجیگری منازعات بینالمللی انتخاب شد .عالوه بر این ،دو
کشور تسهیلکننده یا همراه نیز تعیین شدند .فارک ونزوئال را انتخاب کرد ،در حالی
که دولت کلمبیا ،شیلی را انتخاب کرد .جلسات برای بررسی بسیار عمیق همه
جوانب و پیامدهای صلح در هاوانا در فوریه  ،2102به شکل محرمانه ادامه پیدا کرد.
در آگوست سال  ،2102نزدیک به ده دور مقدماتی شامل چهار تا هشت روز کاری و
در کل حدود  31مالقات بین هر دو طرف انجام گرفت .پنج سخنگوی اصلی دو
طرف برای استمرار پروسه در کوبا ماندند.
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در فوریه  ،2102به عنوان اولین "گام برای صلح" ،فارک در اطالعیهای اعالم کرد که
از این پس گروگانگیری نخواهد کرد .در پلنوم سال  2111فارک تصویب شده بود
که برای رسیدن به یک سری از خواستهها مانند آزادی زندانیان فارک و مبادله آنها
و حتا برای تامین هزینههای مالی و به دست آوردن اطالعات الزم از دشمن ،اقدام به
گروگانگیری مجاز است.
در آگوست سال  ،2102خبرهای مذاکرات دولت با فارک جسته و گریخته در
مطبوعات منتشر میشد .در 4سپتامبردر یک سخنرانی تلویزیونی ،رییسجمهور
سانتوس اعالم کرد :در حال امضای یک توافق کلی و تنظیم قوانین و دستور کار
مذاکرات صلح میباشد .وی تاکید کرد که "اشتباهات گذشته تکرار نمیشوند".
سپتامبر تا دسامبر  :2102هیاتهای نمایندگی در یک موافقتنامه عمومی چگونگی
دستیابی به یک توافق کلی برای ختم جنگ و ساز و کار صلح پایدار و ماندگار را
اعالم کردند .این موافقتنامه در  23آگوست سال  2102در هاوانا امضا شده بود.
توافق برای شروع یک فرایند صلح رسمی شامل تنظیم یک نقشه راه ،مجموعهای از
قوانین که توسط آن مذاکرات عملی خواهد شد و یک دستور کار موضوعی پنج
مرحلهای بود که قرار بود در آن شش موضوع ریشهای مورد بحث قرار گیرد :رشد و
توسعه روستایی ،مشارکت سیاسی ،پایان جنگ (از جمله آتشبس دو جانبه و قطعی
و قطع مخاصمات و تسلیم سالح) ،پیدا کردن راهحلی برای مشکل موادمخدر و
قربانیان و تصویب ،اجرا و تایید صلح.
برای هر کارگروه ،هیئتی از  11نفر تشکیل شد که پنج نماینده تاماالختیار از طرفین
را شامل میشد .بحث در میز مذاکره خصوصی بود اما گزارشهای دورهای منتشر
میشد و مکانیزمی برای دریافت پیشنهاد از افراد و سازمانها تشکیل شده بود .یکی
از اصول عمده مذاکرات این بود که «هیچ چیز توافق نیست تا همه چیز توافق
شود».
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در مقایسه با فرایندهای صلح گذشته ،این روند صلح با یک دستور کار تعریف شده
آغاز شده بود تا تعداد محدودی از مسائل به بحث گذاشته شود .عالوه بر این ،اولین
بار بود که "پایان جنگ"و تسلیم سالح توسط چریکها به صراحت مطرح و به
عنوان هدف نهایی مشخص شده بود .مذاکرات صلح به طور رسمی در اسلو ،نروژ در
تاریخ  08اکتبر  2102شروع شد و در نوامبر به محل دائمی درهاوانا منتقل شد.
سخنرانی مذاکرهکننده ارشد فارک توسط رسانههای کلمبیا به طور غیرمنتظرهای
رادیکال برای مبارزه علیه دولت تفسیر شد ،او به طور مشخص علیه نظام
سرمایهداری صحبت کرده بود و از شیوه مبارزه مسلحانه فارک در مقابل بربریت
نظام سرمایهداری و شیوههای خشن سرکوب دولتی دفاع کرده بود .در این سخنرانی
وی به مواردی اشاره کرد که از دستور کار مذکرات صلح کنار گذاشته شده بود،
مانند مدلهای اقتصادی ،سرمایهگذاری خارجی ،سیاستهای نظامی ،معدن ،مالکیت
زمین و ...
در  21نوامبر سال  ،2102فارک آتشبس موقت یکجانبهای را تا  21ژانویه 2101
اعالم کرد .چریکها آن را به عنوان اقدامی برای"تحکیم همکاری و کمک به تقویت
فضای درک الزم برای طرفین" اعالم کردند که برای آغاز گفتوگو و برای رسیدن به
هدفی ضروری است که همه کلمبیاییها خواهان آن میباشند".
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روند صلح توسط دولتهای چپگرا در آمریکا التین (اکوادور ،بولیوی و ونزوئال) مورد
حمایت قرار گرفت .شرکتهای چند ملیتی کمرنگ شدن نقش نیروی فارک به
عنوان نیروی چالش برانگیز در منطقه را به نفع روابط اقتصادی خودشان در آمریکای
التین تحلیل میکنند( .هدف اصلی پذیرفتن صلح توسط دولت)
در حالی که بحث در مورد اولین موضوع دستور کار (رشد و توسعه یکپارچه
روستایی) پیشرفت میکرد ،اولین بحران در روند صلح در ژانویه  2101رخ داد.
بمبگذاریهای نظامی منجر به کشته شدن  21چریک در طول آتشبس یک جانبه
فارک شد (که در تاریخ  21ژانویه پایان یافته بود) .در مقابل فارک در اقدامی
تالفیجویانه ،در  21ژانویه دو افسر پلیس را گروگان گرفت و در  10ژانویه در یک
کمین فارک ،چهار سرباز و در اول فوریه یک افسر پلیس دیگر کشته شدند .در
مقابل مذاکرهکنندگان دولت در هاوانا استدالل کردند که چنین اقداماتی روند صلح
را تضعیف میکند.
با وجود همه این مشکالت ،مذاکرات بر روی رشد و توسعه یکپارچه روستایی ادامه
یافت .در ماه مارس ،یک هیئت نمایندگی شش نفره از اعضای کنگره به هاوانا سفر
کرد تا با مذاکرهکنندگان فارک مالقات کنند و این مالقات مثبت و با احترام توصیف
شد .در  23مه ،هر دو طرف اعالم کردند که در اولین مرحله ،به یک توافق نسبی در
باره اصالحات جامع روستایی رسیدهاند .توافق با تمرکز بر مسائل مربوط به دسترسی
و استفاده از زمین ،زمینهای به اصطالح بایر (که در آن کشاورزی نمیشود) ،حق
مالکیت ،توسعه روستایی ،زیرساختها ،توسعه اجتماعی در مناطق روستایی،
کشاورزی و تولیدات دامی ،کمکهای فنی ،یارانهها و اعتبارات ،مواد غذایی و
سیاستهای تغذیهای بوده است.
با وجود این پیشرفتها ،اختالفنظر بین دولت و فارک بر سر یک مساله مشخص
شد :اصرار بر مجلس موسسان برای اجرای نتایج توافق نهایی .برای چریکها ،مجلس
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موسسان تنها راه برای تغییر رژیم سیاسی و اصالح نهادهای سیاسی بود ،اما دولت
به شدت با این ایده مخالف بود .به نظر دولت تشکیل مجلس موسسان خطر تغییر
قانون اساسی را به همراه دارد .با تصویب توافق نهایی ،دولت به جای آن یک شکل
موجود مشارکت شهروندان را پیشنهاد کرد :مشورت با مردم به شکل رفراندوم یا
همهپرسی .در آگوست  ،2101دولت الیحه الزم همهپرسی قانون اساسی را برای اجرا
آماده کرد به این امید که تا زمان انتخابات کنگره (در ماه مارس  )2104یا انتخابات
ریاست جمهوری (در ماه مه  )2104آن را به تاخیر اندازد ،هر چند تمایل داشت
امضای نهایی قرارداد صلح تا پایان سال  2101صورت گیرد .فارک ،برای شرکت در
انتخابات مجلس مؤسسان فشار آورد و مخالف چارچوب زمانی کوتاهمدت دولت برای
پایان دادن به مذاکرات بود .در نهایت صحبت در مورد مذاکرات ادامه یافت.
روند صلح با اعالم تاریخ  3نوامبر بعد از یک توافق نسبی در بخش دوم دستور کار،
مشارکت سیاسی (با موضوع مجلس مؤسسان حلنشده) ادامه یافت .فارک اعالم کرد
آتشبس موقت یک جانبه دوم در تاریخ  01دسامبر  ،2101تا  04ژانویه 2104
معتبر میباشد.
در فوریه سال  ،2104مذاکرات صلح با افشای شنود غیرقانونی ارتباطات خصوصی
مذاکرهکنندگان توسط واحد اطالعات نظامی 0در هاوانا ،متزلزل شد .رئیسجمهور
خوان مانوئل سانتوس اعالم کرد اخالل در روند صلح غیرقانونی بوده است و دستور
داد تحقیقات عمومی در این باره انجام شود که آیا "نیروهایی در تاریکی" 2در تالش
برای خرابکاری در روند صلح هستند؟ ظرف چند روز ،دو ژنرال ،از جمله رئیس
اطالعات نظامی اخراج و دفتر دادستان کل ،تحقیقاتش را آغاز کرد.

Semana
dark forces
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بخش دیگری از توافق که در دستور کار بود ،قاچاق موادمخدر بود که در تاریخ 03
مه  2104به توافقی در مورد آن دست یافتند .مذاکرات در هاوانا در حال پیشرفت
بود ،با این حال ،تحت شعاع کمپین برای انتخابات کنگره ( 3مارس) و انتخابات دو
مرحلهای ریاستجمهوری ( 21مه و 01ژوئن) قرار گرفت .رئیسجمهور سابق آلوارو
اوریبه ،مخالفت با روند صلح را رهبری میکرد ،حزب مرکز دموکراتیک ( )CDرا
تاسیس کرد و لیست نمایندگان حزبش را برای مجلس سنا اعالم کرد که با بیش از
 2میلیون رای ،صاحب  21کرسی در سنا شد .یک جبهه از مخالفان صلح در مجلس
قانونگذاری تشکیل شد ،هر چند احزاب حامی روند صلح در هر دو مجلس اکثریت
خود را حفظ کردند .روند صلح یکی از مسائل اصلی در این دوره از انتخابات ریاست
جمهوری بود .وعده صلح اساس فعالیتهای انتخاباتی رئیس جمهور سانتوس را
تشکیل میداد در حالی که نامزد حزب مرکز دموکراتیک ،اوریبه اسکار ایوان زولوگا،
با روند صلح مخالف بود .زولوگا ادعا میکرد که هیچ درگیری مسلحانهای وجود ندارد
بلکه یک «تهدید تروریستی» وجود دارد و با متهم کردن فارک به این که "کارتل
موادمخدر در جهان" است ،اظهار داشت نمیتوان در مورد مسائلی مانند اصالحات
ارضی و موادمخدر همراه با فارک تصمیم گرفت« .وعده به جای صلح بدون مصونیت
از مجازات» ،زولوگا گفت که احکام زندان برای کسانی که جنایت علیه بشریت
کردند با معیارهای محدود شرایط سیاسی و تنها برای چریکها کاهش مییابد و
شامل فرماندهان نمیشود.
در  03نوامبر ،فارک ژنرال روبن داریو را اسیر کرد .او اولین ژنرالی بود که توسط
چریکها دستگیر شده بود .رئیسجمهور به مذاکرهکنندگان دولت دستور داد تا
آزادی گروگانها ،از سفر بههاوانا خودداری کنند ،فارک با وجود پیامدهای عمدتا
برجسته سیاسی ،اقدام به گروگانگیری میکرد و از آن برای اصرار بر نیاز به یک
آتشبس دو جانبه استفاده کرد  .از طریق میانجیگری ،کشورهای ضامن و صلیب
سرخ بینالمللی ،آزادی این ژنرال تسهیل و در  11نوامبر به نمایندگان صلیب سرخ
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تحویل داده شد .نتیجه مستقیم این گروگانگیری این شد که هر دو طرف در هاوانا
تشنجزدایی از روند مذاکرات را شروع کردند ،در  07دسامبر فارک در بیانیهای اعالم
کرد که یک آتشبس یکجانبه نامحدود را از  21دسامبر آغاز میکنند ،اما اگر جبهه
چریکی توسط مقامات مورد حمله قرار گیرند ،آتشبس به پایان خواهد رسید .این
پنجمین آتشبس یک جانبه فارک از سال  2102و یکی از اولین نامحدودها بود.
ژانویه تا اوگوست  :2101بحران و کاستن از تنشها
بین ژانویه و آوریل  ،2101مذاکرات صلح در هاوانا نشانههایی از پیشرفت مداوم و
حمایت رو به رشد بینالمللی را نشان داد .در  21فوریه ،جان کری وزیر امور خارجه
ایاالتمتحده آمریکا اعالم کرد یک فرستاده ویژه (برنارد آرونسون) برای شرکت در
روند صلح کلمبیا منصوب شده است .این انتصاب مورد استقبال همه از جمله فارک
قرار گرفت و به عنوان حمایت روشن ایاالتمتحده از روند صلح کلمبیا تفسیر شد:
"اشتیاق یک بازیگر خارجی کلیدی در درگیریهای کلمبیا" .در  27فوریه ،دبیر کل
سابق سازمان ملل متحد ،کوفی عنان ،از میز مذاکره در هاوانا دیدن کرد .در 7
مارس ،طرفهای مذاکرهکننده در کوبا از طریق بیانیه مشترکی اعالم کردند یک
پروژه آزمایشی پاکسازی مین ،برای تمیز کردن و پاکسازی زمین از مینهای ضدنفر،
موادمنفجره و مهمات منفجرنشده با رهبری و هماهنگی و کمکهای مردم نروژ
ایجاد شده است .فارک به عهده گرفت محل مینها را تعیین کند و کشت مینهای
جدید را در منطقه متوقف نماید .این اقدام اولین نمود مذاکرات صلح بود که تاثیر
فوری بر روی زمین داشت.
در  01مارس ،در بیانیهای تلویزیونی ،رئیس جمهور سانتوس آتشبس یک جانبهی و
نامحدود فارک را به رسمیت شناخت و به عنوان یک ژست برای کاستن از جنگ ،به
وزارت دفاع و فرماندهان نظامی دستور داد بمباران اردوگاه فارک به مدت یک ماه
متوقف شود.
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اما پیشروی ارتش به طرف اردوگاههای چریکها ادامه پیدا کرد و در مقابل در یک
کمین فارک در کوکا در تاریخ  01آوریل 00سرباز کشته شدند .بحرانی جدید آغاز
شد .مذاکرهکنندگان فارک در هاوانا حمالت برنامهریزی شده ارتش را محکوم کردند
اما از کشته شدن و از دست رفتن زندگی سربازان نیز ابراز تاسف کردند و بر تقاضای
آتشبس دو جانبه تاکید کرد.
رئیسجمهور سانتوس بالفاصله با دستور از سرگیری بمباران پاسخ داد .مرگ 00
سرباز منجر به بسیج افکار عمومی علیه روند صلح شد و محبوبیت کاندیدای رقیب،
را افزایش داد .در نظرسنجی ایپسوس ،در مقایسه با نوامبر  2104تعداد طرفداران
سانتوس از 41درصد به 23درصد کاهش یافتند ،بدبینی در روند صلح  03پله
افزایش و به 33درصد رسید .با این وجود ،تنها 27درصد از پاسخدهندگان در این
نظرسنجی درخواست قطع گفتوگو و راه اندازی یک حمله نظامی را داشتند .تا ماه
مه  2104هیچ توافق رسمی در روند صلح صورت نگرفت.
به عنوان تالفی این حمله ،در یک عملیات نظامی  23نفر از چریکهای فارک کشته
شدند .چند روز بعد ،یکی از فرماندهان و یکی از اعضای عضو هیات عمومی فارک
کشته شدند .فارک آتشبس یک جانبه خود را در دسامبر  2104منتفی اعالم کرد.
هر چند که توافق شده بود که در طی درگیری مذاکرات ادامه یابد .مذاکرات هاوانا به
نظر میرسید در وضعیت وخیمی قرار گرفته بود .کوبا و نروژ ،دو کشور ضامن نگران
این بحران بودند ،برای حل و فصل و از جمله دستیابی به توافق برای یک آتشبس
دو جانبه قطعی تالش میکردند.
دولت تیم مذاکره خود را در هاوانا تغییر داد .پس از پایان آتشبس ،هر دو طرف
حرکات کوچکی در راستای صلح نشان دادند :به دستور سانتوس اجساد چریکهایی
که در جنگ کشته شدند شناسایی و به خانوادههایشان تحویل داده شد .فارک بارها
اراده خود را برای ماندن در مذاکرات نشان میداد .یک هیات فنی برای پایان دادن
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به درگیری ،بحث در مورد اقدامات اعتمادسازی را آغاز کرد ،همزمان پروژه آزمایشی
پاکسازی مین آغاز شد.
مذاکرهکنندگان فارک در هاوانا و رهبرانشان ،تیموچنکو ،لحن آشتیجویانهای را در
پیش گرفتند .تحلیلگران اظهار داشتند که این مذاکرات نشان از بلوغی است که در
آن هر دو طرف به درکی از هدف مشترک خود رسیدهاند و به طور مشترک از آنچه
انجام شده است حفاظت میکردند .در  4ژوئن ،دو طرف مذاکرهکننده کمیسیونی
برای یافتن حقیقت ،همزیستی و عدم تکرار وقایع این چنینی (تحت نظارت یک
کمیسیون غیررسمی فراقضایی) برای قربانیان جنگ ایجاد کردند.
کوبا و نروژ ،کشورهای ضامن ،هر دو طرف را برای کاهش تدریجی درگیری تحت
فشار قرار دادند .فارک ،در 8جوالی ،با اعالم یک ماه آتشبس یکجانبه از 21
جوالی (از آن زمان نامحدود اعالم شده است) پاسخ داد و افزود که آنها به طور کامل
پشت سر روند صلح باقی ماندهاند.
در  02ژوئیه ،دولت و مذاکرهکنندگان فارک در یک بیانیه مشترک تحت عنوان
"تسریع در هاوانا و کاستن از تنشها در کلمبیا" اعالم کردند که توافق عمده برای
کاهش جنگ است .هیأتهای نمایندگی برای حرکت به سمت یک توافق نهایی
بدون تاخیر با تغییر فرمت به "یک کار فنی در حال انجام حرکت کردند و به طور
همزمان بر روی آیتمهای اصلی در دستور و تهیه متن توافق طبق جدول به ویژه بر
روی شرایط آتشبس دو جانبه نهایی ،پایان دادن به خصومتها و تسلیم سالحها،
توافق کردند .بدون موافقت با آتشبس فوری دوجانبه ،دولت دست به اقداماتی برای
کاستن فرایند تنشها و عملیات نظامی سازگار با تعلیق فارک از تمام اقدامات
عملیاتی زد .در ماه اوت ،با وجود عدم محبوبیت جنبش ،سانتوس دستور تعلیق
بمباران علیه فارک را صادر کرد.
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سپتامبر و دسامبر  :2101توافق در یک حوزه قضایی ویژه برای صلح
در  21سپتامبر ،دولت و فارک یک قرارداد تاریخی در مورد "عدالت انتقالی"
(صالحیت ویژه برای صلح) رسیدند .رئیسجمهور سانتوس و فرمانده فارک ،تاریخی
را برای توافق اعالم کردند .اولین مالقات عمومی بین رئیسجمهور کلمبیا و فرمانده
فارک یک نشست صورت گرفت .هیات ریاست جمهوری شامل رئیس کنگره و سنا،
رئیس مجلس نمایندگان ،سناتور و رهبر حزب لیبرال ،دو سناتور دیگر و دو نفر از
قضات سابق دادگاه قانون اساسی بودند که نقش عمدهای برای دستیابی به توافق
بازی کرده بودند .این جلسه با دست دادن رئیس جمهور سانتوس و تیموچنکو رهبر
فارک به پایان رسید .همزمان با توافق ،دولت همچنین اعالم کرد که توافق نهایی
باید در ظرف شش ماه ،و یا تا  23مارس  2103امضا شود.
توافق بر روی "عدالت انتقالی" نتیجه بحثهای طوالنی بین دولت و وکالی چریکها
در هاوانا و بوگوتا بود ،کار در ماه جوالی تحت اولتیماتوم سانتوس برای رسیدن به
آخرین توافق در نوامبر آغاز شد .در مواجهه با بنبست درهاوانا ،مذاکرهکنندگان
پرونده را به یک گروه شامل شش حقوقدان سپردند که سه نفر توسط فارک و سه
نفر بعدی توسط دولت انتخاب شده بودند.
توافق 21ماه سپتامبر بر روی "عدالت انتقالی" ،لحظهای مهم در روند صلح بود ،چرا
که یکی از پیچیدهترین مسائل را از طریق یک فرمول رضایتبخش از نظر هر دو
طرف ،حل و فصل میکرد ،ترکیب عدالت ترمیمی با احکام جایگزین برای چریکها
و عوامل دولت که به جنایت علیه بشریت متهم بودند همراه با عفو برای کسانی بود
که مسئول جرائم سیاسی بودند .با این توافق ،روند صلح "غیرقابل برگشت" در نظر
گرفته شد.
اعالمیه توافق تحسین بینالمللی را دریافت کرد .نتایج نظرسنجی ایپسوس در ماه
اکتبر نشان داد خوشبینی به روند صلح از 23درصد به 43درصد در جوالی افزایش
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یافته است ،اگر چه به واسطه تبلیغات رسانهها علیه فارک ،اکثریت پاسخدهندگان به
ادامه تعهد فارک به صلح شک داشتند و با مشارکت سیاسی آنان مخالف بودند.
در اواسط ماه اکتبر ،مذاکرهکنندگان اعالم کردند اقدامات بشردوستانه فوری و
تشکیل یک واحد جستجو برای یافتن ،شناسایی و تحویل بقایای افراد گمشده باید
آغاز شود و جست و جو برای افراد ناپدید شده را خواستار شدند.
شش ماه مهلت روزنهای برای رسیدن به یک توافق بود .اختالفنظر میان دولت و
فارک بر روی مکانیسم تصویب توافق نهایی ادامه پیدا کرد .در ماه نوامبر ،دولت
حمایت خود را از الیحهای اعالم کرد که توسط سناتور روی باریراس برای یک
همهپرسی در مورد توافق نهایی ارائه شده بود .در هاوانا ،فارک به ایده همهپرسی
پاسخ منفی داد و اصرار بر تشکیل مجلس مؤسسان داشت .با حمایت اکثریت
نمایندگان دولت ،الیحه همهپرسی تنظیم و توسط کنگره در دسامبر  2101تصویب
شد .همچنین قانون همهپرسی تنظیم شد ،تایید آن مستلزم پشتیبانی معادل
01درصد از رایدهندگان ثبت نام شده بود ،در دفعه اول به طور استثنا همهپرسی
برای تنظیم قانون موجود (قانون  0717از  )2101به حد نصاب رسید .میزان
مشارکت 11درصد بود .عالوه بر این ،رای دهندگان در همهپرسی تمایل داشتند به
کل توافق نهایی رای بدهند و نه ماده به ماده توافقنامه.
 : 2103توافق نهایی
از اوت  ،2103با اعالم یک مکانیسم سهجانبه برای تأیید و نظارت بر آتشبس نهایی،
پایان دادن به خصومتها و تسلیم سالحهای هر دو طرف دولت و فارک ،گام مهم
دیگری در جهت دستیابی به توافق نهایی برداشته شد ،از طرف سازمان ملل متحد
ناظرانی از کشورهای عضو جامعه کشورهای آمریکای التین و کارائیب ()CELAC
تعیین شدند .مذاکرهکنندگان درخواست کردند شورای امنیت سازمان ملل برای
ایجاد یک چنین ماموریت سیاسی با ناظران غیر مسلح برای یک دوره  02ماهه
117

کانون مدافعان حقوق کارگر

ارتش خلق کلمبیا (فارک)

مداخله کند .رئیسجمهور سانتوس پیش از این با پنج عضو دائم شورای امنیت
سازمان ملل متحد برای جلب حمایت آنها تماس گرفته بود و فارک پس از مشاوره
هایی با دبیر کل سازمان ملل ،بان کی مون ،متقاعد شده بود.
در اوایل ماه فوریه ،یک بار دیگر دولت و فارک در مورد همهپرسی به مقابله با هم
پرداختند .فارک استدالل کرد که همهپرسی با توافق کلی (اوت  )2102مغایرت
دارد .در پاسخ ،رئیس جمهور سانتوس توییت کرد که توافق نهایی در هاوانا
همهپرسی را مطرح کرده است .مطابق موافقتنامه ،فارک باید آموزشهای نظامی را
کنار میگذاشت .در اواخر ماه فوریه ،اما وجود نیروهای نظامی فارک میان مردم
منجر به جنجال مهمی شد و نگرانی در مورد استفاده از سالح توسط چریکها در
طول رویدادهای سیاسی را دوباره حاد کرد .رئیسجمهور سانتوس طی صدور
اطالعیهای فعالیتهای مربوط به "آموزشهای سیاسی"چریکها را تا اطالع ثانوی
ممنوع اعالم کرد و اولتیماتوم داد که توافق نهایی در  21مارس امضا شود و در غیر
این صورت میتوان درک کرد که فارک آماده برای صلح نیست .سی مانا (خبرگزاری
حامی دولت) مطرح کرد که این حادثه ضربهی بزرگ به اعتماد و باور در روند صلح
زد و با توجه به آن بحران موجود درست شده است.
به دلیل ادامه اختالفات توافق نهایی در زمان مقرر  21مارس به دست نیامد .این
امید وجود داشت که یک توافق نهایی بتواند همزمان با سفر باراک اوباما رئیس
جمهور آمریکا به کوبا در  21مارس بوجود بیاید .وزیر امور خارجه ،جان کری ،با
نمایندگان هر دو طرف مذاکرهکننده صلح در کوبا مالقات کرد .دولت اوباما حمایتش
را مجددا از روند صلح و ترک درگیری(مخاصمه) تکرار کرد.
در  02ماه مه ،یک توافق برای تامین امنیت حقوقی به تصویب رسید .پس از امضا،
مطابق با ماده  1مشترک کنوانسیونهای ژنو ،بخشی از قانون اساسی کلمبیا (به
عنوان قانون بینالمللی بشردوستانه) ،تغییر خواهد کرد .این توافق نهایی به عنوان
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"شرایط خاص" در نظر گرفته میشود .دولت باید متن آن را تهیه کند و قبل از
تصویب در کنگره ،باید ظرف  8روز یک قانون عادی نیز برای تصویب توافق نهایی به
عنوان یک شرایط ویژه ،از کنگره بگذراند و دادگاه قانون اساسی آن را بررسی کند.
پس از آن ،دولت باید این بند از قانون اساسی اصالح شده را (عمل قانونگزاری) برای
ادغام متن توافق نهایی با قانون اساسی ،به عنوان یک ماده موقت اجرایی کند .در
نهایت ،پس از امضای توافق نهایی ،رئیس جمهور باید طی اعالمیهای یک جانبه به
نام دولت کلمبیا ،توافق نهایی قطعنامه شماره  2230به تاریخ  21ژانویه 2103را به
دبیر کل سازمان ملل متحد گزارش دهد .اعالمیه باید امنیت حقوقی توافق را
تضمین کند تا اعتماد فارک را برای پیروی از موافقت نامه افزایش دهد.
در واقع قانون اساسی سنگری در نظر گرفته شده است که در تغییرات آینده شرایط
سیاسی ،از توافق نهایی حمایت خواهد کرد و بیش از جامعه بینالمللی ،دولت
کلمبیا به آن متعهد است.
سه روز بعد ،مذاکرهکنندگان به عنوان یک نقشه راه برای آزادی همه افراد زیر سن
قانونی ،در مورد افراد زیر  01سال که در اردوگاههای فارک زندگی میکنند توافق
کردند و برنامه خاصی برای مراقبت از آنها منتشر نمودند .در  01ژوئن ،پروژه مبارزه
با کشت محصوالت غیرقانونی و پروژه آزمایشی پاکسازی مین از طرف کوبا اعالم
شد.
در  21ژوئن  ،2103دولت و فارک موافقتنامه تاریخی پایان جنگ ،از جمله
آتشبس دو جانبه ،پایان خصومتها و تسلیم سالح را طی یک مراسم در هاوانای
کوبا امضا کردند.
پنج روز پس از امضای توافق نهایی و پس از نقل و انتقال نیروهای نظامی ،فارک
برای عادی کردن منطقه ،شروع به حرکت به سوی  21سکونتگاه روستایی موقت
کرد و  8اردوگاه به منظور تحویل سالحها به سازمان ملل متحد معین شد و به این
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ترتیب فارک برای زندگی غیرنظامی آماده شد .قرار بر این بود که فارک مانع
فعالیتها ی غیرمسلحانه مقامات غیرنظامی منتخب در این مناطق نشود ،به هیچ
نظامی اجازه اقامت در این مناطق داده نمیشود .عرض منطقه امنیتی یک کیلومتر
تعیین شده بود ،خارج از محدوده هم سربازان و هم چریکها ،تمایل به محاصره
منطقه احاطه شده داشتند .فارک گروهی متشکل از  31نفر از اعضای خود را برای
سفر به سراسر قلمرو ملی برای انجام وظایف مربوط به توافقنامه صلح تعیین کرد؛ به
همین ترتیب ،در هر منطقه ،گروههای  01نفره از اعضای جنبش چریکی به همان
دالیل میتوانند در درون شهرها و بخشها سفر کنند .چریکها باید سالح خود را به
تدریج در سه مرحله 081 ،روز پس از امضای توافق نهایی تسلیم کنند و سازمان
ملل ماموریت دارد این پروسه را گواهی دهد.
اعالن جزئیات بیشتر در مورد نظارت و تایید همخوانی مکانیزم سه جانبهی ارائه
شده با مولفههای بینالمللی (ماموریت سیاسی سازمان ملل متحد) حل و فصل
مناقشات و ارائه توصیهها و گزارشها در مورد آتشبس و تسلیم سالح به عهده
سازمان ملل متحد میباشد که ریاست این مساله را برعهده دارد.
عالوه بر موارد فوق ،طرفین مذاکره نیز با هدف حصول اطمینان از ایمنی جنبشهای
اجتماعی ،جوامع ،گروه حقوق بشر ،احزاب سیاسی و جنبشهای (به خصوص جنبش
های سیاسی که توسط فارک ایجاد شدهاند و ادغام آنها با زندگی غیرنظامی) به طور
نمادین ،به توافقاتی رسیدند .این شرایط شامل "یک پیمان سیاسی ملی" با احزاب
سیاسی ،اتحادیهها و جامعه مدنی بود که هرگز دوباره برای پیگیری اهداف
سیاسیشان از سالح استفاده نکنند یا سیاستهای خشونتآمیز (مبارزه مسلحانه) را
ترویج ننمایند.
به طور غیرمنتظره ،در تاریخ  21ژوئن ،فارک نیز اعالم کرد که با تصمیم دادگاه
قانون اساسی برای ارائه همهپرسی موافقت کرده است .در  24آگوست  ،2103متن
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کامل توافقنامه نهایی (در  237صفحه) بین فارک و دولت در هاوانا منتشر شد  0و
مذاکرات صلح که میان دولت کلمبیا و نیروهای مسلح انقالبی کلمبیا  -ارتش خلق
(فارک) در سپتامبر  2102آغاز شده بود به توافق نهایی برای پایان دادن به درگیری
و دستیابی به یک صلح پایدار رسید.
در  2اکتبر  ،2103دولت یک همهپرسی برای صلح در کشور برگزار کرد .نتایج این
همه پرسی به شرح زیر اعالم شد :بیش از 11.2درصد از رایدهندگان مخالف صلح و
43.8درصد به نفع صلح رای دادند .پس از آن ،دولت کلمبیا و فارک یک قرارداد
تجدیدنظر در  24نوامبر  2103امضا کردند و به جای انجام یک رفراندوم دوم ،آن را
برای تصویب فرستادند .هر دو مجلس کنگره پیمان صلح تجدید نظرشده در  23و
11نوامبر  2103را تصویب کردند ،در نتیجه به درگیری پایان دادند.

2

توافق شد که از اول تا بیستم ژوئن  ،2107همه اعضای فارک ،و شبهنظامیان،
سالحهای خود را تحویل دهند .مقرر شد که سازمان مللمتحد این سالحها را
دریافت ،آنها را ذخیره و دریافت سالحهای هر عضو فارک را تأیید کند .سازمان
ملل اعالم کرد بعدها از این سالحها برای ایجاد سه بنای تاریخی و موزه استفاده
خواهد کرد .در نشستی که دو روز بعد برگزار شد ،مشخص شد که تحویل تسلیحات
در  7ژوئن11 ،درصد ،در روز  04ژوئن 11درصد و در  21ژوئن 41درصد باقی مانده
صورت میگیرد.
در تاریخ  3ژوئن  2107یکی از رهبران فارک اعالم کرد:
" اجازه دهید تنها "کلمه" سالح ما باشد ،ما وعده داده بودیم و آن را انجام دادیم ...
ما با دولت ملی همکاری کردیم تا با حضور رئیسجمهور بهعنوان این اقدام جدی را
 -1متن کامل توافقنامه در ضمیمه هشت آمده است.
-https://en.wikipedia.org/wiki/Colombian_peace_process#Peace_process
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جشن بگیریم ،بهروشنی به دنیا نشان دهیم که پیشرفتهای موافقتنامه هاوانا
غیرقابلبرگشت است .رئیسجمهور از حضور چریکها در جشن جلوگیری کرد ،اما
نمیتواند مانع فارک برای اعالن قبولی صلح به دنیا بشود.
این چیزی است که این بعدازظهر ما را با هم همراه میسازد :آغاز مؤثر وداع ما با
اسلحه 11 .درصد از جنگافزار ما به دست سازمان مللمتحد است که آنها را
دریافت و ذخیره و بالفاصله دریافت سالحهای هر یک از رزمندگان ما را تأیید کرده
است .ما هرگز از خشونت استفاده نخواهیم کرد ،تنها سالح ما "این کلمه" است ،ما
آن را وعده دادهایم و آن را انجام خواهیم داد بدون اشک ریختن و گریستن.
استفاده از سالح ،توافقنامه نهایی را ممکن ساخته است که کلمبیا را دموکراتیزه
کنیم و عدالت را برای مردم خود به ارمغان میآورد .مردم کلمبیا در تشخیص
شرایط انسانی و سیاسی خود ،به مرحلهی باالیی دست یافتهاند .ما میدانیم که مردم
بههیچوجه اجازه نخواهند داد این دستاوردها را از بین ببرند .کسانی تالش میکنند
از لحاظ سیاسی آن را از بین ببرد ،اما صلح متعلق به همه است.
ما از دولت پرزیدنت سانتوس برای صدور احکام و روند جاری قوانین قدردانی
میکنیم که امنیت جانی  ،حقوقی و اجتماعی و اقتصادی ما را تضمین میکند و
همچنین در اجرای مکانیسمهای مختلف ،از تأیید و همکاریهای بینالمللی،
سپاسگزاریم .به این علت است که ما از توافقنامه محافظت میکنیم تا هیچ چیز مانع
اجرای آن نشود.
مبارزه سیاسی باز و قانونی در انتظار ما است ،ما به سمت آن حرکت میکنیم ،با
اعتماد به نفس برای حاکمیت مردم کلمبیا و تصمیمگیری جدی خود را برای انزوای
سخنگویان و معماران جنگ و خشونت میکنیم .با تشکر از آن مبارزه ،کلمبیای
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جدید متولد میشود و ما افتخار میکنیم که بخشی از آن باشیم .تاریخ ،بعد عظیمی
از این مرحله را

میشناسد"0.

مشارکت تاریخی ارتش خلق فارک در "مجمع صلح اسلو "2107
این مجمع جلسهای برای حلوفصل مناقشات بین فارک و دولت کلمبیا است که
سالیانه و توسط دولت نروژ برگزار میشود که یکی از کشورهای ضامن پروسه صلح
کلمبیا است ،در  2107سال با حضور رهبر فارک تیملوئون جیمنز برگزار شد2.
لوکاس کارواجل یکی از رهبران ارتش فارک در این اجالس طی سخنرانیاش چنین
گفت:
"ما واجد شرایط برای صلح هستیم؛ زمان اشتباه نیست .این سالها یک توهم برای
دیدن گروه ملی فوتبال در فینال جام جهانی بوده است .تصور کنید که برای رسیدن
به این مثال ما مجبور بودیم بازیهای بسیاری را از دست بدهیم ،ما مجبور شدیم
بسیاری زخمی بدهیم ،کاهش نزولی و برای چندین دهه حتی واجد شرایط رقابت
بینالمللی نباشیم ...ما برای مسابقه نهایی صلح آماده شدهایم .زمان اشتباه نیست ما
باید برای برد کامل بازی کنیم .ما باید با استراتژی و برنامه ریزی از وسط میدان
عبور کنیم تا داور یک کارت برای ما بیرون نکشد .ما باید از دادگاه قانون اساسی و
دادستان کل کشور دفاع کنیم .آنها اصالً احمق نیستند .آنها بهطور آگاهانه هر
کاری میکنند تا بتوانند از پیروزی صلح جلوگیری کنند؛ آنها میخواهند علیه
کشور ما امتیاز دهند.
مطمئناً ،اگر در منطقه  08قدم یک اشتباه (فول) بشود ،باید از مجازات استفاده
کنیم و یک پنالتی بگیریم .مستقیم به چشمان دروازهبان دروغین (خیانت کار) نگاه

http://farc-epeace.org/communiques/farc-ep/item/2450-our-only-weapon-

0

will-be-the-word-we-promised-it-and-accomplished-it.html
arc-epeace.org/peace-process/news/i t em/2467-peace-i s-creat i ve-

2 ht t p://f

act i on-synonym-of -popul ar-st ruggl e-of -t he-masses.ht ml
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کنیم که از نفرت خودش به کشورش متنفر است .دروازهبان ،کسی که در همه جا از
بیمار بودن کلمبیا حرف میزند ،بازوهایش را باز میکند و اگر او قادر به متوقف
کردن توپ از رفتن به درون دروازه نیست ،از خشم منفجر خواهد شد ...
اگر آنها در برابر ما شکست بخورند ،اگر موافقتنامه نادیده گرفته شود ،طرفداران
باید پیراهن گروه را بپوشند .طرفداران صلح باید به خیابانها بروند و ما را تشویق
کنند تا این مسابقه را ببریم .ما نباید قبل از داور ساکت شویم؛ ما باید تقاضا کنیم
که به قوانین بازی احترام گذاشته شود .تضمینهای امنیتی جسمی و اجتماعی و
اقتصادی برای ما است که صلح در صلح را جشن بگیریم ،بدون اینکه رقیب تهدیدی
باشد که به ما نژادپرستی را تحمیل کند ،بدون یک جنگ سرد ناخوشایند بد برای
فروپاشی حزب ما که همهی کلمبیا است .برای این مسابقه ما پس از رنج زیادی وارد
شدیم ،ما همچنین اشتباهاتی را مرتکب شدیم ،اما ما پیراهن سفید را گذاشتهایم،
مسئولیتهایمان را به رسمیت شناختیم و تعهدی را ساختیم ،درست مثل «توپ که
نباید لکهدار شود" ،صلح نباید لکهدار شود .پاینده باد فوتبال! زندهباد کلمبیا! پاینده
باد صلح!0

خروج چریکهای فارک از جنگل

0-http://farc-epeace.org/background/item/25-general-agreement-

for-the-termination-of-the-conflict-and-the-construction-of-a-stableand-lasting-peace
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کلمبیا پس از امضای قرار داد صلح
اکنون بیش از  04ماه از امضای قرارداد صلح گذشته است .به عنوان بخشی از یک
معاهده صلح با دولت ،در سراسر کشور ،هزاران نفر از نیروهای مسلح مردمی پای
پیاده یا به وسیله کامیون ،اتوبوس و قایق به سوی مناطق تخلیه شده مسافرت
کردند و تا  10ماه مه  ،2107حدود  3111چریک که همه سالحهای خود را به
مأمور سازمان ملل متحد تحویل دادند تا با تبدیل شدن به شهروندان غیرنظامی،
رویای صلح را محقق کنند.
هر چند در این مدت مرگ و میر ناشی از درگیریهای مسلحانه کاهش یافت اما قتل
و ترور غیر مردمی به دلیل فعالیتهای اجتماعی و سیاسی آنها افزایش یافته است به
گونهای که میتوان گفت افزایش خشونت علیه رهبران اجتماعی و فعاالن سیاسی
"به طور مستقیم با پیشرفت روند صلح به شدت افزایش داشته است .دولت بارها و
بارها مفاد موافقتنامه را زیر پاگذاشته و به تعهدات خود عمل نکرده است .نه تنها از
فعالیت شبه نظامیان ممانعت نمیشود ،بلکه با باز گذاشتن دست آنها برای ترور اعضا
و فرماندهان فارک و اعضای اتحادیههای کارگر سعی در نسلکشی سیاسی انقالبیون
دارد .از ابتدای سال  2103تا  23ژانویه  2107طبق گزارشهای منتشر شده طی 1
ماه پس از بسته شدن قرار داد صلح 403 ،مورد نقض حقوق بشر در کلمبیا رخ داده
است .یک نماینده کمیسیون در مجلس نمایندگان درگزارش خود اشاره کرد که
 107مورد نقض حقوق بشر توسط گروههای شبه نظامی و  012مورد توسط پلیس
بوده است .از جمله میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
در اول ژوئیه  2107رئیس یک شاخه محلی اتحادیه کارگران کشاورزی کلمبیا
توسط مردان مسلح موتورسوار ،در حالی کشته شد که مشغول تماشای بازی فوتبال
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پسرش بود .آلبرتو رومان آکوستا گونزالس ،شاخه اتحادیه کارگران کشاورزی کلمبیا
را در ویل دلکوکا کلمبیا رهبری میکرد و در تالشی  01ساله برای حفظ حقوق
اساسی کارگران مشغول فعالیت بوده اند .به گفته مدیر برنامههای مرکز همبستگی
کشور ،کارگران شکر و اتحادیههای آنها در مقابل فعالیتهایشان برای سازماندهی
تالشها و خواستههای کارگران برای پایان دادن به اشتغال غیررسمی که کارگران را
از حمایت اجتماعی و حقوقی محروم میکند ،خشونتهای شدیدی را متحمل
شدهاند.
در  21ژوئن  2107یکی از اعضای اتحادیههای کارگری در بخش کاوکا ،جنوب غربی
کلمبیا ،شکنجه و ترور شد .فرناندو ولز لوپز موریسیو توسط نیروهای  02نفره و
مسلح از یک مزرعه در شهرداری بوئنوسآیرس در ساعت  3بعد از ظهر روز
چهارشنبه  20ژوئن دزدیده ،شکنجه شده و به قتل رسید .این مردان ناشناس که
برای ربودن و قتل رهبر اتحادیه آمده بودند ،ابتدا افراد دیگری را در مزرعه مورد
ضرب و شتم قرار دادند و کارگران را در یک اتاق زندانی کردند .بدن موریسیو در روز
پنج شنبه با زخم گلولهای به سر و عالئم شکنجه پیدا شد .وی معاون رئیس کمیته
ملی اتحادیه کارگران دانشگاه ملی ،استاد دانشگاه ولسوالی والو و مدیر سابق باشگاه
بیسبال در کالی بود.
اتحادیه کارگران دانشگاه ملی حمالت مداوم علیه اعضای اتحادیههای صنفی و
رهبران اجتماعی کلمبیا را محکوم کرده و برای حضور گروههای شبه نظامی در
کاوکا و شکست دولت کلمبیا برای مقابله با آنها هشدار داد.
لوئیس آلبرتو اورتیز در شانزدهم آوریل تنها دو هفته پس از آزاد شدن از زندان تحت
شرایط قانون عفو ،کشته شد .اعضای شبه نظامی ،خوزههابر یاتسوئه ،در روز 21
آوریل در نزدیکی خانهاش او را ترور کردند 01 .مه  ،2107پسر فرمانده جبهه 31
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فارک ،همراه با دوست  07سالهاش در الگرا ،بخش کوکا به شکل وحشیانهای با
شلیک  07گلوله کشته شدند.

کشته شدن پسر یکی از رهبران فارک به همراه دوستش

 02اگوست  2107تعدادی از دهقانان چریک که خلع سالح شده اند از طرف ارتش
تهدید به مرگ شدند .چریکهای سابق میگویند این نشان میدهد که هیاتهایی
که وظیفه تحقق صلح را برعهده دارند ،در واقع در مورد جابهجایی آنها در منطقه و
مکان و زمان جلسات به پلیس ملی اطالعات میدهند.
در بیانیه (دوستان پارلمان کلمبیا)  PFCکه نماینده بیش از  81عضو پارلمان
انگلیس هستند ،افشا شده که طی ماه گذشته شش تن از بستگان اعضای فارک
شکنجه و کشته شدهاند .از جمله یک دختر چهارده ساله و در انتهای بیانیه به این
مساله اذعان شده که مطابق با گزارشها در سال جاری (تا زمان انتشار این بیانیه)
در کلمبیا  42نفر از رهبران و فعاالن اجتماعی کشته شده اند.

0

تا پایان سال  2103بیش از  4111زندانی سیاسی فارک در زندانهای دولت به سر
میبرند که بر اساس توافقنامه صلح باید عفو و آزاد میشدند اما به رغم کمپینهای
1

-http://justiceforcolombia.org/news/article/2545/pfc-statement-on-killingsof-farc-members-and-their-relatives
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متعدد و اعالم همبستگی تعدادی از چریکها و اقدام به اعتصاب غذا ،هیچ اتفاقی
نیفتاده است .عالوه بر خشونت و سایر اقداماتی که علیه چریکها و رهبران اجتماعی
انجام شده و عدم آزادی زندانیان سیاسی ،بارها گزارش شده که دولت به قولش وفا
نکرده و کمپهایی که باید چریکهای خلع سالح شده در آنها اسکان یابند آماده
نشده و هیچ تسهیالت ابتدایی برای اسکان تدارک دیده نشده است .یک آلمانی 14
ساله که عضو کمیته امنیت فرماندهی ارشد فارک است ،که در یک اردوگاه موقت
چریکی در نزدیکی یکی از محلهای تامین امنیت ،همراه با  031چریک اقامت دارد،
گفت" :ما اکنون با نوع دیگری از جنگ روبرو هستیم ".
اخبار دیگری از این دست نیز منتشر شده است .فارک با دادن بیانیههایی به این
قتلها و ترورها اعتراض کرده و این کشتارها را تهدیدی جدی برای آتشبس و دست
یابی به صلح میداند:
" فارک که بارها و بارها پیش از این موافقتنامه و در حین انجام مذاکرات ،آتش
بسهای یک جانبه را اعالم کرد ،اکنون نیز پایبندی خود را به مذاکرات صلح ثابت
کرده است .عالوه بر خشونت و قتل و عام رهبران جنبش ،دولت طی مدتی که فارک
از مواضع نظامیاش عقبنشینی کرده هیچ گونه عقبنشینی از مواضع سیاسی و
نظامیاش در قبال فارک نداشته و هیچ تالشی برای کنترل و منهدم کردن نیروهای
شبه نظامی که توسط نیروهای دولتی حمایت میشوند اقدامی صورت نگرفته است".
در یکی دیگر از این بیانیهها با عنوان "استفاده از سالحهای دولتی علیه مردم را
متوقف کنید" چنین آمده است :
"در فارک ما همیشه میدانستیم که درگیر شدن در یک روند صلح با دولت کنونی
با مشکالت زیادی همراه خواهد بود که هدف از دستیابی به عدالت اجتماعی برای
مردم کلمبیا است .با این حال ،ما هرگز فکر نمیکردیم که فقط چند هفته پس از
تحویل دادن سالح ،نه فقط نیروهای شبه نظامی ،بلکه خود نیروی دولتی تصمیم
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گرفتند تا به طور آشکارا جنایتهای ناخوشایندی را مرتکب شوند ...در جریان
رویدادهای  1اکتبر گذشته در توماکو ،تعداد  01دهقان در کمال خونسردی کشته
شدند ،همچنین یک کودک  01ساله را نیز ترور کردند .عالوه بر این ،دست کم 41
تن زخمی شدند که این امر قتلعامی است که نمیتوان به آن بیتوجه بود درجایی
که صفوف جنبش اجتماعی و مردمی به تقاضای عدالت نزدیک میشوند.
این خشونتها احساس عمیق انزجار از طریق دولت کلمبیا برای رسیدن به هدف را
ایجاد میکند .دولت هرگز قادر به تامین آموزش و پرورش ،بهداشت یا ساخت و ساز
جادهها و زیرساختها نیست ،بلکه حضور دولت با خشونت ،سرکوب ،وحشیگری و در
حال حاضر با بربریت همراه است.
فارک همبستگی خود را با خانوادههایی که امروز به قربانی تبدیل شده اند بیان
میکند و از تمامی مردم کشور دعوت میکنیم که بسیج شوند و اجازه ندهند این
رویدادها به آماری دیگر تبدیل شود .و اجازه ندهند که دولت مردم را با نسخههای
خیالی تراژدی که اکنون کل کلمبیا را فریب میدهد ،دچارسوء تفاهم کند".
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پس از تحویل سالحها و در روند سیاستهای جدید فارک و به دنبال امضای
توافقنامه صلح درهاوانا ،فارک اقدام به تاسیس یک حزب سیاسی جدید کرد .نام این
حزب سیاسی " کمون نیروهای انقالبی متحد جایگزین"(فارک) انتخاب شد.

0

انتخاب این نام در واقع پیام روشنی از اهداف و سیاستهای فارک در دور جدیدی از
فعالیتهایش است .آنها نامی را حفظ کردند که بیش از  11سال در کوه و دشت و
جنگل تحت این نام مبارزه کرده اند .
اولین کنگره حزب نیروی مسلح مردمی پس از ورود به زندگی غیرنظامی که در
نوامبر  2107گذشته در بوگوتا برگزار شد ،نه تنها نام جدید سازمان را تصویب کرد
بلکه ساختار و استراتژی این حزب را در اولین اقدام خود ،در انتخابات قانون اساسی
و انتخابات ریاست جمهوری سال  2108تدوین کرد.
در این کنگره بحثهای زیادی برای انتخاب نام در گرفت .برخی معتقد بودند که با
پایان جنگ مسلحانه ،زمان آن رسیده است که حروف اول را پشت سر بگذارند و
چیز جدیدی را انتخاب کنند . Nuevaکلمبیا (کلمبیای جدید) و اسپرانزا محبوب
(امید مردم) روی میز بودند ،اما در نهایت تصمیم اکثریت این شد که حروف مخفف
فارک را حفظ کنند و فقط معنای آن را تغییر دهند " :کمون نیروهای انقالبی متحد
جایگزین "
چریکهای سابق تصمیم گرفتند که این نماد مبارزه انقالبی خود را از روزهای
تاسیس در درگیریهای مارکوتالیا حفظ کنند ،زمانی که گروه تحت رهبری مانوئل
ماروالندا تشکیل شد .با انتخاب این نام این پیام با قدرت فرستاده شد که آنها اهداف
انقالبی را که طی مبارزه مسلحانه  11ساله دنبال کرده اند را رد نمیکنند ،بلکه قصد
دارند با ابزارهای دیگر به آنها برسند .گل رز قرمز که آنها به عنوان یک آرم انتخاب
کردند ،منطق مشابهی را دنبال میکند.
)-Alternative Communal Revolutionary Forces (FARC
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آنها امیدوارند که صلح تا آنجا که به زخمهای جنگی کمک کرده است ،افترایی را
ریشه کن کند که طی سالها از تبلیغات منفی ایجاد شده است.
در اول سپتامبر  ،2107بیش از  0211چریک سابق در کنگره حضور داشتند و
نمایندگان در بولیوار پالزا در بوگوتا جمع شدند .بسیاری از چریکها ،این اولین بار
بود که از پایتخت دیدن میکردند درحالی که مجبور نبودند از مقامات پنهان شوند
یا فرار کنند و این اولین بار بود که ساکنان این شهر بسیاری از اعضای فارک را در
یک مکان دیدند.
کنگره که بیش از یک هفته طول کشید ،نشان داد که حزب به دنبال جذب
جریانهای انقالبی و آزاد گوناگون از جمله کسانی است که به اندیشه بولیواری
اعتقاد دارند ،به اولویتهای کار اجتماعی پایبندند.
در حقیقت واژه "کمون" در نام جدید نیز اشاره به هستههای کار در شهرکها و
محلهها در جای جای کلمبیا دارد که فعالیت آنها سرنوشت حزب جدید را در
انتخابات تعیین خواهد کرد .شیوه سازماندهی و رهبری حزب فارک ،تحت نظارت
تیمومیون جیمنز ،به شیوه جمعی و بسیار شبیه به دبیرخانه سابق آن است" .کمون
نیروهای انقالبی متحد جایگزین"(فارک) به دنبال ایجاد یک ائتالف وسیع از
جنبشهای اجتماعی و احزاب مترقی برای تضمین تحقق صلح است تا تهدیدات
جنگطلبانه طرف راست و طرفداران را خنثی کند.
طبق نظرسنجیهای انجام شده"کمون نیروهای انقالبی متحد جایگزین"(فارک) از
هر گروه سیاسی دیگر فرصتهای بیشتری در انتخابات آینده دارد.

0

به عنوان

0 https://mronline.org/2017/09/14/farc-the-letters-mean-more-now-in-colombia/
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بخشی از موافقتنامههای صلح ،در دوره بعدی انتخابات این گروه حداقل  01کرسی
را خواهد داشت .اگر در رأی گیری فارک نتواند  01کرسی را به دست بیاورد ،این
سهمیهها به طور خودکار تعیین میشوند .اگرفارک به بیش از  01کرسی برسد،
کاندیداهای آن ممکن است کرسیهای پارلمان را اشغال کنند 07.نفر از چریکهای
سابق به عنوان اعضای حزب سیاسی جدید فارک مدارک خود جهت بررسی به
دادگاه ویژه ارسال کردند .
اما بخشهایی از اعضای فارک ،با این تغییر سیاست فارک مخالفند و معتقدند که
این شیوه تنها به شناسایی و به دنبال آن ترور اعضای فعال فارک منتهی خواهد شد.
آنها به طور کلی به دولت ،شبه نظامیان و حامیان آمریکایی شان بی اعتمادند ...در
 02جوالی یک واحد از چریکهای فارک معاهده صلح کلمبیا را رد و اعالم کردند
که خلع سالح نمیشوند .یکی از قدیمیترین جناحهای فارک  0به فرماندهی آرماندو
ریوس با تشکیل جبهه ای ،از واحدهای دیگر برای پیوستن به "مبارزه برای پذیرش
قدرت توسط مردم برای مردم" دعوت کرد .این واحد چریکی  211نفره یا طبق
برخی گزارشها  411نفره ،در منطقه جنگل جنوب غربی گواویار ،تقریبا دو هفته
پس از اعالمیه آتش بس و صلح بیانیه خود را منتشر و اعالم کردند:
ما تصمیم گرفتهایم که خلع سالح نشویم و آن را رد میکنیم ،ما مستقل از
تصمیمگیریهای دیگر اعضای سازمان(فارک) مبارزه را برای کسب قدرت توسط
مردم برای مردم ادامه خواهیم داد."،
این جبهه که نامزد پیشین ریاست جمهوری و سه گروگان آمریکایی را ربوده بودند،
اعالم کردند مذاکراتی که در کوبا انجام میشود ،مشکالت اجتماعی و اقتصادیای را
حل نمیکند که هدف اولیه گروه مارکسیستی است که در سال  0334ارتش فارک

1 -بوگوتا اسپاتنیک
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را تشکیل دادند .چریکهای این جبهه اعالم کردند به هر یک از چریکهایی که
موافق با صلح هستند احترام میگذارند .در این بیانیه آمده است :
"ما از همه چریکیها و نظامیان دعوت میکنیم که با خلع سالح شدن و زمین
گذاشتن سالحهای خود بر اساس توافقنامه فارک مخالفت کنند و برای پیوستن به
نیروها و همچنان متحد شدن به عنوان یک سازمان موافقت نکنند".
رهبران فارک که درهاوانا مشغول مذاکره بودند ،به این تصمیم واحد منشعب شده
بالفاصله پاسخ ندادند ،اما منابع امنیتی دولتی اعالم کردند که واحدهای دیگر فارک
که توافقنامه صلح را رد میکنند ،میتوانند روند مذاکرات را به شکلی متوقف کنند و
در واقع تهدیدی برای روند صلح هستند 0 .به دنبال آن پاستر الپ یکی از رهبران و
عضو کمیته صلح فارک اعالم کرد :آرماندو ریوس نماینده فارک نیست و خللی در
اراده فارک برای دستیابی به صلح ایجاد نخواهد کرد .با این وجود مذاکره کنندگان
فارک اعالم کردند که آنها با رهبر پیشین "آرماندو ریوس" در باره امتناع از عضویت
در موافقتنامههای صلح صحبت خواهند

کرد2.

سانتوس رئیس جمهور کلمبیا نیز این گروه از چریکها را تهدید کرد:
"اجازه دهید من این پیام را به افرادی بدهم که در مقابل صلح قرار دارند و به عملی
شدن آن شک دارند :کوتاهی نکنید ،به این روند بپیوندید ،زیرا این آخرین شانس

1

https://www.theguardian.com/world/2016/jul/07/colombian-farc-rebel-unitnot-disarm-under-peace-deal
-https://www.telesurtv.net/news/Pastor-Alape-Frente-Armando-Rios-no-

2

representa-a-las-FARC-EP-20160707-0075.html
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شماست در غیر این صورت من به شما اطمینان میدهم " ،شما به پایان خواهید
رسید ،در یک قبر یا در یک زندان" .
با انتشار اخبار تن ندادن بخشی از فارک به مذاکرات صلحهاوانا ،ستاد مشترک
کمیته بلوک جورج بریسنو فارک در اطالعیهای که با امضای کارکنان فرماندهی
جورج بریسنو بلوک ارتش آزادیبخش فارک در کوههای کلمبیا 8 ،ژوئیه 2103
منتشر شد ،مواضع خود را خطاب به عموم مردم اعالم کرد:
"ارتش آزادیبخش فارک یک سازمان نظامی با شخصیت انقالبی است که هر یک از
واحدهای آن در اساس یک سلول سیاسی هستند .این دومین نمونه از بحثهای
دموکراتیک درون سازمان ما است که توسط مجمع عمومی چریکها ،توازنها و در
نهایت کنفرانس ملی تکمیل شده است.
بیان آزاد ایدهها و نگرانیها ،حق همهی چریکهای فارک است که در مکانیزمهای
قانونی مشخص شده است .تصمیمگیری با اکثریت آرا برای تصویب سیاستها برای
همه الزم است .راه دموکراتیک برای حل اختالفات درونی ،مانع ایجاد تخطی از نظم
میشود.
بخشی از فرماندهان و رزمندگان جبهه اول که تصمیم گرفتند بر اصول خود غلبه
کنند ،به استداللهای ایدئولوژیک و سیاسی میپردازند تا نفوذ آشکار منافع
اقتصادی را پنهان کنند که زیر عنوان "پایان دادن به مناقشه" مخفی شده است.
فرماندهان درگیر مذاکرات صلح ،حق دانستن ریز مذاکرات و توافقهای انجام شده را
برای تمامی چریکهای عضو انکار و تحریف و زیرپا گذاشته است.
ستاد مرکزی و دبیرخانه باالترین سطح رهبری و فرماندهی در فارک هستند و
تصمیمها و دستورالعملها را تعیین میکنند .مذاکرهکنندگان خارج از این روند کار
میکنند بنابراین نمیتوانند از نام ،اسلحه و اموال خود برای اهداف شخصی استفاده
کنند.اگر برخی فرماندهان و رزمندگان درگیر یک ماجراجویی نامطلوب باشند ،باید
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آن را با استفاده از یک نام متفاوت از ساختار واقعی ارتش آزادیبخش فارک انجام
دهند .
فرماندهان پیشین و رزمندگان ارتش آزادیبخش فارک همانطور که باید عمل
میکنند ،مذاکرهکنندگان نه تنها بر خالف تصمیمات دفتر مرکزی فارک رفتار
میکنند بلکه با اشتیاق با صلحی مقابله میکنند که در قلب مردم کلمبیا النه دارد.
صلح و پرچم انقالبیون واقعی باقی خواهد ماند .فرمانده فعلی جبهه اول ارتش
آزادیبخش فارک ،آرماندو ریوس ،که تا همین اواخر بخشی از هیات نمایندگی صلح
ارتش آزادیبخش فارک بود

1.

در مقابل هیات مذاکره کننده نیز این گروه را خائن مینامد.
این اختالف نظر در سایر گروههای چریکی کلمبیا هم بروز کرده است .یکی از
گروههای مخالف صلح ،ای ال ان است .جناح مذاکره کننده فارک تالش کرده است
بخشی از آنها را با خود همراه کند .پیش از مذاکرات دولت در اکوادور ،ای ال ان با
فارک مالقاتهایی داشته است .بخشهایی از ارتش آزادیبخش ملی ) (ELNپس از
چند ماه مذاکرات با دولت به یک معاهده صلح دست یافتند و در اجالسی در اول
اکتبر به بحث و گفتگو در باره چشم انداز توافق صلح پرداختند .در طی این نشست،
موافقت نامههای صلح بین دولت کلمبیا و فارک و همچنین آتشبس دو جانبه را که
توسط ای.ال.ان و دولت توافق شده بود ،مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
شرکتکنندگان در این مذاکرات ،نمایندگان مجلس ،سازمانهای جوانان،
دانشگاهیان ،نیروهای همجنسگرا و ترنسجندر  LGBTبودند که تجربیات خود را

1

-http://www.pazfarc-ep.org/comunicadosestadomayorfarc/item/3490-

comunicado-sobre-el-frente-primero-armando-rios.html
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در مورد معاهده صلح میان دولت کلمبیا و فارک و چشمانداز توافق مشابهی که با ای
ال ان امضا شده است ،به اشتراک گذاشتند.

0

الزم به ذکر است که رهبر ای ال ان در مبارزه نظامی در کلمبیا یک روز پیش از
آتش بس دو جانبه در سی سپتامبر 2107کشته شد .جوزف دیوید سوآرز تحت نام
مستعار "کارو لوکو" رهبری ارتش آزادی ملی ) (ELNرا برعهده داشت .وی بیش از
 21سال در ای ال ان  ELNبوده و تا زمان مرگش مسئولیت عملیات این گروه در
کازانار را به عهده داشت.

رهبر کشته شده ای ال ان

بعد از این همه تالش برای دستیابی به صلح و با وجودی که این صلح نه تنها برای
دولت کلمبیا که برای ایالت متحده هم بیش از همه دارای منفعت است ،اما نه دولت
کلمبیا و نه آمریکا ،نه تنها تالشی جدی برای اجرای مفاد صلح انجام نمیدهند،
درجهت تداوم جنگ فعالیت میکنند و چندان تمایلی به پایان جنگ ندارند .آمریکا

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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در معامالت موادمخدر شریک دولت کلمبیا با کارتلهای موادمخدر است و هیچ چیز
دیگری جز سود نمیتواند دلیل این سیاست به ظاهر متناقض باشد.

0

کلمبیا مرکز حمل ونقل دریایی آمریکای التین به اروپا است و از این نظر کشور برای
آمریکا اهمیت سوق الجیشی بسیاری نیز دارد .کلمبیا پس از اسرائیل و مصر ،سومین
دریافتکننده کمک نظامی از آمریکا است .مقدار بودجه رسمی و اعالم شده در واقع
تنها نوک کوه یخ است ،در کنار آن بودجههای سیاه و سفید وجود دارد و اندازه
کمکهای نظامی شفاف نیست .اولین کمک مالی  071میلیون دالری آمریکا در
سال 0111( 0314ش) برای سرکوب جنبش دهقانی و جوامع خودگردان انجام شد.
2

به رغم پرداخت بیلیونها دالر کمک مالی همراه با تجهیزات پیشرفته نظامی برای
مبارزه با "چپگرایان فارک" دولت آمریکا تاکنون نتوانسته است این جنبش را
خاموش کند .نیروی چپگرایی که نه میتوان به او نسبت فروشنده موادمخدر داد و
نه میتوان آن را رویاپرداز شناخت ،مبارزهی این نیروی چپ امروز در جنبش
کارگری نیز نمود پیدا کرده است .زمانی که در سال  2100رهبر فارک آلفرد کانو به
دست ارتش کشته شد ،پس از آواربرداری از ویرانههای به جای مانده از بمبارانها در
دست او در زیر آوار بمبها کتاب چامسکی را یافتند؛ مبارزان در هر شرایطی دست

0-https://roarmag.org/essays/insurgency-conflict-and-communal-forms-of-

association-in-colombia/
- The Evolution Of The Farc: A Guerrilla Group’s Long History

2

http://dx.doi.org/10.1080/10714839.2000.11722627
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از مطالعه بر نمیدارند .کاخ سفید در یک مصاحبه مطبوعاتی کشته شدن وی را
بزرگترین دستاورد علیه مبارزه چریکی اعالم کرد.

0

در بیست سال گذشته جنبش کارگری کلمبیا پرچمدار مبارزات طبقاتی بوده است و
عمال مرزی میان جنبش کارگری و فارک نیست ،رهبران جنبش کارگری گاه همان
رهبران جنبش فارک نیز هستند .ساالنه  1111نفر در مبارزات اجتماعی کشته
میشوند و در پنج سال گذشته  114فعال سیاسی در کلمبیا به قتل رسیده اند .در
دو دهه گذشته سالیانه بین  011تا  211فعال اتحادیههای کارگری به قتل رسیدهاند
و هر ساله تا  1111فعال کارگری به زندان میافتند ،گاه تا سی هزار فعال کارگری از
کار اخراج میشوند و هر ساله حدود بیست هزار فعال کارگری مورد اذیت و آزار
کارفرما قرار میگیرند .عالوه بر بمباران اردوگاهها و پناهگاههای فارک ،روستاهایی
که براساس سیستم مردمی و شورایی اداره میشوند نیز به دفعات متعددی آماج
بمبارانهای متعدد تجهیزات جنگی هستند واکنون نیز افزایش ترور انقالبیون و
چریکهای غیر مسلح و خانوادههایشان ناامنی را بیش از پیش افزایش داده است .
رسانهها اخبار واقعی را در رابطه با صلح ،فارک و خشونتهای دولتی و شبه نظامیان
منتشر نمیکنند .پاسخ به این سوال چندان دشوار نیست که چرا با این گزارشها
میخواهند نشان دهند که ضعف نیروهای مبارز و خواست خانوادههای اعضای ارتش
خلق کلمبیا (فارک) ،این جریان را به پای میز مذاکره کشانده است ،درحالی که در
حقیقت بنبست سیاستهای سرکوبگرانه دولت کلمبیا با حمایت دولت آمریکا،
مذاکره را به دولت تحمیل کرده است.
این مذاکرات نشان میدهد که برخالف تمامی تبلیغاتی که با استفاده ابزاری از
رسانههای اجتماعی ،صورت گرفته است ،از سنن مذهبی (کریسمس) و عالقه به
0-http://www.cnn.com/2011/11/04/world/americas/colombia-farc-leader-

killed/index.html
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فوتبال (امضای هشت هزار توپ فوتبال توسط فوتبالیستهای تیم ملی و پرتاب آن
از طریق هواپیما در مناطق تحت پوشش فارک) گرفته تا گذاشتن یادداشتهای
خانوادههای اعضای فارک در شیشه و پخش آن از طریق رودخانه در مناطق تحت
پوشش فارک برای زمین گذاشتن اسلحه و بازگشت به جامعه ،یک فریب تبلیغاتی
بیش نبوده است.

0

اما متاسفانه ،تا حدی رسانهها و مقامهای دولتی و ضدمردمی برای اهریمنی جلوه
دادن مبارزات دهقانان فقیر ،کارگران به حاشیه رانده شده ،مخالفان سیاسی در
کلمبیا بهعنوان جریانات تروریستی موفق شدهاند .روشن است که این موفقیت بدون
همراهی و همبستگی بینالمللی امپریالیستها صورت نمیگیرد .در مقابل هم
نیروهای رهاییبخش ارتش خلق (فارک) با فعالیتهایشان شکست این مکانیسم
دولتی و امپریالیستی را به نمایش میگذارند زیرا که ساختار جنبش مقاومت در
کلمبیا یک مبارزه ملی برای رهایی است و شرایط اجتماعی درون کلمبیا را برای
تغییر به سمت رهایی طبقه کارگر به نمایش میگذارد.
این تالشها که ارتش خلق فارک را بهعنوان تهدیدی برای ایاالتمتحده طبقهبندی
میکند بسیار جدی است و باید به این واقعیت توجه داشت که مبارزان رهاییبخش
در نیم قرن مبارزه تنها در محدوده قلمرو کلمبیا باقی نماندهاند .گری لیچ ،سردبیر
مجله کلمبیا ،چنین نوشته است:
"درحالیکه شکی نیست با توجه به اینکه امکان ارتباط جهانی با سازمانهای
تروریستی مانند القاعده در همه جا وجود دارد ،اما هیچ شواهدی از ارتباط این
سازمانها با فارک وجود ندارد اما فارک چیزی فراتر از یکی از بازیگران مسلح کلمبیا
در درگیریهای غمانگیز و طوالنی جنگ داخلی است" .ارتش خلق فارک "بازیگرانی
محلی هستند که سیاستهای خود را در برابر جنگ داخلی هدایت میکنند" .برای
1

http://www.cbsnews.com/news/60-minutes-colombia-after-civil-war-laralogan
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آنان شورش یک اصل تعیین سرنوشت است که به لحاظ ساختاری برای تغییر
شرایط نابرابر درکلمبیا نیازمند آن میباشند و آن را در کشور خود حفظ کردهاند .
واقعیت این است که چریکها آسیب بالقوه برای امنیت ملی شهروندان نیستند ،بلکه
بیشتر خطری برای منافع جغرافیای سیاسی آمریکا و متحدان اقتصادیشان است.
ارتش خلق فارک پیشنهاد یک اقتصاد اجتماعی مبتنی بر مالکیت عمومی را میدهد
که برخالف استراتژیهای (شکستخورده) توسعه نئولیبرالی سرمایه معاصر است.
سرهنگ سابق ارتش کلمبیا ارتش ،کارلوس والسکوئز و موسس یک به اصطالح ان
جی او واقعیت را این گونه بیان کرده است" :فارک -ارتش خلق ایدئولوژی خود را از
دست نداده است .به همین دلیل است که آنها هنوز هم خطرناک هستند 0 ".از
سال  2114دولتهای متعددی در آمریکای التین با فراخوان یک ابتکار جدید که در
زمینه دفاع چندملیتی برای مبارزه با ارتش خلق فارک توسط ایاالتمتحده پیشنهاد
شده است مخالفت کردند 2.و در سالهای اخیر محققان متعدد ،دانشمندان،
سیاستمداران از ارتش خلق فارک بهعنوان یک نیروی مشروع برای مبارزه با دولت
فاسد کلمبیا حمایت کردهاند.
دقیقا به این دالیل است که آمریکا به این صلح نیاز دارد ،زیرا که دیگر نمیتواند از
دل دروغهای موادمخدر این جنبش را به عقب براند .اما سود سرشار مواد مخدر را
نمیتوان ندیده گرفت و صلح بیشتر از هر چیز دیگری به کسب این سود ضربه
میزند .

see ANNCOL“ .2114 .Duro revés para Uribe Vélez en la cita Americana
” de Defensa
0

Kintto Lucas. 2004. “Defense Ministers Reject Intervention in Colombia
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دستهای پنهان مافیای موادمخدر میدانند که کوکا در خود آمریکا تبدیل به
کوکائین میشود .ارزش پایه یک کیلوگرم کوکا  2111دالر است .هنگامی که آن را
به کوکائین پردازش میکنند ،ارزش آن در حدود  1111دالر میشود .در سواحل
جنوبی مکزیک حدود  01111دالر و در شمال مکزیک  21111دالر و در نیویورک
قیمت آن به  38تا  011هزار دالر میرسد .اگر در همه جا در طول راه واسطهها
قطع شوند .بزرگترین سهم از سود به واسطههای ایاالتمتحده میرسد".

0

حال به راحتی میتوان دریافت که چرا دولت کلمبیا کمکهای نظامی را خرج بهبود
دهقانان نمیکند تا بخش زیادی از آنان دست از کشت کوکا بردارند کشتی که در
حال حاضر تنها منبع درآمدشان است و میتواند آنها و خانوادههایشان را از گرسنگی
نجات دهد .چون شرکتهای بزرگ ،نیروهای پلیس ،سیاستمداران ،مقامات دولتی،
وکال ،فرماندهان زیردریایی ،خلبانان هواپیما ،مشاوران مالی ،شاغالن در بخش امالک
و مستغالت ،پولشویان ،داروخانه دارها و  ...هزینههایشان بیشتر

است2.

به راستی چرا دولت آمریکا تالش میکند تا با انواع ترفندها جنبشهای رهاییبخش
را به زانو در بیاورد ،اگر بتواند در دیگر کشورهای آمریکای التین همگام با نیروهای
نظامی دست به کودتا بزند یا با کمکهای نهادهایی همانند جامعه باز برای
جنبشهای اجتماعی مستقل مشکل ایجاد کند و اگر در این عرصه موفق شود ،آنها
را از کار اندازد؟ آمریکا در پی بیاعتبار کردن جنبش رهاییبخش کلمیبا ،میخواهد
دست دولت کلمبیا را باز بگذارد تا نیروهای کارگری را راحتتر سرکوب کند .هدف
اصلی این تبلیغات وسیع رسانههای غربی بیاعتبار کردن ارتش خلق کلمبیا (فارک)
و در ادامه از بین بردن جنبش رهاییبخش و کارگری کلمبیا است .سیستم
سرمایهداری حاکم و حکومتهای دیکتاتوری ،درکنار سرکوب ،ترور و قتل عام ،نفوذ
1

-https://roarmag.org/essays/insurgency-conflict-and-communal-forms-ofassociation-in-colombia
2 https://roarmag.org/essays/insurgency-conflict-and-communal-forms-ofassociation-in-colombia/
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و تکه تکه کردن ،روند جهانیای را در پیش گرفتهاند که جنبشهای انقالبی را به
عنوان شبکههای تجاری جنایی معرفی و از این طریق جوهر انقالبی آنها را مخدوش
کنند .ارائه این تصویر منفی از اهداف رسانهای و تبلیغاتی سرمایهداری است تا مردم
به این باور برسند که شورشیان "آرمانهای سیاسی خود را از دست داده اند" یا
"تبدیل به یک جنبش فاسدی شده اند که به دنبال کسب و کار و کسب سودند ".
یکی از ایدههای محبوب نظام سرمایهداری که جز سود هیچ چیز را نمیشناسد این
است که "میتوان نیروهای فعال انقالبی را با انگیزههای اقتصادی شخصیشان
تطمیع کرد" .دولت کلمبیا نیز استراتژی خود را برای دستیابی به آتشبس با ارائه
مشوقهای اقتصادی برای چریکها همراه کرده است .هدف این استراتژی تغییر
رهبران انقالبی به تاجران و کاسبکارانی است که به دنبال منافع شخصیشان هستند.
نیروهای مسلح مردمی که سالها بدون هیچ منافع مادی ،از زندگی شخصی خود
گذشتهاند و تنها برای دستیابی به دنیایی بهتر برای مردم تالش کردهاند ،حال که
باید سالحهای خود را تحویل دهند و به زندگی عادی برگردند ،طعمههای خوبی به
شمار میآیند تا انگیزههای اقتصادیشان را افزایش داده شود ،چیزی که به عنوان
"حرص" تعریف میشود؛ بدین ترتیب ،اینان به تدریج مبارزه بر اساس آرمانهای
فردی و انگیزهها جای جنبش انقالبی را به عنوان یک مبارزه جمعی علیه نظام
اقتصادی خواهد گرفت.
نمونه این سیاستها توسط حکومتهای دیکتاتور و سرکوبگری نظیر دولت نظامی
میانمار (برمه) انجام شده است .در تحقیقی که به تازگی توسط دیویر برنر با نام
"خاکستر همبستگی :گروه مسلح از تکه تکه شدن تا بازسازی عصیانهای مردمی در
میانمار" منتشر شده اس ،به این مساله اشاره شده است 0.این سیاست که در برمه و
 -1برمه (یا میانمار) ،کشور آسیای جنوب شرقی با  31میلیون نفر از زمان استقالل از انگلستان در
سال  ،0348در یک دوره جنگ و کشمکش دائمی بین گروههای قومی و دولت زندگی کرده است.
قومی اقلیتها مانند شان ،الهو و کارن ،که حدود  11درصد جمعیت را تشکیل میدهند ،خواستار
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بسیاری نقاط دیگر جهان به موفقیت نرسید ،اکنون به نوعی در کلمبیا نیز در پیش
گرفته شده است .اما اینکه بتوانند با چنین ترفندهایی چریکهایی را بفریبند که
سالها بدون تزلزل علیه همهی این نامردمیها جنگیده اند ،جای تامل دارد.
یک درجه استقالل و نمایندگی در دولت و اقتصاد هستند .در سال  ،2102یکی از معروفترین
مناقشات در منطقه ای در شمال برمه بود .ارتش استقالل کچین ( ،)KIAکه در سال  ،0330سه سال
قبل از تأسیس ارتش آزادیبخش فارک ،ایجاد شد ،به منظور دستیابی به استقالل گروه قومی قاهین
در منطقه تاسیس شد .در دهه  ،31چریکها آتش بس دوجانبه با دولت را شکستند .اختالف دوباره
آغاز شد و تنها از سال  ،2100صد هزار آواره داخلی و هزاران نفر کشته شدند.
دولت برمه به عنوان ابزار اصلی برای رسیدن به آتش بس با  ،KIAمزایای اقتصادی و فرصتهایی برای
رهبران آن ،را با ارائه پروژههای تولیدی در منطقه مطرح کرد .پس از آتش بس اقتصاد شروع به رشد
کرد .شرکتهای چینی شروع به بهره برداری از معادن طال ،بهره برداری مجدد معادن جاده و بهره
برداری از چوب کردند .در ابتدا این تاثیرات مثبت برای منطقه ای بود که برای مدیریت آنها به KIO
(سازمان استقالل  ،Kachinکه بخشی از  KIAاست) اختصاص داده شده بود .یک ساختار اداری
کارآمد با بخشهای بهداشت ،آموزش ،کشاورزی و مسائل زنان تأسیس شد .چریکها مدارس،
بیمارستانها ،زیرساختها را ساختند .بسیاری از آنان پرستار و معلم شدند .اما ،از سوی دیگر ،برخی
از رهبران  KIOفاسد شدند؛ آنها شروع به حمایت از خانوادههای خود کردند ،خانهها و زمینهای
فراوانی را خریدند و با دشمنان سابق خود همکاری کردند .منافع اقتصادی آنها منجر به درگیریهای
داخلی و در نهایت تکه تکه شدن رهبری جنبش شد .به این ترتیب اعتماد مردم به  KIOاز بین رفت.
اما موفقیت این سیاست چندی بیشتر دوام نیافت .در سال  ،2100زمانی که نیروهای دولتی به
واحدهای  KIAحمله کردند ،چیزی اتفاق افتاد که هیچکس انتظار نداشت ...
 KIOبا یک نیروی نظامی ،یک نظم و انضباط سازمان و حمایت مردمی که جهان را به حیرت درآورد،
پاسخ داد .یک رهبری جدید ،نسل جدید کادرها ،شروع به ساختن اتحادهای استراتژیک با دو تا از
بزرگترین کلیساها در منطقه کرد ،به این ترتیب مشروعیت خود را بازیافت .به همین ترتیب ،آنها به
طور گسترده شروع به جذب جوانان کردند .در سال  2117آنها یک مدرسه برای کادرها ایجاد و در
حال حاضر آنها تقریبا  01،111مبارزان با مجهز و خوب آموزش دیده در زمینه سیاسی ،نظامی و
ایدئولوژیک دارند.
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به نظر میآید زمین گذاشتن سالح توسط گروهی از نیروهای مسلح مردمی ،ایجاد
شکاف در میان ارتش آزادیبخش فارک که دهها سال به زانو در نیامده بود و خاری
در چشم و سدی بر سر راه سودطلبی دولتیان و حامیان آمریکایی آنان بود ،ترور و
حذف فیزیکی چریکهای خلع سالح شده ،به خدمت گرفتن رسانههای مزدور برای
دروغ پراکنی و به اصطالح مهندسی افکار عمومی ،کفه ترازو را به نفع دولت و
آمریکا سنگینتر کرده و شرایط دشواری را در پیش روی انقالبیون کلمبیا قرار داده
است .مردم خسته از سالها جنگ و ویرانی و ناامنی ،در آرزوی صلح و عدالت
هستند .آیا فارک از این گذر سربلند بیرون خواهد آمد و همچنان بر سر عهد و
پیمان خود با مردم باقی خواهد ماند؟

آموزش صلح به چریک ها در جنگل و قرارگاه های فارک
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ضمیمه 0
ای یو سی نیروی دفاع شخصی کلمبیا)AUC( 0
سرویس خارجی واشنگتنپست (یکی از راستترین نشریات آمریکا) در سال 2110
مصاحبهای با رهبرای یو سی ،کارلوس کاستانو 2،در اردوگاه ارتش خصوصی کاستانو
در شمال غربی کلمبیا انجام داد .به لحاظ نکات مهمی که در این مصاحبه است
بهطور کامل آورده میشود.
کاستانو پس از قتل پدر و برادران و خواهرش ،به واسطه برادرش فیدل که پابلو
اسکوبار ،پادشاه کارتل مدالین (شرکت انحصاری قاجاق موادمخدر و اسلحه) را
میشناخت ،با کارلوس دوستی نزدیکی برقرار کرد .سپس تحت آموزش برادرش،
افسران ارتش و کارکنان گروه شبهنظامی و همچنین ییر کالین 1مزدور اسرائیلی قرار
گرفت .به دنبال آن ارتش خصوصیاش را برای جنگ با چریکهای چپ کلمبیا در
دهههای گذشته تشکیل داد .او میخواست بهعنوان ارتش ،نقش محوری برای صلح
در کلمبیا ایفا کند اما در  03آوریل  2114توسط نیروهای شبهنظامی درون آ یو سی
و احتماالً به دست برادرش کشته شد.
سؤال :ایاالتمتحده رئیسجمهور جدیدی دارد .تمایل دارید به پرزیدنت بوش چه
چیزی در مورد وضعیت کلمبیا بگویید؟ آمریکا چه ابتکاراتی میتواند برای
حمایت از صلح به کار ببرد؟

)](United Self-Defense Forces of Colombia [AUC

1

Carlos Castano

2

 -1شخصی که به شبهنظامیان راستگرا ی لبنان ،سیرالئون و نیروهای نظامی و شبهنظامیان آمریکای
التین آموزش داده است .
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کاستانو :این امر میتواند برای ما اشتباه باشد که به رئیسجمهور آمریکا بگوییم چه
کاری انجام دهد ،بهویژه هنگامی که او آنچه را در جریان است ،بهوضوح میداند .من
شک ندارم که دولت آمریکا نیروهای مسلح انقالبی کلمبیا را میشناسد :بزرگترین
گروه چریکی چپ فارک و ارتش آزادیبخش ملی و اکنون دومین و بزرگترین گروه
چریکی ای یو سی ،ارتش کاستانو که با این دو گروه چریکی و قاچاقچیان موادمخدر
در کلمبیا میجنگد .بازدید از پاسترانا این را ثابت کرد .ما شاهد "نه " قاطعانه بوش
به درخواست پاسترانا برای مالقات با فارک در ایاالتمتحده بودیم.
ای یو سی رسماً در مناطقی که اقتصادش بر مبنای کوکایین است به رسمیت
شناخته شده است ،ما خودمان را با آن تأمین مالی میکنیم؛ اما ما پردازنده یا
صادرکنندگان موادمخدر نیستیم .ما از هر گونه منافع قاچاق موادمخدر دفاع
نمیکنیم و ما فکر میکنیم که بهترین راه برای کاهش درگیری ،حمله به این
مشکل است .این ممکن است به ما صدمه بزند ،اما به نفع کشوراست .آنچه برای
کشور سودمند باشد ،برای ما هم سودمند است.
سؤال :نظر شما در مورد "طرح کلمبیا" برای توسعه اجتماعی ،طرح  7.1میلیارد
دالری برای مبارزه با موادمخدر با حمایت بیش از  0میلیارد دالر کمک از ارتش
ایاالتمتحده چیست؟ این کمکها به هدف حذف کشت کوکا و صنعت قاچاق از
اقتصادکلمبیا در پوتومایو[ 0قلب صنعت کوکا کلمبیا] کمک میکند؟ آیا به
چریکها در جنوب آسیب میرساند؟
کوستانو :کلمبیاییها واقعاً نمیتوانند نتایج بسیار مهمی را درک کنند که توسط
طرح کلمبیا در بخش جنوبی کلمبیا انجام میگیرد .بعدها ،در زمان اجرایی شدن فاز
اول آن ،آنها قادر به درک این شرایط ،بهویژه در پوتومایو ،خواهند شد .اما

Putumayo
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جابهجایی انبوه مردم به اکوادور وجود نخواهد داشت .مردم ترجیح میدهند در
پوتومایو با موقعیت جنگی باشند تا در اکوادور بدون جنگ و فقر زندگی کنند.
هر کلمبیایی میتواند مزایای طرح کلمبیا در کشور ما را ببیند .تنها کسانی که با آن
مخالفاند چریکها هستند ،زیرا آنها در درجه اول تحت تاثیر آن قرار میگیرند،
آنها از طریق نظریهپردازان خود در اروپا و ایاالتمتحده مخالفتشان را بیان
میکنند .ترکیب نظامی (استفاده از ارتش ملی و شبهنظامیهای راستگرا و
تجهیزات بسیار پیشرفته نظامی آمریکا که از ایاالتمتحده میآید ،بخشی از طرح
کلمبیا 0است) مهم است زیرا فرمانده خورخه همچنانکه میگوید در میان مذاکرات
صلح باید حالت جنگی نگه داشته شود ،نمیخواهد دولت کلمبیا نیروهای مسلح
خود را با فنآوریهای الکترونیکی ،تجهیزات هوا و هر چیز الزم دیگری برای مبارزه
با این جنگ ،آماده سازد .این یک نگرش بدبینانه فارک است ،چراکه اگر آنها در
حال آماده شدن برای جنگ هستند ،چرا باید بازیگران دیگر (گروههای درگیر مثل
شبهنظامیهای راستگرا) حضور نداشته باشند؟ مؤلفههای اجتماعی ارائه شده توسط
اروپاییها نیز مهم است (اگر چه ما هیچ یک از آنها را ندیدهایم) که امکان اصالح
نگرش اداری دولت ،همراه با مراقبتهای بهداشتی و آموزشوپرورش را بوجود
میآورد ،چیزهایی که چریکها میگویند در دولت وجود ندارد .
سؤال :اعضای ای یو سی در مدت چهار سال دو برابر شدند 8111[ .عضو دارد]
این پدیدهای است که برخی از مردم آن را حمایت و دیگران آن را ناشی از ترس
میدانند .شما برای این گسترش چه توضیحی میدهید؟
کاستانو :این قابل درک است که ناسازگاری فارک ،انعطاف ناپذیری ،نگرشش نسبت
به گفتوگو ،عدم بروز نشانههای صلح برای کلمبیاییها ،به شدت منجر به این شد

 -1طرح آمریکا برای به اصطالح کمک به دولت کلمبیا برای رهایی از مشکالت موادمخدر و
شبه نظامیان
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که مردم بهترین را از میان همه شرها (گروههای مسلحانه) در نظر بگیرند .هیچکس
نگفته است آ یو سی بهترین راهحل را برای مشکالت کلمبیا نشان میدهد ،اما یکی
از ارائهکنندگان راهحلهای خوب است ،در این لحظه شاید تنها به این دلیل است که
مردم کلمبیا آن را میبینند .هیچکس اینجا اعتنا نمیکند که فرمانده "سانتاندر" [از
بلوک شمالی آ یو سی] از تعداد  711مرد ،به  0411مرد رسیده یا اینکه فرمانده
"جولیان" [از آ یو سی بولیوار بلوک جنوبی] نیروهای خود را سه برابر کرده است.
رشد در آ یو سی بیشتر کیفی است تا کمی .ما نگران آن هستیم که رشد سریع به
ما زمان کافی برای آموزش خوب فرماندهان را ندهد ،در نتیجه ،کنترل اوضاع
میتواند از دست ما خارج شود .نظامیگری افراطی میتواند با چنین شتابی رشد
کند ،اما آن نیز اجتنابناپذیر است وقتیکه کلمبیاییها راهحلهای دیگری به غیر از
آ یو سی را درک نمیکنند ،تنها مسئول آن چریکها و دولت کلمبیا هستند که این
احساس را در مردم ساختهاند که فکر میکنند دولت برای دفاع از منافع ملیشان
ناالیق است.
سؤال :چنین رشد کمی ،همانطور که شما گفتید ،میتواند به افراط منجر شود.
آیا عدم آمادگی فرماندهان شما منجر به قتلعام و دیگر "اشتباهاتی" شده است
که شما مرتکب شدهاید؟
کاستانو :این سخت است که به شما پاسخ کلی بدهم ،اما میتوانم بهطور خاص
بگویم که در برخی موارد ما به یک فرمانده ،کنترل یک منطقه را میدهیم ،اما پس
از آن اتفاقاتی میافتد که او بهطورحرفهای برای آن وضعیت آمادگی ندارد .مورد
دیگر میتواند مثالً در کوکا [یک استان جنوب غربی] که در آن  3چریک ،لباس
غیرنظامی پوشیده بودند و در جادهها اعدام شدند ،یک روستایی در منطقه به ما و
همچنین به پلیس گفت که آنها از کجا آمدهاند و روز بعد ما سالح و تجهیزات آنها
را برای حمله به مردم یافتیم .پرونده چنگیو که واشنگتنپست (در  28ژانویه) منتشر
کرد ،هم شبیه تورکمادا است .روزی هم که من ناپدید میشوم ،چیزی شبیه به آن
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برای ای یو سی رخ میدهد و واشنگتنپست حتما یک رمان تروریستی منتشر
خواهد

کرد0.

در ابتدا شما باید درک کنید که این یک درگیری نامنظم است .شما باید چریکها را
بفهمید ،نه ما را .تعیین ویژگیهای درگیری سخت است .خیلی بهندرت دو ارتش
نامنظم با یکدیگر مبارزه میکنند .آمار ما نشان میدهد که بسیاری از چریکها و
اعضای آ یو سی بهعنوان شهروندان میمیرند ،اما تاریخ و مطبوعات آنها را
همینطور ثبت میکنند .در حال حاضر برخی از چریکها ،بیش از  111عضو سابق
فارک ،بیش از  111عضو از ای پی ال [ارتش رهای بخش خلق] ،تقریباً  211عضو از
ای ال ن شناسایی شده اند .اگر ما فقط اطالعات بگیریم و به آن اکتفا کنیم ،ما
اشتباه خواهیم کرد ،اما ما همیشه از یک منبع مستقل تأییدیه آن اطالعات را
میگیریم .زمانی که سفارش شناسایی به بیش از یک منطقه میدهیم ،چریکها
لباس غیرنظامی یا لباس نظامی میپوشند .آنها ،بهدروغ میگویند ما بارها سر
بریدیم ،بدنها را تجزیه کردیم ،کودکان را کشتیم ،خون آنها را نوشیدیم .من فکر
نمیکنم هیچ انسان معقولی دستور مرگ یک مرد بیگناه را بدهد.
با این اظهارات ،خواهش میکنم برای من توضیح دهید چگونه شما میتوانید فقط
تفسیری که دارید را به من بدهید .من بیطرفی و بی نظری و قضاوت شما را باور
دارم ،اما چگونه شما میتوانید تفسیر افرادی را باور کنید که در آن شهری باقی
ماندهاند که آ یو سی آن را ترک کرده است .اگر تنها افرادی که باقی ماندند
چریکهایی در لباس غیرنظامی باشند ،آنها تنها کسانی هستند که اجازه دارند این
شهادتها را بدهند؟ من نمیخواهم تعهد افراطی را رد کنم که سپردهام ،اما من

 -1چنگیو منطقه ای بود که مردم خواهان فارک بودند .ارتش کاستانو به آنها حمله می کنند و در
سکوت ارتش دولتی مردم را با اره مثله می کنند .واشنگتن پست این حادثه را گزارش می کند .
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میخواهم به شما یکچیز بگویم :پیدا کنید که من فقط یک بدن را تکهتکه کرده
باشم ،آن روز من ،خودم تسلیم مقامات میشوم .در حال حاضر این گفته بر روی نوار
ضبط میشود و من به آن افتخار میکنم .همکاران غیرنظامی وجود دارند ،کسانی از
مردم محلی به نیروهای نظامی غیردولتی کمک میکنند چراکه هیچ انتخابی ندارند،
اما آنها مورد احترام هستند .چه کسی نمیخواهد سرپناه و یا مواد غذایی به یک
چریک یا آ یو سی که دارای سالح است بدهد؟ اما در هر صورت هرکس که به فارک
کمک کند جاسوس چریکهاست.
سؤال :اما آنچه در مورد استفاده از سنگها و چکش در چنگیو وجود دارد ،من
سنگها را با خون و مغز روی آنها را دیدم؟
کاستان و :زمانی که مطبوعات رسیدند چه کسی در آن محل بود؟ آ یو سی مدت
طوالنی آنجا نبود .فرماندهان آ یو سی افراد حساس ،افراد تحصیلکرده ،با خانواده
هستند و فرزند دارند.
سؤال :اما شما گفتید فرماندهان جدید بدون آموزش مناسب داشتید؟
کاستانو :این امکان وجود دارد که در برخی موارد با توجه به رشد سریع آ یو سی
افراط شده باشد .قرار نیست به کسی رحم شود .اینیک جنگ نامنظم است؛ اما ما
در حال حاضر مایل به پذیرفتن آنچه واشنگتنپست منتشر کرده نیستیم .اگر
اینطور بود ،من شخصاً میگویم من به انسانیت آسیب رساندهام ،اما من عالقهمند
نیستم چراکه ما جزئیات کامل را به مدت  21روز بررسی کردیم و تنها چیزی که ما
توانستیم پیدا کنیم این بود که یکی از مردان ما فردی را با یک ضربه به گردنش
کشته است .بقیه تبلیغات چریکها است .چریکها روی مردمی که اینها را
میگویند نفوذ کردهاند ،مانند (سازمانهای غیردولتی و ان جی اوها) ،مثل دیده بان
حقوق بشر یا عفو بینالملل .من فکر نمیکنم آنها توطئهگر هستند اما اعضای
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چریکها و سازمانهای غیردولتی کلمبیا که با این چریکها ارتباط دارند ،از حسن
نیت آنها سوءاستفاده کرده اند.
سؤال :شما گفتید که غیرنظامیانی را میکشید که همکاران چریکها هستند.
چگونه یکی از آنها را شناسایی میکنید و از چه پارامترهایی برای انجام این کار
استفاده میکنید ؟
کاستانو :این معیارها و ضوابط فرماندهان نیست بلکه به دالیل قانونی بستگی دارد
که هر فرمانده مطابق آن تصمیمگیری میکند .یاوران یا همدستان در سه دسته
تعریف میشوند :در یک گروه شما در مقابل همکاران قرار دارید ،کسانی که به
چریک غذا و سرپناه میدهند .سال اول جنگ این دسته هدف ما بودند ،چراکه ما
وارد جنگ شده بودیم و اگر آن راه را نمیرفتیم ،نمیتوانستیم زنده بمانیم .پس این
جاست که همکار آسوده نیست .ما به آنها میگوییم منطقه را تا زمانی ترک کنند
که در کنترل کامل است .اگر او منطقه را ترک نکند ،یک هدف نظامی است و
آخرین خرابکار در لباس غیرنظامی است .او همیشه یک هدف است.
گوش کنید ،برای شهری که بهطور متوسط بیش از  11پلیس دارد ،شما نیاز به 011
چریک دارید .آنها نمیتوانند بیش از حد به یکدیگر نزدیک یا با هم حرکت کنند،
آنها با روشهای خاص خودشان کارها را انجام میدهند که تخمین زدن نامیده
میشود ،آهسته ،محاسبه شده ،ساکت و آرام ،طی سه یا چهار روز اقدامی را انجام
میدهند .آنها سالحهای خود را در جعبههای چوبی بستهبندی میکنند و سه یا
چهارتایی آنها را بهوسیله قاطر در زیر بار موز یا سیبزمینی حمل میکنند .یک
ساعت قبل از حمله تعدادی لباس چریکی و لباس دهقانی عادی میپوشند ،آنها
برای گرفتن تمام شهر ،ارتش را فرسوده میکنند و یک ساعت بعد آنها دوباره
دهقان معمولی هستند.
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این مانند درگیریهای در دوران جنگ سرد ثروتمندان علیه ضعفا نیست .در اینجا
ما چریک ِبا هلیکوپتر ،تویوتای  4چرخ ،تلفن ماهوارهای ،دالر ،کوکائین ،فنآوری،
سالحهای هوا و قایق داریم .برخی انتظار داشتند بیگانگان یا فرانسویها بیایند و ما
را نجات دهند ،اما ما پی بردیم که آنها هیچ کاری برای انجام در اینجا ندارند.
از سوی دیگر ما یک دولت دروغگو داریم که تبدیل به بزرگترین همدست فارک در
جنگ کثیفی شده است که انجام میدهد .آیا رئیسجمهور [آندرس پاسترانا] سفیر
فارک است یا کسی که از حقوق کلمبیاییها دفاع میکند؟
درگیری کلمبیا به جای مانده از قرن بیستم نیست .این میتواند اولین تظاهر نوع
جنگ جدیدی باشد که کشورهای دیگر در آن درگیر هستند .اگر اینچنین باشد،
بسیار نگرانکننده است.
سؤال :نقش همکاری نیروهای مسلح و پلیس با آ یو سی چیست؟ آیا شما از آنان
پشتیبانی ،تجهیزات ،یا نیروهایی دریافت میکنید؟
کوستانو :حقیقت این است که هیچچیزی بهعنوان شبهنظامی وجود ندارد .جرم
ضدبراندازی تدویننشده است ،بنابراین اگر براندازی (خرابکاری) یک جرم است،
ضدبراندازی باید درست باشد .آنها ما را برای جرائم مربوط به مواد مخدر ،تروریسم
قانونی تحت پیگرد قانونی قرار میدهند ،درحالیکه چریکها شرارتشان را زیر چتر
مصونیت از مجازات برای شورش یا طغیان پنهان میکنند .آنها  1تا  3سال حبس
میگیرند ،درحالیکه ما  11تا  31سال حبس میگیریم .پس چگونه آنها میتوانند
بگویند چنین چیزی بهعنوان شبهنظامی وجود دارد؟ اگر از من بپرسید نظامی سابق
در صفوف اعضای ما وجود دارد ،بله وجود دارد ،یا پلیس سابق ،بله وجود دارد ،حتی
کارکنانی از دفتر دادستان کل هست .من هر عضوی از نیروهای مسلح را قبول
میکنم که به دلیل فساد اخراج نشده باشد؛ اما اگر او اخراج شده چون از اعضای
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برانداز است که به سیستم قضایی نفوذ کرده به ناحق او را مورد آزار و اذیت قرار می
دهند ،من آنها را در اینجا میپذیرم.
در اینجا یک جنگ داخلی وجود دارد به دلیل اینکه چریکها با نهاد مدنی "دفاع از
خود" در حال مبارزه هستند؛ اما قانون جنگ داخلی وجود ندارد .اگر آنها نتوانند
بهعنوان یک بازیگر منظم مبارزه کنند ،چگونه آنها میتوانند بهعنوان بازیگران
نامنظم کارکنان نظامی را بازرسی کنند؟ بهعنوان مثال تا کنون چند بار فرمانده
ستوان "جولیان" با  011مرد توسط بیش از  111نفر از چریکهای فارک و آی ال
« با هم مورد حمله قرار گرفته است .آ یو سی به روی آنها آتش گشوده وگرنه همه
سربازها کشته میشدند .چهار ساعت بعد چریکها عقبنشینی کردند و ارتش تلفات
کمی داد؛ ما آن عملیات را انجام دادیم.
آیا شما انتظار حمله به ستوان فرمانده "جولیان" را داشتید چون قانون چنین
میگوید؟ این عشق خالص نامیده میشود .ممکن است درجهای از تحمل یا اغماض
در این زمینه وجود داشته باشد ،هیچ راهی برای جلوگیری از آن وجود ندارد ،اما این
به معنی شبهنظامی یا به معنی سیاست دولتی نیست که از وجود ما بهره میبرد.
سؤال :درحال حاضر چه تعداد مردانی که قبال در ارتش و پلیس بودهاند ،در آ یو
سی دارید؟
کوستانو :باید  11افسر ،بیش از  011نفر از افسران رتبه پایین ،حداقل  0111سرباز
حرفهای یا پلیس وجود داشته باشد.
سؤال :چه تعداد از  118ارتشی که سال گذشته بازنشسته شدند در حال حاضر
در آ یو سی هستند؟
کوستانو :من خوشحالم شما این سؤال را پرسیدید ،زیرا دولت بسیاری از  188نفر را
به اتهام داشتن روابط به آ یو سی اخراج کرد ،اما حقیقت این است که تنها حدود
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 11نفر نوعی روابط با ما داشتند و بقیه به دلیل فساد بازنشسته شدند .این بسیار
غیرمسئوالنه است که دولت بازنشسته کردن این افراد را بهعنوان شبهنظامیان و برای
رضایت خاطر بیگانگان یا اروپاییها اعالم کند.
سؤال :شما میگویید  11ارتشی برای داشتن روابط با آ یو سی بازنشسته شدند،
چه تعدادی آنها در حال حاضر در صفوف شما هستند؟
کوستانو :فکر میکنم  21نفر.
سؤال :آیا ارتش اطالعات فیلتر شده جاسوسی برای شما گزارش میکند؟
کوستانو :سؤال این است که آیا ما برای آنها گزارش فیلتر شده میفرستیم .سیستم
جاسوسی ما کار میکند ،اما مال آنها کار نمیکند .سیستم جاسوسی ما نسبت به
ارتش یا پلیس بسیار برتر است.
سؤال :ژنرال فرناندو تاپیاس ،فرمانده نیروهای مسلح کلمبیا ،گفته :آ یو سی
بزرگ ترین تهدید برای دولت در دو تا سه سال خواهد بود آیا فکر میکنید که
این درست است؟
کوستانو :نگرش او من را اذیت میکند .وی تصریح کرده که شبهنظامیان آ یو سی از
دزدان ،بزهکاران و قاچاقچیان موادمخدر تشکیل شدهاند ،اما برخی از مردم هنوز ما
را بهعنوان یک راهحل میبینند .او به اشتباه میگوید ما تبدیل به خطری برای
کلمبیا میشویم چون آ یو سی وجود دارد ،چراکه او و نیروهای مسلحاش وظیفه
نهادیشان را تضمین زندگی کلمبیاییها و مال و آبرویشان انجام نمیدهند .او
وظیفه خود را انجام نداده است .پس اگر ما تبدیل به یک تهدید شدهایم یا از دست
رفتهایم ،او مجبوراست پاسخ دهد .ما در حال انجام یک وظیفه میهنی هستیم که
ارتش نمیخواست انجام دهد یا قادر به انجامش نیست .با تمام احترامی که من برای
تاپیاس قائل هستم و مدیون او میباشم ،اما همه چیزهایی که او گفته درست نیست
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به این دلیل که آ یو سی نقش مهمی در حفظ این کشور و دولت شکستخورده ایفا
کرده است .درحالیکه او تا به حال به قدرت دولت قانع شده است .آ یو سی از
افتادن کشور به دست چریکها جلوگیری کرده است؛ اما برای ما بسیار دردناک
است که آنها در جنگل ،در بوگوتا ،سوار وسایل نقلیه (خودروهای) ضدگلوله
هستند ،چیزهایی میگویند که درست نیست.

0

سؤال :آیا نگرش شما نسبت به نیروهای مسلح تغییر کرده است؟
کاستانو :واقعیت این است که ارتش در حال تغییر است و بنا بر قانون اساسی باید
نگرشش را نسبت به ما تغییر دهند .من فکر میکنم حتا یک نفر از اعضای آ یو سی
هرگز با یک سرباز درگیر نشده باشد زیرا زمانی که آنها یکدیگر را ببینند ،زمانی که
آنها به چشمان یکدیگر نگاه کنند ،آنها میدانند نباید به همدیگر شلیک کنند
چون یک افسر به آنها میگوید که مانند برادر هستند .دشمن ما چریکها هستند و
این تغییر نکرده است.
سؤال :اگر یک روز شما روند صلح را بپذیرید ،میتوانید به نیروهای خود بگویید
سالحهایشان را زمین بگذارند؟
کاستانو :قبل از اینکه من یک روند صلح را بپذیرم ،آنها نیاز دارند که ما را بپذیرند
و قبول کنند که آ یو سی نمیتواند نظامی ،سیاسی و اجتماعی ناشناخته بماند .ما در
واکنش به چریکها شروع کردیم ،اما تکامل یافتیم و در حال حاضر نماینده منافع
اجتماعی بخشهای بزرگی از این کشور هستیم .ما در حال حاضر در این اندیشهایم
که چگونه دولت باید از نظر اقتصادی و حقوق بشر ،عادل باشد .ما برای این که از

 -1گفته میشود کاستانو در آمریکا و توسط سیا آموزش دیده است.
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قاچاق موادمخدر کشور خالص شود فکرهایی داریم ،برای سیاستهایی که سبب
مدرنیزه شدن کشور میشود.
سؤال :آیا شما نیز یک صندلی برای میز مذاکره با فارک و ای ال ان دارید؟
کاستانو :ما به این فکر میکنیم که چگونه بدون کنار گذاشتن سیاست ،میتوانیم در
این جنگ برنده شویم .ما در حال آمادهسازی خود برای پیروزی نظامی و وادار کردن
چریکها برای مذاکره با زور هستیم .ما نمیتوانیم این را باور کنیم که مدل جدیدی
از دولت میتواند از میان معامالت بین دو حزب سیاسی بدون دادن مشروعیت به
چریکهای موادمخدر به وجود بیاید .این است معنا که چگونه ا سی یو میتواند در
مورد میز مذاکره فکر کند ،در حالی که در حال حاضر مذاکرهای وجود ندارد .اینجا
هیچ چیزی برای انجام دادن وجود ندارد.
سؤال :آیا شما این قدرت را دارید به نیروهای خود دستور دهید زمانی که جنگ
به پایان رسید ،سالحهای خود را زمین بگذارند؟
کاستانو :آ یو سی دارای یک سطح از وحدت فرماندهی در مفهوم سیاسی است ،اما
بهعنوان یک کنفدراسیون عمل میکند .طبق آمار  81درصد از تعداد کل مردان ما
در سراسر کشور در ( ACCUآ سی سی یو) حضور دارند .نیروهای دیگر محلی
هستند .آنچه ما را در کنار هم نگه داشته وجود چریکها در کلمبیا است .هنگامی
که چریکی وجود نداشته باشد ،فقط به ما خواهند گفت" :خیلی از شما متشکریم".
در این مورد خاص قول ما این است که آن روز ما گوش خواهیم داد و به حالت صلح
در خواهیم آمد .در مورد بقیه ،من فقط میتوانم قول بدهم که آنها پشت میز
مذاکره بنشینند.
سؤال :منظور شما این است که اگر آنها خواستههای خاصی را برآورده سازند،
شما  81درصد از نیروهایی را خلع سالح میکنید که مربوط به ای سی سی یو
هستند؟ اگر آنها این کار را انجام ندهند چه میشود؟
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کاستانو :ما خواهان سرمایهگذاری اجتماعی ،برای زیرساختها هستیم .دارایی ما
رئیسجمهور بعدی خواهد بود .ما میخواهیم همهچیزهایی را محافظت کنیم که
چریکها میخواهند از بین ببرند .ما میخواهیم دولت را در برابر چریک گسترش
دهیم.
سؤال :اما چریکها خواستار چیزهای مشابه از دولت هستند و آنها خیلی دور از
دست یابی به توافق نیستند؟
کاستانو :این درست نیست .آنها مذاکره میکنند ،باید دید دیپلماسی چگونه کار
میکند.
سؤال :شما درباره مذاکرات صلح در کاگوان [منطقه غیرنظامی فارک] که 8
مارس برای اولین بار با حضور سفیرانی از کشورهای دیگر برگزار خواهد شد ،چه
فکر میکنید؟
کاستانو :من نمیدانم که چگونه ممکن است کشورهایی بتوانند این روند را تسهیل
کنند و در دریایی از کوکا [عنصر کلیدی در کوکائین] میتوانند صحبت کنند .آمار
نشان میدهد افزایش مزارع کوکا در منطقه غیرنظامی کاگوان [که برای مذاکرات
صلح ،دو سال پیش تعیین شده است] آیا در شأن و منزلت این کشورهاست؟ آنها
دوستان رئیس جمهور پاسترانا هستند که از طریق دروغ ،سیاست بیمار و نادرست
آنها را متقاعد کرده است.
سؤال :استان بولیوار در جنوب که یک منطقه غیرنظامی ارتش آزادیبخش ملی
(دومین ارتش چریکی کلمبیا) است و رئیسجمهور پاسترانا برای آغاز مذاکرات
صلح ،در حال حرکت به آنجا است .چه چیز در آنجا در جریان است؟ نظر فعلی
شما در مورد امکان وجود یک منطقه غیرنظامی چیست؟
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کاستانو :من فقط با فرمانده بولیوار در جنوب ["جولیان"] در مورد آنچه اتفاق می
افتد و آنچه که ما قرار است انجام دهیم ،صحبت میکنم .همه ما توافق کردیم که
منطقه غیرنظامی نمیتواند در جنوب بولیوار باشد .من میتوانم دالیل خوب بسیاری
را برای این ادعا برشمرم .آنجا نزدیک بزرگترین مجتمع نفت کلمبیا است .کانتاگالو
یک منطقه روستایی است که درخواست شهرداری برای آن کردهاند ،جایی که این
منطقه به پایان میرسد ،شهرستان باران کابرمایا شروع میشود ،چریکها در لباس
شهروندان در آنجا یک اتحادیه کنترل شده دارند که در واقع یک براندازی قانونی در
داخل اتحادیه را میتوانند سازمان دهند .آنها میتوانند پاالیشگاه را فلج کرده و
کلمبیاییها این را میدانند .بعد از  48ساعت  71درصد نفت فلج میشود.
چریکها همیشه با فشار روی آنها و با اعمال روشهای دیگر طوری نشان میدهند
که دولت پوچ و مضحک است .جنوب بولیوار یک سرزمین نظامی ،سیاسی یا
اجتماعی کنترل شده توسط ای ال ن نیست .ای یو سی در حضور یک دولت
متزلزل ،میتواند مدیریت جامعه را داشته باشد و به اصطلح امنیت ایجاد کند .در
واقع ،در این منطقه ،مردم از ای ال ن میترسند ،زیرا به آنها خیانت کرده اند .ای
ال ن درخواست نظرخواهی عمومی از مردم در این منطقه و سایر مناطق اطراف را
کرده است .ما به هر چه مردم تصمیم بگیرند احترام میگذاریم؛ اما ای ال ن آن را از
طریق رأی مردم قبول نمیکند.
آزادی برای سالمتی دموکراسی است و اگر مردم امکان تصمیمگیری در مورد
آیندهشان را نداشته باشن د ،پس آن اعتبار سیاسی که برای این سرزمین درخواست
میشود و مورد مناقشه فارک یا ای یو سی است کجاست؟ چریکها چه نقشی را در
منطقه بازی میکنند؟ در پایان ،آنها میخواهند منطقه برای فارک غیرنظامی شود.
(که بهمراتب قویتر از ای ال ن است).

159

کانون مدافعان حقوق کارگر

ارتش خلق کلمبیا (فارک)

ما رئیسجمهوری با ایده سیاست مذاکره داریم که تا به حال هیچیک از مذاکراتش
به میوه صلح منجر نشده است .این مساله در منطقه غیرنظامی کاگوان نشان داده
شده است .ما رئیسجمهوری داریم که بهطور یک جانبه تسلیم شده و هیچ دستاورد
مهمی برای کلمبیاییها ارائه نکرده است که نتیجه ملموس صلح با چریکها باشد .او
فرصتی ندارد ،زیرا او سال آینده نمیتواند دوباره انتخاب شود .او طی  01ماه ضعیف
شده است .کلمبیا از یک سال گذشته دولت ندارد و در طول چهار ماه آینده،
رئیس جمهور نخواهد توانست فرمانروایی کند .اگر او این سرزمین را بدون مشورت با
مردم ،غیرنظامی کند ،این امر میتواند بسیار جدی باشد .این امر میتواند معادل
تحمیل مشکل به رئیس جمهور بعدی باشد .به این دلیل است که ما به ای ال ن
برخی شهرستانها در کوردوبا را پیشنهاد دادیم که ما منطقهای را از نیروهای
خطرناک پاکسازی میکنیم و اداره آنجا را به شما واگذار میکنیم .ما در آنجا هستیم
وتمایل داریم به آنها احترام بگذاریم .بهاینعلت است که آنها میتوانند هر
قلمرویی را برای صلح ،نه برای جنگ و تقویت اقتصادیشان انتخاب کنند.

0

در مورد قاچاقچیان موادمخدر در جنوب بولیوار ،ما گفتهایم که اگر شما همه مزارع
موادمخدر را از بین ببرید ،درخواست غیرنظامی کردن در این منطقه نیز ناپدید
میشود .این جنگی است که به جنگ اقتصادی تبدیل شده است ،اگر چه ریشههای
آن سیاسی است و ما باید به آن ادامه دهیم .میگوییم اقتصادی است ،چراکه اقتصاد
کلمبیا است که ارتباط نزدیکی با قاچاق موادمخدر

دارد2 .

سؤال :در نامهای که شما برای رئیسجمهور پاسترانا ارسال کردید ،گفتهاید که
مایل نیستید اجازه دهید کشور "غیرنظامی" باشد و قرار بوده شما با هر شخص
 -1اینها تالش کردند با بعضی گروهها معامله کنند و حتی اختالف بندازند بین چپها
 -1همه تالش اینها مناطق خودگردان است که می خواهند نابود شود حتی کشت موادمخدر هم
بهانه است درنتیجه اینها معتقدند خطر اصلی مناطق غیر نظامی است در محدوده قدرت فارک
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دیگری بجنگید؟ چه کسی تالش کرد که آن را علنی کند؟ بهطور خاص این به
چه معنی است؟
کاستانو :ما نامه سرگشادهای برای پاسترانا فرستادهایم .میتوان هر تفسیری از آن
کرد .ما اشاره به ای ال ن نکردیم ،اما به سیاست مذاکره دولت اشاره کردیم .ما آن را
با صدها نفر از کلمبیاییها که روزانه از وبسایت  0ما دیدن میکنند مطرح ،بررسی
کرده و سنجیدیم .آنها قبول ندارند که دولت همچنان به چریکها زمین واگذار
کند .ما به رئیس جمهور گفتیم که او باید در این لحظه عاقل و صادق باشد .ما فقط
به او گفتیم که غیرنظامی کردن این سرزمین برای ای ال ن یک اشتباه است ،مگر
اینکه چریکها مقررات پس از جنگ را رعایت کنند ،این شامل آزادی تمام افراد
ربوده شده ،توقف حمالت تروریستی علیه زیرساختهای دولتی ،انرژی و ارتباطات
میشود و تعهد بدهند که هرگز دوباره آدمربایی نکنند .فقط در آن صورت ما قادریم
این منطقه را غیرنظامی در نظر بگیریم .بنابراین ما به رئیسجمهور میگوییم که در
حال حاضر ما به مبارزه با براندازی ادامه میدهیم .ما حاضر نیستیم ،تحت هیچ
شرایطی ،اجازه دهیم این کار بدون مشورت با مردم این منطقه که باید حرف آخر را
بزنند ،انجام شود .اما اگر رئیسجمهور با مردم مشورت نمیکند ،ما با او مخالفت
میکنیم ،حتی با اقدامات نظامی ،چراکه ما فکر میکنیم این به کلمبیا آسیب
میرساند .ما این کار را برای بهتر شدن وضعیت کشور انجام میدهیم.
سؤال :نیروهای شما در بولیوار جنوبی در حال حاضر مورد حمله قرار میگیرند.
آیا آنها سخت تحتفشار هستند؟
کوستانو :منطقی است .ما به دستور رئیسجمهور مجبور به عقبنشینی شدیم .ما
میتوانیم با چریکها بجنگیم ،ولی از هرگونه برخورد با ارتش اجتناب کنیم .ما هنوز
در این منطقه هستیم.
1

-www.colombialibre.org
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سؤال :وضعیت در مرز با ونزوئال بسیار متشنج است .شما در مناطق مرزی با فارک
چه کار میکنید؟ نقش رئیسجمهور هوگو چاوز چیست؟ آیا او سالح و پول برای
فارک ارسال میکند؟
کاستانو :اجازه دهید کمی به عقب برگردیم آنچه در حال حاضر در مرز اتفاق میافتد
تنها آخرین نمایش از یک مشکل بسیار جدی است که در آینده از کاراکاس،هاوانا و
سان ویسنته دل کاگوان میآید .این سه آقایان (چاوز ،فیدل کاسترو و مانوئل
ماروالندا رهبر فارک) برای مدتی صحبت کردند .روشن است در این زمان بود که
مذاکرات صلح آغاز شد .فارک برای مذاکره آماده بود ،اما زمانی که آقای چاوز [در
اوایل سال  ]0333در ونزوئال به قدرت رسید ،درگیری در کلمبیا کامالً تغییر کرد.
چریکها میدانستند که این یک خواب خیالپردازانه است که سراسر کشور را
بگیرند و آن را قطعه قطعه کنند ،اما تظاهر به توسعه طلبی چاوز به فارک امید داد.
برای آنها یک بار دیگر این خیال که امکان قطعه قطعه کردن کلمبیا و الحاق آن به
قلمرو خودش امکانپذیر است ،به وجود آمد.
اول از همه ،ما باید از آقای چاوز درخواست کنیم به سیاست داخلی و حاکمیت ملی
کلمبیا احترام بگذارد .او شخصیت صبوری است و در بعضی نگرشهایش با فارک
همدست میباشد .موارد خاص مانند ربودن ریچارد بولتون (پسر سرمایهدار خیلی
مهم ونزوئال) وجود دارد که نمیتواند بدون کمک نیروهای امنیتی چاوز که به فارک
قرض داده میشود ،انجام بگیرد .در مرز شما میتوانید سالحها ونزوئالیی را در دست
فارک را پیدا کنید.
مرز پاکسازی شده است .گاهی اوقات تا  111متر به طرف ونزوئال ،گاهی اوقات به
طرف کلمبیا .در این صورت شما میتوانید خودتان را به فارک بهعنوان
شبهنظامیهای نیروهای چاوز منتسب کنید .زمانی که گروههای فارک با آ یو سی
روبرو میشوند ،عقبنشینی کرده و از مرز زولیا (مرز کشور ونزوئال) عبور میکنند و
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هیچ راهی برای دنبالشان رفتن وجود ندارد ،به این دلیل که هلیکوپترهای ونزوئال به
روی خطوط ما آتش میگشایند .به این دلیل است که ما باید درک کنیم که فارک و
چاوز یک تهدید برای منطقه هستند .آنها کارگران نفت و کارمندان شرکتهای
چندملیتی در اکوادور را میربایند؛ آنها مقامات پرو را متقاعد به صادرات سالح
میکنند؛ آنها بانکداران در پاناما را ربودند؛ آنها همچنان صادرات موادمخدر را در
منطقه انجام میدهند و میری موس کاسو رئیسجمهور پاناما منفعالنه این را
میپذیرد ،اگر چه من نمیتوانم او را سرزنش کنم زیرا پاناما ارتش ندارد .پس به من
بگویید که چه کسی کلمبیا را از درگیری بیرون میبرد ،اگر چریکی نباشد.
سؤال :برای مقابله با این وضعیت چه میتوانید انجام دهید؟ آنجا مردمی در
(ایاالت غربی ونزوئال) زولیا و تاچیرا کسانی وجود دارند که میخواهند نسخه
خودشان از ای یو سی را ایجاد کنند .آیا شما با آنها صحبت کرده اید یا از آنها
حمایت میکنید؟
کاستانو :اول ازهمه باید بگویم که تعداد کلمبیاییهای آواره در ونزوئال ،به دلیل آتش
زدن (سمپاشی هوایی علیه کشت مواد مخدر) ،واقعی نیست .برای کلمبیاییهای
فقیر در مرز ،ونزوئال هنوز هم شرایط زندگی بهتری ارائه میدهد ،اما این بدان معنا
نیست که آنها به دلیل آتش زدن مزرعه کشت مواد مخدرشان مهاجرت میکنند.
فرمانده جبهه شمالی ،دامداران و مالکان زمین مهم را که توسط فارک و ای ال ن
مورد سوءاستفاده قرار گرفتند نزد من فرستاد ،اما آنها نماینده عموم دامداران نبودند.
من در ابتدا توصیه کردم یک نیروی دفاع از خود راهحلی برای مشکالتشان نیست،
زیرا تنها میتوانند فقط یک بار به این اقدام متوسل شوند آنها با دولت ،نیروهای
مسلح ،سایر نهادها صحبت کردند.
اما من هیچ شکی ندارم که اگر از طرف دولت ونزوئال محافظت نشوند ،مطمئناً برای
دفاع از خود از طریق روشهای دیگری اقدام میکنند .این فقط طبیعی است.
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هنگامی که آنها این گام را بردارند ،میتوانند روی ما حساب کنند .ما در حال
حاضر برخی دستورالعملهای نظامی ونزوئال را دریافت میکنیم و شرایط برای ایجاد
برخی از نیروهای دفاع از خود در مرز قطعاً وجود دارد ،اما من نمیتوانم در سیاست
داخلی آقای چاوز دخالت کنم ،وقتیکه من از او میخواهم به حق حاکمیت کلمبیا
احترام بگذارد .بهعنوان یک کلمبیایی حق دارم و بنابراین ،بهعنوان یک فرمانده
بازیگر مهم در این درگیری ،در آنچه به ما و جنگ ما مربوط میشود دخالت میکنم.
سؤال :در نامه شما به کمیساریای عالی صلح که برای کامیلو گومز فرستادید ،شما
به او گفتید که اگر روند صلح شکست بخورد ،شخصاً او را مسئول آن میدانید.
اینیک تهدید در نظر گرفته شده است .آیا این درست است؟
کاستانو :خیر .این سندرمی است که ما در کلمبیا داریم .همیشه هر کسی صحبت
میکند تهدید محسوب میشود .من فقط میخواستم ثابت شود که ما با بسیاری از
آن چیزها موافق نیستیم .همانطور که من آن را درک میکنم ،زمانی که مردم به
کسی وکالت انجام کاری را میدهند و او آن را به طریقی انجام ندهد ،کسی باید این
کار را انجام دهد .شبه نظامیان وظیفه دولت را انجام میدهند.
سؤ ال :دو سال پیش اطالعاتی منتشر شد که شما یک برنامه برای کشتن
رئیسجمهور و کمیساریای عالی صلح داشتید.
کاستانو :این سند نشان میدهد که در یک نشست ای یو سی  ،ما ظاهراً گفته بودیم
دادستان کل ،نامزد انتخابات ریاست جمهوری حزب لیبرال را بکشیم و برخی از
سیاستمداران آمریکایی و دیگران را .من نمیتوانم به یاد بیاورم؛ اما این مسخره
است .حتی رئیس جمهور گفت :قرار بوده او را بکشیم .ما به نهادهای قانونی احترام
میگذاریم؛ ما هرگز به یک نماینده از دولت حمله نکردهایم؛ حتی اگر ما با آنها
موافق نباشیم؛ حتی اگر ما میخواستیم این کار را انجام دهیم ،شواهد نوشته شدهای
از خود به جا نمیگذاشتیم.
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سؤال :درباره جامعه بینالمللی و کشورهایی که نظارت و مشاوره برای مذاکرات
ای ال ن و فارک را انجام میدهند .آیا آنها میتوانند به یک هدف نظامی تبدیل
شوند؟
کاستانو :یک کمیسیون بینالمللی شامل کوبا (کمیسیون ای ال ن) چگونه قابل
احترام است؟ شرمآور است .این تحقیر کلمبیا است .آنها میخواهند تجدیدنظر
کنند.
سؤال :یک کمیسیون بینالمللی به دلیل اینکه کوبا در آن است احترامش را از
دست میدهد؟
کاستانو :احترامش را از دست نمیدهد .ما به همه اعضای جامعه بینالمللی احترام
میگذاریم ،اما ما ونزوئال یا کوبا را بخشی از جامعه بینالمللی در نظر نمیگیریم.
جامعه ما قادر نخواهد بود به آنها احترام بگذارد .ما به یک کشور دوست احترام
میگذاریم  ،نه کشوری که در تالش برای آسیب رساندن به کلمبیا و کمک به
چریکها میباشد .دیگران خوش آمدند ،اما یکی با دقت بسیار به آنها نگاه کند
آنها چه کسانی هستند .چرا آنها سازمان ملل یا سازمان کشورهای آمریکایی
نیستند؟ و اجازه ندهید خود را گول بزنیم .این از روند مذاکرات ایاالتمتحده سلب
مشروعیت میکند ،رئیسجمهور پاسترانا از دیدار با فارک امتناع میکند و ما
نمیتوانیم از یک فرآیند صحبت کنیم چون هیچ چیز وجود ندارد .هر چه در
ایاالتمتحده مشروعیت ندارد ،برای کلمبیا دروغ است.
سؤال :آیا امکان دارد که جامعه بینالمللی یک هدف نظامی شود؟
کاستانو :قبالً من پاسخ دادهام .ما به جامعه بینالمللی احترام میگذاریم ،اما نه به
نماینده کوبا یا ونزوئال .آنها دشمنان کلمبیا میباشند .این جایی است که من
خطکشیام را کردهام و موضع من روشن است.
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سؤال :برخی از تفسیرها نشان میدهد که ممکن ای یو سی در لیست
سازمانهای تروریستی وزارت امور خارجه ایاالتمتحده قرار بگیرد (که در حال
حاضر شامل فارک و ای ال ن است)؟
کاستانو :من فکر میکنم که این برای ما ناعادالنه است .چگونه آنها میتوانند ما را
یک تهدید بینالمللی ،مانند کوبا و ونزوئال در نظر بگیرند؟ من میتوانم احترام
بگذارم به آنچه در ایاالتمتحده انجام میشود ،اما من فکر میکنم این بسیار
ناعادالنه است ،هیچ چیز ما شبیه تروریستهای بینالمللی نیست.
سؤال :چه چیزی میتوانید به ما در مورد مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری
بگویید؟ به ما بگویید شما و گروه شما ممکن است چه نقشی در آن بازی کند؟
کاستانو :برای رئیسجمهور پاسترانا غیرمسئوالنه است که برای تأیید یک چک سفید
امضا تالش کند ،این توافق برای رئیسجمهور بعدی و ملت مضر است (با توجه به
روند صلح و مناطق نظامی ).ما با رعایت احترام خواهان رشد آزاد دموکراسی هستیم
و بهعنوان یک بازیگر مسلح ما از هیچ نامزدی حمایت نمیکنیم .ما به کمپینهای
سیاسی در سرزمینمان اجازه خواهیم داد ،اما به هیچ پوپولیست با فصاحت و بالغتی
اجازه نمیدهیم .بعدها ممکن است ما تصمیم بگیریم که نامزدی داشته باشیم که
برای کلمبیا کار کند .احتماالً ،بدون هیچگونه فشار یا اقدام نظامی ،از طریق کار
اجتماعی ،ما میتوانیم به کلمبیایهایی که ما را باورمان دارند جهت دهیم ،اما نه به
نامزدها از طریق رأی دادن برای یکی از آنها.
سؤال :چگونه شما مشکل پیش روی کشاورزان کوکا در این کشور را تجزیه و
تحلیل میکنید؟
کاستانو :مالیات چریکها ،تروریسم آنها ،اقتصاد کشاورزیای برای کلمبیا ساخته
که ضد اقتصاد است .هنجار این است که هر جا که یک کشاورز کوکا وجود دارد ،یک
چریک در مقابلش هست یا بوده است .کسانی که در مزارع کوکا برنده میشوند اول
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قاچاقچیان موادمخدر هستند ،پس از آن نوبت درگیری با خودشان میباشد.
کشاورزان کوکا برنده هیچچیز نیستند؛ اما ما به حل این مشکل توجه داریم .ما با
هواپیما مزارعشان را دود نمیکنیم یا با سرباز از آنها محافظت نمیکنیم .با آ یو
سی شما میتوانید کوکا را ریشهکن کنید .قاچاقچیان موادمخدر و چریکها
عالقه مند هستند که دنیا را متقاعد کنند که مشکل موادمخدر هیچ راهحلی ندارد.
مشکل درگیری قاچاق موادمخدر است .شما نمیتوانید یکچیز را بدون دیگری حل
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
چپ میشوید  .شما باید تحمل متوقف کردن پول کثیفی را داشته باشید که آنها را
وابسته نگه میدارد؛ این اتفاق نمیافتد مگر اینکه مقابله بینالمللی وجود داشته
باشد( .از روند صلح و ریشهکنی مواد مخدر).
سؤال :چقدر آ یو سی از موادمخدر کسب درآمد میکند؟
کاستانو :نیم میلیون دالر هر سه ماه از بخش شمالی کلمبیا.
سؤال :و کمکهای افرادی که از شما حمایت میکنند؟
کاستانو :در حدود  81درصد از سهم درآمد ما است؛ اما ما مجبور به تغییر روشمان
هستیم .در حال حاضر ما باجگیری میکنیم چراکه ما باید این کار را انجام دهیم .ما
همکارمان را با یک یادداشت حاوی مقدار پولی میفرستیم که آنها باید پرداخت
کنند .توجه داشته باشید که اگر آنها این کار را بهطور داوطلبانه انجام دهند توسط
دولت به زندان انداخته میشوند .اگر آنها پول را به چریکها بدهند ،توسط دولت
زندانی میشوند.
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سؤال :آیا شما فکر میکنید دولت میزان زمینهای زیر کشت کوکا را کم تخمین
میزند؟
کاستانو :من نیت بدی در آمارهای دولتی نمیبینم .من فکر میکنم از بین بردن آثار
ناتوانی شان به دلیل سیاستهای اجتماعی ،بینالمللی و فشار جامعه به دولت است،
اما آنها به فسادی که در این کشور وجود دارد ،آگاه هستند .دولت با قاچاقچیان
موادمخدر مبارزه نمیکند ،تنها ایاالتمتحده است که میجنگد ،قاچاقچیان از آن
میترسند.
سؤال :آیا این درست است که ارتش از آ یو سی برای انجام کارهای سخت در
برابر چریکها در پوتومایو (که در آن فاز اول طرح کلمبیا در راه است) استفاده
میکند؟
کاستانو :ما در حال حاضر در هر نقطه از پوتومایو هستیم چراکه ارتش آنجا وجود
ندارد؛ در آنجا نیروی کافی برای کنترل همه پوتومایو یا بقیه کشور وجود ندارد .ما
صبر میکنیم تا ارتش آنجا را ترک کند ،سپس ما برای انجام عملیات نامنظم
میرویم.
سؤال :چند وقت پیش آ سی سی یو آلفونسو کانو ،پسر برادر یکی از اعضای
برجسته دبیرخانه فارک را ربود .چه اتفاقی برای او افتاد؟
کاستانو :من شخصاً او را در اینجا نگه داشتم و شخصاً مسئولیتش را به عهده گرفتم.
من همینطور  01عضو دیگر خانواده چریکها را داشتم .همه ما میخواستیم این
موج آدمربایی که فارک در حال انجام آن است متوقف شود .نه با توجیه چشم در
برابر چشم ،بلکه به خاطر اینکه آنها احساس طبیعتاً مرگباری از آدمربایی دارند .او
پنج ماه با ما بود و آنها هم همینطور تحت درمان با بهترین شرایط بودند ...من
برای آن یک درصد هم درخواست نکردم؛ اما در حال حاضر حکم بازداشت من برای
آدمربایی صادرشده است .من فقط میخواستم آدمربایی را کاهش دهم و به مدت
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پنج ماه این کار را انجام دادم .ما او را برگرداندیم به دلیل آنکه این غیرانسانی بود
که فردی را ربودیم که با من در حال جنگ نبود.
سؤال :بااینحال ،آ سی سی یو همان مقدار باجی را خواسته که فارک زمانی که پدر
شما را ربود درخواست کرده بود و او را در سال  0380کشت.
کاستانو :من میخواستم فقط به آنها یادآوری کنم که آنها پدر من را ربوده و
کشتند و جسدش و پول را پس ندادند.
سؤال :برخی میگویند جنگ ضد نیروهای مسلح مردمی شما ریشه در
کینه شخصی است ،آنها پدر شما را کشتهاند.
کاستانو :من باید قبول کنم زمانی که آنها پدر من را کشتند و ما فرد مسئول را به
اداره پلیس تحویل دادیم ،آنها به او اجازه دادند سه روز به صورت آزاد باشد .ما به
عدالت استناد کردیم ،ما به عدالت اعتماد داشتیم ،اما زمانی که پاسخ نداد ،ما
احساس کردیم میتوانیم عدالت را با دست خودمان اجرا کنیم؛ و من از اینکه
میگویم کارهایم برای انتقام است شرمنده نیستم.
سؤال :و چقدر پول شما برای پدرتان پرداخت کردید؟
کاستانو :در آن زمان 7111 ،دالر بود؛ اما مقدار زیادی پول بود .ما فقط یک مزرعه
 211هکتاری در سرزمینهای وحشی داشتیم .ما  02برادر و خواهر مشغول به کار
در آن مزرعه بودیم .پدر من پنیر و شیر میفروخت .ما از دوستان و از طریق وام،
نیمی از آنچه که آنها میخواستند جمعآوری کردیم ،اما این کافی نبود.
سؤال :و چه تعدادی از برادران و خواهران ترا را فارک کشته است؟
کاستانو :چهار برادر و یک خواهر .آنها خانوادهام را ریشهکن کردند.
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،
اما از این نقطهنظر که میتواند بسیاری از مرگ و میرهای بیشتر را متوقف کند
ارزشمند است.
سؤال :آیا فیدل ،برادر و همکارت ،رهبر آ یو سی  ،فوت کرده است؟
کاستانو :بله .من که پیش از این گفتم.
سؤال :چرا شما در اینجا در این اردوگاه ،در وسط نودو د پارامیلو هستید؟
کاستانو :آزار و اذیت نسبت به ای یو سی یک سیاست اشتباه از طرف پاسترانا است.
هر چند این بدان معنی نیست که ما (ایزوله) شدهایم ،با پیشرفت ارتباطات همهچیز
در اینجا خیلی سریعتر است .ما یک تلفن ماهوارهای ،رادیو "وی اچ اف"

VHF

داریم ،ما در محلی هستیم که نشاندهنده امنیت زیادی است در این محل ما
میتوانیم ای یو سی را در سطح ملی مدیریت کنیم.
سؤال :فارک به نودو د پارامیلو حمله کرده بود یعنی به جایی که ما االن هستیم،
آیا شما در خطر بودید؟
کاستانو :خیر .آنها با یک مأموریت اکتشافی مواجه شدند .جنگ دو روز به طول
انجامید و ما  24مرد و چریکها  02نفر را از دست دادند.
سؤال :آیا تا به حال زخمی شدهاید؟
کاستانو :چهار بار ،در سه مناسبت متفاوت.
سؤال :آیا شما هنوز هم در جنگ شرکت میکنید؟
کاستانو :این امر میتواند غیرمسئوالنه باشد و قوانین من را از شرکت در جنگ منع
کرده است .آمار شرکت من در جنگ پایین است ،کسانی که فرمانده هستند باید
محافظت شوند.
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سؤال :آیا شما پزشکانی دارید؟
کاستانو :بله در هر جنگ ،در هر جبهه پزشک داریم.
سؤال :و در موردی که شما آسیب دیدید؟
کاستانو :ما یک اتاق جراحی ،کلینیک آزمایشگاهی ،واحد مراقبتهای ویژه ،هر
چیزی که ممکن است شما فکر کنید ،داریم.
سؤال :شما چه خواهید کرد اگر کلمبیا به صلح دست یابد؟
کاستانو :من میخواهم به یک حرفهای تبدیل شوم به دلیل اینکه من آمادگی تعهد
دادن به یک موقعیت عمومی ندارم .من خودم جنگل ام را ساختهام .در اینجا زندگی
میکنم ،من زندگی با خانوادهام را فراموش کردم .من میخواهم تحصیل کنم ،با
خانوادهام باشم ،به کشورم بازگردم ،بنابراین من میتوانم در چیزی همکاری و کمک
بکنم.
سؤال :مایلی کمی در مورد خانوادهات صحبت کنی؟
کاستانو :آنها در یک کشور در اروپا زندگی میکنند .من یک همسر ،یک دختر 04
ساله و یک پسر نهساله دارم .این غمانگیز است که من نباید با آنها زندگی کنم.
آخرین باری که من آنها را دیدم سال گذشته بود .آنها این واقعیت را که پدرشان
کارهایی را انجام میدهد که دولت باید انجام دهد اما انجام نمیدهد نمیپذیرند؛ اما
آنها نمیفهمند چرا من باید آن را انجام دهم .هیچچیز خاص در مورد آنها وجود
ندارد .من هر روز با آنها از طریق اینترنت صحبت میکنم.
سؤال :آنها دقیقاً میدانند شما چه کار میکنید؟
کاستانو :آنها هنوز خیلی جوان هستند.
سؤال :قهرمانان شما چه کسانی هستند؟
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کاستانو :من سیمون بولیوار رهبر استقالل قرن  03را تحسین میکنم ،اگر چه
رئیسجمهور ونزوئال تصویر آن را آلوده کرده است .من صلحطلبانی مانند مادر ترزا از
کلکته را تحسین میکنم .از ایاالتمتحده ،نیکسون برای من یک بت است.
رئیسجمهور فرانسه فرانسوا میتران را نیز تحسین میکنم.
سؤال :اسم سه تا از آخرین کتابهایی که خواندید چیست؟
کاستانو :دیپلماسی ،توسط هنری کی سینجر را خواندم .او یک پراگماتیست است.
همچنین هر نوع فلسفه ،بهخصوص نظریه کانت را خواندهام .من کالسیک خوانده
ام ،اما من یک مرد تجربی هستم .همچنین مجالتی مانند آل کالرین ،آرژانتین،
آل یونیورسال ،ونزوئال ،میامی هرالد ،من کانال تاریخی میبینم و سعی میکنم به
آنکه طرز فکر من نزدیک است عمل کنم.
سؤال :آیا شما مذهبی هستید؟
کاستانو :من کاتولیک است ،اما بنیادگرا نیستم .من با کلیسا اختالف دارم ،بهخصوص
بهعنوان یک صنعت برای کاسبی و پول درآوردن .من مفهوم خودم از خدا را با کسی
به اشتراک نمیگذارم ،اما من درک میکنم که مذهب مانند یک چارچوب است که
در آن من میتوانم حرکت به سوی شادی کنم.
سؤال :آیا شما اینجا فیلم میبینید؟
کاستانو :من مردی نیستم که داستان دوست داشته باشد .گاهی اوقات ،برای منحرف
کردن اذهان خودم "Betty, la Fea" ،اپرای محبوب کلمبیا نگاه میکنم.
سؤال :ایا شما طرفدار گروه فوتبالی هستی؟
کاستانو :فقط گروه ملی فوتبال ،اگر چه تماشای مسابقه بین آرژانتین و برزیل دیدنی
و جذاب است .به هر حال در حال حاضر ما خیلی خوب بازی نمیکنیم.
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سؤال :آیا تا به حال در ایاالتمتحده آمریکا بودهای؟
کاستانو :من این فرصت را یک بار داشتم .من در دنیای والدیسنی،هالیوود ،در
فلوریدا ،لس آنجلس بودم  .این کشور مورد عالقه من است و آن جایی است که من
میخواهم اگر شانس داشته باشم برای تحصیل به آنجا بروم.
سؤال :چه مدت قبل بود؟
کاستانو :به  0383بر میگردد.
سؤال :آیا شما مینوشید یا سیگار میکشید؟
کاستانو :من گاهی اوقات سیگار میکشم ،اما من به هیچ چیزی معتاد نیستم .من
دوست دارم هر بار یک گیالس کونیاک یا ویسکی بنوشم؛ اما موقعیت من این اجازه
را به من نمیدهد که در تعطیالت باشم و یا کنترل خودم را از دست بدهم .من باید
بهطور دائم هوشیار باشم.
سؤال :آیا از زمانی که در جنگل هستی ،چیزی را از دست دادهای؟
کاستانو :شهر .عشق من شهر هست .در اینجا من امکان صحبت کردن با هر کسی را
دارم ،اما واقعیت این است که در اینجا انسان مسیرش را از دست میدهد .من شهر
را از دست دادم.
سؤال :انتظار داری  01سال آینده چه کاری انجام بدهی؟
کاستانو :گمان میکنم جایی با خانوادهام در خدمت کلمبیا باشم ،بهعنوان یک
جامعهشناس یا سیاستمدار .
سؤال :با توجه به آنچه برای ژنرال پینوشه اتفاق افتاد ،آیا شما از ترک کلمبیا
میترسید که در مقابل دادگاه بینالمللی قرار بگیرید؟
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کاستانو :من از هر چیزی که ممکن است برای من رخ دهد نمیترسم ،اما فقط برای
 AUCمیترسم .من وقتی برای فکر کردن در مورد آینده خودم را ندارم ،من
نمیترسم .چیزی که ما به آن نیاز داریم یک کشور با اقتدار است .روزی که ما
بخشی از عدالت را پیدا کنیم آن روز ما جنگ نخواهیم داشت .من به قدرت احترام
میگذارم اما من درک میکنم نمیتوان به آن تعصب داشت .من به هر دادگاهی که
در صف اول آن متهمان رهبران فارک قرار بگیرند ،خوشآمد میگویم .ما هم
همچنین آنجا خواهیم بود .گرچه من نمیتوانم تصور دیدن فارک در قدرت را بکنم،
سؤال :چه کسی فارک را کنترل میکند؟
کاستانو :آلفونسو کانو ،بدون شک ماروالندا یک نماد ،یک شخصیت بزرگی است که
آنها با تسهیالتشان او را مخفی کردهاند .اگرچه ماروالندا سزاوار بعضی احترامهای
من است ،درست یا غلط ،برای اینکه یک چریک متولدشده و مانند یک چریک
زندگی میکند .او باید یک رهبر بزرگ لیبرال میشد اما حزب کمونیستها در او
نفوذ و نابودش کردند.
سؤال :و مونو :جوی جو 0؟
کاستانو :او مهم است ،اما عصبی است ،مرد بیمخی است .او خود را از بین میبرد.
سؤال :آیا جاسوسهای شما می گویند فارک هنوز متحد است و یا تکهتکه شده
است؟
کاستانو :هر سازمان بزرگی شروع به تکهتکه شدن میکند ،احزاب میتوانند
جنگطلب شوند .احتماالً نوعی از تکهتکه شدن وجود دارد ،اما وحدت کلی وجود
دارد ،اگرچه من فکر میکنم آنها برای جنگ بیشتر از صلح متحد هستند.

Mono Jojoy

174

1

کانون مدافعان حقوق کارگر

ارتش خلق کلمبیا (فارک)

سؤال :میتوانید تصور کنید ماروالندا در کنگره باشد ،یا مونو جوی جو در یک
میدان عمومی سخنرانی کند ،یا آلفونسو کانو یک رهبر سیاسی باشد ،یا چریکی
در پست دولتی یا در ارتش جا داده شود ،عین همین در السالوادور اتفاق افتاده
است؟
کاستانو :گفتن اینکه کلمبیا در دوره پس از جنگ چگونه خواهد شد ،سخت است؛
اما اگر آن ها قدرت را دموکراتیک به دست آوردن ،من آن را قبول خواهم کرد .یک
دموکراسی نیاز به آزادی دارد و این چیزی است که فارک در حال حاضر ارائه
نمیکند .اگر کسی روزی در یک کمپین سیاسی پیروز شد و آنها قدرت را به دست
گرفتند ،ما آنها را بهعنوان قدرتی که هستند قبول خواهیم کرد .ما باید کشوری
بسازیم که برای همه ما مناسب باشد .من نمیتوانم اجازه بدهم آنها از طریق
استفاده از سالح به قدرت برسند .ملت من این را قبول نمیکند من قطعه قطعه
شدن کشور را نمیپذیرم .من این کشور را با یک نظم سیاسی

میپذیرم0.

1

-http://www.latinamericanstudies.org/colombia/castano-interview.htm

175

کانون مدافعان حقوق کارگر

ارتش خلق کلمبیا (فارک)

ضمیمه 2
"ما تمام داراییهایمان را تحویل میدهیم"
پاستور آالپ ،1فرمانده فارک
فرمانده و عضو دبیرخانه فرماندهی مرکزی سازمان فارک در مصاحبهای با کلمبیا
 ،2121در مورد تحویل سالحها ،داراییهای فارک و آینده سازمان مطالبی عنوان
کرد:
"دادستان کل اعالم کرد که شما قصد دارید داراییهای خود را از طریق فرمان
قانونی ثبت کنید؟ دادستان کل قطعنامهی راجع به توافقنامهها و یا احکام قضایی را
قطعاً مطالعه نکرده است و یا فقط آنها را با بیعدالتی خوانده و برای جلوگیری از
این روند تالش میکند .او لحظهای را که کشور در آن قرار دارد و ضرورت اطمینان
از دفتر دادستانی برای پایان مناقشه را درک نکرده است .فارک فهرستی از
داراییهای خود را تهیهکرده ،محصوالت زراعی که برای جنگ جمعآوری شدهاند
برای جبران خسارت قربانیان و جنگجویان استفاده میشود .این یک توافق است و
نیاز به یک فرایند حسابداری هوشمندانه دارد .ما همهچیز را تا آخرین سنت برای
صلح تحویل میدهیم .ما برای رسیدن به توافق خوب بازی میکنیم.
روند رسمی تحویل سالح آغاز شده است 31 .درصد از سالحها در حال حاضر در
دست سازمان ملل متحد است ،جو در اردوگاههای فارک چگونه است؟

Pastor Alape
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ما در حال توسعه برنامههای سیاسیمان هستیم .این امید ماست ما متعهد به تفکر
در مورد چگونگی ورود به زندگی قانونی ،اقتصادی و اجتماعی کشور هستیم .ما
انتظارات و نگرانیهایی داریم که در آن زمین به پروژههای تولیدی ما اختصاص
خواهد یافت81 .درصد از اعضای فارک دهقانان هستند و زمین در مرکز درگیری
است ،بنابراین اگر زمین برای کسانی که همه چیزشان را برای صلح فدا کردهاند و
کسانی که زمین ندارند ،وجود ندارد ،بسیار ناامیدکننده خواهد بود.
-

آیا این بدان معناست که برای فارک مشکلی برای از بین بردن سالحهایش

نیست؟
سالحها طلسم چریکی نیستند؛ آنها یک ابزار برای اقدام بودند .قدرت جامعه
چریکی در مناطق ،در جوامع است؛ در غیر این صورت نمیتوانست برای  11سال در
مبارزه باقی بماند .ما برای هدفمان اسلحه به دست گرفتیم و اگر دوباره روزی ناچار
شویم ،اسلحه به دست میگیریم برای دفاع و رسیدن به هدفمان و هیچ کس
نمیتواند جلوی مارا بگیرد .البته ما نگرانیهایمان را در مورد اجرای بقیه مفاد
توافقنامه ابراز کردهایم ،چراکه هر نقض توافقنامه منجر به شک به ما میشود.
-

علت به تعویق انداختن تحویل سالحها چیست؟ بسیاری فکر میکنند که

بخشی از فارک موافقت نمیکند ...
آنچه که ما در این فرآیند نشان دادهایم ،رعایت دقیق است .هیچ شخص منصفی
نمیتواند ما را متهم به عدم انجام این کار کند .این یک برهه حیاتی از تاریخ ماست
در نتیجه بسیار پیچیده است و پروسههای زنده طی گذر زمان با چیزهای جدیدی
ممکن است مواجه شوند و چون بحث زنده بودن و اجتماعی بودن است ،نیاز به زمان
دارد و نمیتوان مهلت یا تاریخ قطعی مشخص کرد .باید دید این پروسه چگونه پیش
میرود .با این وجود ،اگر دقت کنید فارک به مناطقی تعیین شده در توافق نقل و
مکان کرده ،باوجود این واقعیت که دولت به تعهدات تدارکاتی و زیرساختش احترام
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نگذاشته است ،این مناطق را ترک کردیم؛ و امروز ،روز  ،D + 192هیچ منطقه آماده
انتقال بهطور کامل آماده نیست .این نشان میدهد که مشکالت زمانی مربوط به
تاریخهای مورد توافق فرآیند است .آنچه که ما گفتهایم این است که زمانها با
شرایط فاصله و زمین و زمانهای جوی مرتبط است .همه این موارد ،احترام به
تعهدات را تحت تاثیر قرار میدهند .بااینحال ،ما در حال حاضر یک مهلت جدید به
دولت ،سازمان ملل متحد و فارک برای تسریع و نشان دادن تمایل به پیروی از
توافقنامه میدهیم.
-

آیا این بدان معنی است که تعویق به دلیل عدم قبول حکومت بوده؟

نه به این معناست که زمانی که برای امضای توافقنامه صلح تعیین شده باید
طوالنیتر باشد تا شرایط موردنیاز برای امضا بوجود بیاید ،مثل تضمین برای اجرای
تعهدات طرفین مذاکره ،تدارکات و...
-

چه اتفاقی میافتد اگر مهلت جدیدی داده نشود؟

این مهلت باید داده شود این فرایند دیگر متعلق به فارک و دولت نیست ،متعلق به
شهروندان است.
-

"تیموچنکو" هنگامی که حکم دادگاه قانون اساسی در مورد "راه حل

سریع" اعالم شد ،فارک یک مجلس دائمی  0اعالم کرد .آیا از این اقدام در حال
حاضر نتیجهای گرفته شده است؟

 -1ظاهرا فارک درون مناطق خودگردان مجلسی از نمایندگان مردم تشکیل داده و در این شرایط
این مجلس بطور جدی تری مسئله صلح وشرایط را بررسی وبا مردم درمیان می گذارد.
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بله در مورد شیوه و متد رسیدن به صلح توافق شده است ما این مجامع را ساختیم
زیرا ما نیاز به شناخت خلق و خوی مردممان داشتیم؛ ما میخواستیم پیشنهادهای
خود را در این لحظه ببینیم.
-

از دست دادن موافقت غیرقابلبرگشت است؟

قانونی برای صلح وجود ندارد پس الزم است این قانون بر اساس شرایط جدید
نوشته شود و در روند دستیابی به صلح ،فارک بازنده نیست :ساختن صلح
فرایندی پویاست و تا کنون ما توافق کردهایم که چرخه رویارویی نظامی بسته
شود ،اما ما باید مسیرهای جدیدی را برای حل مشکالت ساختاری که برای بیش
از نیم قرن به وجود آمده و آن را تغذیه کرده ،باز کنیم.
-

شما گفتهاید که احمق نیستید ،پس باید پیشبینی کنید که در طول عمر

این دولت [که در سال  2108به پایان میرسد] انطباق کامل این موافقتنامهها
به دست نخواهد آمد .حداقل به چه چیزی نیاز دارید؟
عفو کامل .اینکه واحد ویژه برای تحقیق و مبارزه با سازمانهای جنایتکار به کار
گرفته شود؛ مسیر اصالحات جامع روستایی؛ اصالحات انتخاباتی و سیاسی؛ ایجاد
سرزمینهایی است که جامعه چریکی بتواند ساختار اقتصادی خود را بسازد و
مناطق حاشیهای که محروم و فراموششده را بازسازی کند.
-

کمیساریای عالی صلح با احساس ناخوشایندی از آنچه گذشته ،این

واقعیت را شرح میدهد که مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری با اولین سال
اجرای صلح هماهنگ است .چگونه میتوان توافق صلح را از آشفتگی مبارزه برای
قدرت محافظت کرد؟
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این مسئله بسیار پیچیده است .من فکر نمیکنم که میتوان از آن محافظت کرد ،اما
تاثیر کمپین میتواند آن را کاهش دهد ،اجتناب از سیاسی کردن توافق؛ و این کار
با مشارکت بخشهای اجتماعی و مردمی انجام میشود ،کسانی که از زندگی
انتخاباتی کنار گذاشته شدهاند .بهاینترتیب ما میتوانیم برای حفاظت از هسته اصلی
توافقنامهها ،جایگزینهای اجرایی پیشنهاد دهیم؛ و این امر مستلزم آن است که
دولت اجرای توافقها را از تالطم نوسانات انتخاباتی حفظ کند.
اما این آسان نخواهد بود ،زیرا مشخص است که سیاستمداران نمیخواهند که
فارک وارد زندگی انتخاباتی شود  ...مانند نگرش رئیس کنگره ،موریس لیسکانو یا
شهردار از مدالین ،فدریکو گوتیرز که حاضر به نشستن سر یک میز با فارک نبود.
ما به پویایی و پیشرفت روند اعتماد داریم .هنگامی که تحویل سالحها به پایان
میرسد ،هنگامی که جامعه چریکی ،بهرهبرداری از سرزمینهایی را آغاز میکند که
در آن قرار دارد ،وقتی که ما با همراهی جوامع "کوکالوروس" در فرآیند جایگزینی
کشت کوکا با محصوالت دیگر ،از بین بردن مناطق سرزمینهای معدنی و غیره
پیشرفت کنیم .همه این اعمال ،یک واقعیت جدید را ایجاد میکنند .من نمیگویم
که اکنون آنها از این روند دفاع میکنند ،اما آنها خود را در فضاهای بحث و گفتگو
محبوس کردهاند؛ و مثال واضح آن فرماندار آنتی کوویا است که هفته گذشته در
مدالین مشارکت داشته است.
-

آیا شما در مورد نگرش "رادیکال کامبو" در کنگره و در مورد امکان

انتخاب گرمان ورگاس للرز به عنوان رئیسجمهور نگران هستید؟
خوب ،دستیابی به امید امکانپذیر است و امیدی که از لحظات خاصی متولد
میشود و آنچه امروز میبینیم این است که حمایت فزایندهای از روند صلح وجود
دارد .رئیسجمهور سانتوس برای دومین بار مجدداً انتخاب شد تا تداوم روند صلح
را ادامه دهد .امروز صلح در مرکز بحثهای انتخاباتی قرار دارد؛ و ما معتقدیم که
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اکثریت مردم کلمبیا از کاندیدایی پشتیبانی میکنند که وعده داده است این
توافقنامه را انجام دهد .من اعتقاد ندارم که بخشهایی که میخواهند به دوران
تاریکی جنگ بازگردند ،برتری خواهند یافت.
-

آیا شکستهای حکومت ،واقعیت جدید دادگاه قانون اساسی و غرور

سیاستمداران باعث میشود شما احساس کنید که دولت با کارت اعتباری
پیشبینی شده بازی میکند؟
ما درک میکنیم که دولت یکپارچه نیست ،بحث داخلی ،تناقض بین بخشها و
اختالف منافع وجود دارد .این بخشی از حکومت است ،اما ما نیز به قدرت تحول و
بسیج اکثریت کلمبیاییها اعتقاد داریم که امروزه شاهد احتمال رفتن کشور به
سوی یک دموکراسی عمیقتر هستند .ما درباره کلمبیای سوسیالیست صحبت
نمیکنیم ،ما فقط در این لحظه رویای یک کشور دموکراتیکتر و تحمل کننده را
میبینیم.
-

"تیموچنکو" گفت که تهاجم ارتش به منطقه انتقالی گوویار اشتباه بود.

دراین باره چه اطالعاتی را میتوانید تأیید کنید؟
اتفاق که میافتد این است که اصالحات در مورد هنجارهای نیروهای نظامی هنوز
وجود ندارد و هنوز تعدادی از فرماندهان صلح را کامال نپذیرفتهاند و دنبال
سرکوب هستند .آنها هنوز در مورد تحویل دادن سالح شرطبندی میکنند.
آنها در جهان دیگری هستند .این چیزی است که در منطقه انتقالی گوویار اتفاق
افتاد :بخشی از نیروی مسلح دولت مثل ارتش در پی شکستن یا برهم زدن صلح
هستند .آنها هنوز شرایط الزم صلح را درک نکرده اند.
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آیا شما میگویید که آنها بهطور آگاهانه پروتکلهای آتشبس دوجانبه را

نقض کردهاند تا حرکتهای خود را در داخل مناطق تحت نفوذ فارک گسترش
دهند؟
دقیقاً باید در مورد فرماندهانی تحقیق شود که دستور این عملیات را دادهاند؛ زیرا
این عملیات خرابکاری در روند صلح است و همچنین برخالف قوانین و
دستورالعملهای ریاست جمهوری است .من فکر میکنم بعضی از اعضای ارتش
سردرگم هستند ،زیرا در مورد توافق نهایی صلح اطالعات کافی وجود ندارد.
-

یک هفته پیش متوجه شدم که یک عضو برنامه امنیتی شما یک پسر

هشت ساله را کشته است ،چه اتفاقی افتاده است؟
وقتی متوجه شدم که یکی از اعضای طرح حفاظت ،به دلیل مشکلی قانونی به کار
خود نرسیده است .همکارانش از اداره حفاظت ملی اعالم کردند که قصد ربودن او
را دارند ،او شلیک کرد و این باعث شد که یک پسر زخمی شود.
-

چگونه با زندگی غیرنظامی سازگار هستید؟ شما در مورد چگونگی برخورد

مردم با شما چه احساسی دارید؟ من از شما میپرسم چون هشت روز پیش در
مدلیون ،شهردار به شما بیادبی کرد و در خارج از شهرداری گروهی از افراد
رفتارشان با شما توهینآمیز بود ...
من کسی را رد نمیکنم من فکر میکنم شهردار در حال ارزیابی است و برای او این
بهترین زمان برای حمایت از روند صلح است .بر طبق آنچه نشان داده شده ،به نظر
نمیرسد او دشمن غیرقابل انعطاف صلح باشد .آنها میگویند که وی از رأی بله [در
مورد همهپرسی در ماه اکتبر در رابطه با توافق صلح] حمایت کرده است.
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کسانی برای اعتراض علیه حضور من آمده بودند ،این دموکراسی است .اگر چیزی را
دوست نداشته باشید ،این درست است که بگوییم .مهم این است که بدون خشونت
انجام شود .این چیزی است که ما میخواهیم و بهاینترتیب ،رهبران سیاسی
مسؤولیت زیادی برای ادامه بحث در محدوده احترام و عدم خشونت دارند .این
چالشی است که ما با آن روبهرو هستیم ،همه کلمبیاییها :بهسوی ساختن یک
کشور متمدنتر در حرکتند.
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ضمیمه 1

بخشهایی از مصاحبه ویکتوریا سندینو یکی از زنان فرمانده فارک و یکی از
مذاکرهکنندگان صلح1

" صلح همراه با عدالت اجتماعی را باید از منظر جنسیت بررسی کرد تا شرایط زنان
کلمبیا در فضاهای مختلف جامعه بهتر شود .به این ترتیب ،ما میتوانیم تضمین
کنیم که همه مواردی که در مذاکرات صلح روی آن بحث و توافق شده ،شامل
ابتکاراتی برای غلبه بر نابرابری تاریخی و بی عدالتیها در این منطقه

است2.

با پیشنهادات ارائه شده توسط ارتش خلق -فارک ،ما به دنبال از بین بردن
نابرابریهای موجود در میان جوامع روستایی ،تضمین اجرای کامل سیاستها،

1

http://farc-epeace.org/blogs/victoria-sandino/item/444-about-genderperspective-in-the-peace-process.html
2-http://farc-epeace.org/blogs/victoria-sandino/item/444-about-gender-

perspective-in-the-peace-process.html
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مشارکت دموکراتیک همه بخشهای اجتماعی و رسیدگی به علل خشونتهایی
هستیم که برای بیش از  31سال در کلمبیا در جریان بوده است.
"تمرکز بر نقش زنان به معنای کاهش ارزش مردان نیست"
روند صلح و مبارزات مردم باید به سطح درک از مسئولیت زنان در بازتولید اجتماعی
کمک کند و مسئولیت خانواده و خانهها به عنوان کار مولد برای همه زنان ،به ویژه
زنان شهرنشین فقیر ،بومی و آفریقاییتبار در نظر گرفته شود .این ضروری است که
آنها قادر به داشتن نقش مهمی در مشارکت سیاسی ،اقتصادی و تصمیم گیریهای
اجتماعی و مدیریت منابع در شرایط برابر باشند.
تمرکز بر نقش زنان به معنی کاهش ارزش مردان نیست؛ در مقابل ،باید نشان داده
شود که یک کشور دموکراتیک واقعی( صادقانه) و کثرتگرا و با اقتدار فقط توسط
مردان و زنان (هر دو) ساخته میشود.
برای رسیدن به این هدف مورد نظر ،ضروری است روابط اجتماعی به سمت جامعه
ای تغییری کند که در آن حقوق اقتصادی ،سیاسی ،اجتماعی و زیست محیطی به
طور کامل توسط دولت تضمین شده باشد؛ به سمت انتقال مسئولیتهای اجتماعی
که در حال حاضر به عهده زنان است به کل جامعه ،از جمله مراقبت از کودکان،
سالمندان و بیماران ،تامین غذا ،لباس ،آموزش و پرورش ،و غیره.
"با آزادی از این بارها ،زنان میتوانند بردگی خانگی را شکسته و از پتانسیل خود به
عنوان اعضای خالق ،سازنده و مهم جامعه استفاده کامل کنند ،نه فقط به عنوان یک
انسان تولید مثلکننده که برای خانواده خود را فدا میکنند "،تقریبا یک قرن پیش
لنین این را گفت:
"ما یک مشارکت سیاسی واقعی ،از دیدگاه طبقاتی و جنسیتی عمومی میخواهیم "
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روند صلح یک مرحله مهم برای شروع جبران شکاف عظیمی از نابرابری و تبعیض
علیه زنان است .بنابراین ،در ارتش خلق -فارک و پس از آن در هیات نمایندگان
صلح ،ما ارزش زیادی برای مسایل زنان قائلیم و حامی زنانی هستیم که برای
خواستههای خود و ضمنا برای عدالت اجتماعی ،برای رفاه و شرایط زندگی خوب کل
مردم مبارزه کرده و میکنند.
ما مشارکت سیاسی واقعی زنان را از دیدگاه طبقاتی و جنسیتی میخواهیم تا
فضاهای سیاسی جنبش مردمی و جنبههای مختلف سیاست عمومی را تحت تاثیر
قرار دهد؛ در شرایط برابر است که زنان میتوانند نقش رهبری را بازی کنند و در
این راه ،به سمت دگرگونی روابط پدرساالنه و ستم و استثمار سرمایهداری پیشروی
کنند.
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ضمیمه 4
سخنرانی افتتاحیه در جشن سالگرد  35سالگی فارک
صلح عملی خالقانه است :مترادف با مبارزات مردمی تودهها.

1

رفقا ،مردم منطقه جنوب غربی کشور با حضور خود به ما افتخار دادند ،از رهبران
اجتماعی ،شهرداران شهرداریها سانتا باربارا دی اسپوانه ،آل چارکو ،ال توال ،اوالیا
هررا و مشروه ،کشیش سالوادور کلیسای مادریدگالس ،چریکها و رفقای مبارز
روزنامهنگاران و هنرمندان دعوت شده که همه اینجا حضور دارند ،قدردانی میکنیم.
به من اجازه دهید از طرف منطقه خودمختار 2به شما سالم کنم و در عین حال از
شما برای شرکت در این رویداد که ویژگیهای خاص خودش را دارد خوشآمد
بگویم .رویدادی که در آن ،همزمان با خوشحالی برای یادبود افزایش یک سال دیگر
به سالهای عمر فارک ،یک رویداد آموزشی هم در جریان است که اعتمادمان را
تقویت و راههای درک مشترکمان را بهبود میبخشد تا هر کس بتواند به جلو حرکت
کند و بهطور مشترک بر موانع دست یابی به صلح غلبه کند.
دقیقا  11سال پیش دهقانان و کشاورزان جنوب منطقه تولیما مبارزات قهرمانانه را
آغاز کردند .آنها تحت شرایطی مجبور شدند از سالح استفاده کنند تا از جان خود
دفاع کنند و هم زمان از ایدههایی دفاع میکردند که یک پروژه سیاسی را به تصویر
میکشید ،پروژهای که هنوز هم در حال انجام است.
در پی تداوم این پروژه ،در حال حاضر با عزم جدی برای دستیابی به صلح تصمیم
گرفتهایم ،از این به بعد تنها سالح ما این عبارت است ،کلمات رفیق فراموش نشدنی
 211ژوئن  /2107سخنرانی افتتاحیه در جشن سالگرد  11سالگی فارک در منطقه انتقالی "آلدمار
گالن" در پالیکرپا ،نارینو.
""Aldemar Galán
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ما ،ژاکوبو آرینز [بنیانگذار فارک که درگذشته است] روشن است" :اگر موانع مقابل
دموکراسی برداشته شود ،ما در مبارزه سیاسی برای تصرف قدرت موفق خواهیم
بود" ،این عبارت بهوضوح نشانگر محتوای عمیق سیاسی این قیام است که در سال
 0334آغاز شد .واژگان فرمانده جاویدان ما ،مانوئل مارولندا [بنیانگذار فارک که
جان باخت] نیز با اشاره به بالیایی که جنگ تولید میکند ،این گونه است" :انسانی
شدن جنگ کافی نیست ،جنگ باید پایان یابد"؛ و در اینجا ما هستیم ،وارثان او ،در
کنار تودههای محبوب که آنها نیز وارث او هستند ،با همه ما همکاری میکنند تا این
جنگ بیش از نیم قرنه را پایان دهیم.
آسان نیست و آسان نخواهد بود که در زمانی کوتاه صلح ایجاد شود ،در کشور که
بسیاری از زخمهایش نیاز به بهبودی دارند ،اما مهمتر از همه ،بخش کوچکی از
جامعه صلح را رد کردند؛ این بخش کوچک معنی احترام به نظر اکثریت را نمی
دانند و به جای آن که حس مشترکی با اکثریت در مورد صلح داشته باشند ،از آنها
منتفرند.
جنگها بسیار آسان شروع میشوند .این یک حقیقت شناخته شده در سراسر جهان
است ،اما الزم است که به منظور ایجاد آگاهی جمعی به آن بپردازیم :سادهتر است
که جنگ را پایان دهیم تا صلح را بسازیم ،اما صلح به نوبه خود مزایای فراوانی را
نسبت به بیش از جنگ ،برای طیف وسیعی از جامعه فراهم میکند؛ بنابراین ما این
مزیت بزرگ را داریم :برای این منظور ،اکثریت هستیم.
دیروز ،بخش مهمی از جوانان شهر پاستو ،اعالم کردند ..." :صلح بسیار دشوار است
زیرا به معنای غلبه بر شرایطی است که این جنگ را بیش از  11سال قبل ایجاد
کرده است ".این ما هستیم :رزمندگانی با رویای داشتن توانایی تالش برای ایجاد
دنیایی بهتر برای همه ،برای زندگی خوب و واقعی برای همه ساکنان کلمبیای
محبوب ما .همه آماده آرامش ،ورزش ،فرهنگ سازی ،یادگیری ،جذب جامعه شدن
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برای انجام فعالیتهای اجتماعی ،با توجه به نظرات دیگران و با تطابق با تعهدات
انجام شده هستیم؛ اجازه دهید همه را با هم بسازیم.
اکثریت به رفراندوم صلح جواب مثبت دادند قاعدتا حاضر نیستند به خاطر نظر غلط
اقلیتی خودخواه (مخالفان صلح) جانشان را فدا کنند.
اجازه دهید هر روز با هم متحدتر و قویتر باشیم تا ادعا کنیم صلح یک حق غیر
قابلانکار مردم است.
این  11سالگی با شرایط بسیار خاصی تداعی میشود :از ما این انتظار است که ما
آخرین افرادی باشیم که سالگرد تاسیس فارک را بهعنوان یک سازمان مسلح جشن
میگیریم .آن هم در یک دوره از انتقال به قانونی شدن؛ بدون هیچ مشکلی این روز
را جشن میگیریم و تمام تالشهامان را برای غلبه بر مشکالت و دست یابی به صلح
واقعی انجام میدهیم.
ما نمیتوانیم سالگرد فارک را نادیده بگیریم و چندین رویداد دردناک را به یاد
نیاوریم ،رویدادهایی که مایه افتخارند و همه در ماه مه اتفاق افتاده اند :در  02مه
 ،2101رفیق ما ،کارلوس پتیینو "کالیکه" در جنگ کشته شد؛ در  20ماه مه سال
 14 :2101تن از رفقا در گوآپی جان باختند ،بعضی از آنها در بمباران وحشتناک
سوختند و برخی نیز در هنگام دستگیری زخمی بودند .به آنها و همه کسانی که در
مسیر این مبارزه جان باختهاند و زندگی و تعهد کامل خود را به ما تحویل دادند،
درود میگوییم نه تنها در این سالگرد ،بلکه در فعالیتهای انقالبی روزانه و دائمی ما
و صادقانهتر عمل میکنیم.
برای همیشه ،صلح تعهد ما بوده است .به همین دلیل ،اکنون که آن را به وضوح در
افقاش میبینیم ،ما باید آن را پاس بداریم؛ ما باید از خطراتی که در اطراف آن
وجود دارد از خود محافظت کنیم .صلح هنوز قطعی نیست این هدف زیبا و انسانی
تنها با وحدت به دست میآید .صرفنظر از این که تفاوتها وجود دارند ،همیشه
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میتوانیم بهطور دیالکتیکی به صلح دست پیدا کنیم ،بر اساس آن اقدامات خالقانه
انجام دهیم ،نهایتاً با همدیگر صلحآمیز و هماهنگ با یکدیگر زندگی میکنیم و یکی
از این وقایع ،دقیقاً تمایل به زندگی در صلح است.
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ضمیمه 1
ما همکاری نمیکنیم؛ ما صلح میخواهیم
تانیا

نییمیر1

با توجه به مقالهی "قرارداد صلح کلمبیا با فارک به عنوان مدلی جدید برای پایان
دادن به مناقشات" که توسط وولیلیمایی (نویسنده مقاله گاردین) نوشته شده است،
من مایل به توضیحات چندی در این مورد هستم.
نویسنده خاطرنشان میکند که تنها یکی از شش عنصر این دستورالعمل مورد بحث
قرار گرفته":

انهدام و خلع سالح .اگر فقط این امر آسان بود! در مورد موضوع قربانیان ،باید به
مسئله عدم تکرار آن هم توجه کرد .برای این منظور است که یک کمیسیون برای
تشریح و تخریب سازههای شبه نظامی به وجود آمده است.
سپس هنوز دونکته وجود دارد .اولین مورد ،پایان مصلحت پردازی است که متشکل
از هفت زیرمجموعه است و شامل تجدید نظر در وضعیت زندانیان ،رفع اتهام یا
محکوم شدن به عضویت یا همکاری با "فارک.ای.پی"  ،اصالحات سازمانی برای
فراهم کردن زمینههای صلح و آتشبس و خصومت دو جانبه و قطعی .دومین مورد
اجرای توافقنامه و تایید وامضای قرارداد صلح توسط طرفین است".
تصور عمومی که در خواننده مقاله باقی میماند این است که دولت یک پیروزی
تاریخی را به دست آورده است :مبارزان مسلح مردمی(چریکها) مجبور خواهند شد
 -1یکی از فرماندهان زن فارک که هلندی است که در سال  1111به فارک پیوست .او یکی
از گروگان گیرهای اصلی ارتش فارک ودر حال حاضر یکی از اعضای اصلی هیئت صلح
فارک است.
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برای جنایات خود پاسخ دهند .تنها زمانی که خواننده به آخرین پاراگرافهای مقاله
میرسد ،متوجه میشود که نمایندگان دولت نیز در این توافقنامه ذکر شدهاند .با
اشاره به اظهارات وولیلیمایی(نویسنده مقاله گاردین) ،سانتوس "یک امتیاز انحصاری
درست کرده است که میتوانست بسیاری از افرادی که تحت امر او قرار داشتند نیز
با عدالت مواجه شوند" (اشاره به مشارکت مأمورین دولت در توافقنامه) ،هرچند او
"از فارک بیشتر از آنچه که انتظار داشت ،به دست آورده است".
این خطی است که کامال با موقعیتی منطبق است که از ابتدای مذاکرات صلح توسط
دولت و رسانههای اصلی گرفته شده است :فارک مسئول این جنگ است و مجبور به
پرداخت جرایم آنها میشود.
با این حال ،هرچند که عامالن خیزش مردمی هرگز در این درگیری نادیده گرفته
نشدهاند ،مهم است که در نظر داشته باشید که پس از مدت طوالنی سکوت در مورد
جنایات دولتی ،حقیقت شروع به شناور شدن به سطح میکند .به رغم هرج و مرجی
که در مورد تعداد و آمار موارد نقض حقوق بشر پس از سالها درگیریها وجود دارد،
شواهد کافی برای تأیید وجود دارد که دولت (به طور جداگانه یا با توجه به
فرماندهان) میتواند مسئول 81درصد از جرایم متعددی باشد که در طول دوره
درگیری رخ داده است .اعدامهای انتخابی و جمعی ،شکنجه ،جابهجایی اجباری،
اعدامهای غیرقانونی ،آزار و اذیت مخالفان سیاسی ،دستگیریهای غیرقانونی و ناپدید
شدنهای اجباری ،بخشی از لیست جرایم دولتی است که به صورت سیستماتیک و
آگاهانه انجام میشود .در مورد ناپدید شدن اجباری ،فقط برای ذکر مثال ،اگر تعداد
 41111نفر ناپدید شده بر اساس دفتر دادستانی عمومی را قبول کنیم ،باید
نتیجهگیری کنیم که دولت کلمبیا مردم بیشتری را نسبت به کل مردمی ناپدیدکرده
است که توسط هر دو دیکتاتوریهای شیلی و آرژانتین ناپدید شدهاند.
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در سال  ،0334سازمان عفو بینالملل اعالم کرد که "از سال ( 0383تا سال ،)0331
21هزار نفر در کلمبیا به دالیل سیاسی جان خود را از دست دادهاند ،اکثریت آنها به
دست نیروهای نظامی و گروههای شبه نظامی متحد آنها کشته شدند".
مهم است که توجه داشته باشیم که این توافقنامه نه تنها برای مبارزان فارک بلکه
باید برای همه نیروهای مسلح کلمبیا نیز مورد استفاده قرار گیرد که نمیگیرد؟
تمایل به نقض جدی حقوق بشر همانند بیش از  1.711مورد غیرحقیقی برای
نیروهای شبه نظامی وجود دارد .به عالوه ،نه تنها جنگجویان ،بلکه همچنین
غیرجنگجویان ،یعنی متفکران پشت سر جنگ ،کسانی هستند که برنامهریزی ،تامین
مالی و سازماندهی آن را مورد توجه قرار میدهند.
این همه ما را به این نتیجه میرساند که حکم وولیمی این است:

رهبران چریکی که "مسئولیت خود را با تأخیر به رسمیت میشناسند" در دادگاه
جدید محاکمه میشوند و محکوم به پنج تا هشت سال زندان میشوند .کسانی که
"مسئولیت خود را نمیپذیرند و محکوم میشوند  ...به بیش از 21سال زندان محکوم
خواهند شد"
این گمراه کننده است ،اما نویسنده ،با قرار دادن کلمه "رهبران چریک" در ابتدای
جمله ،به این نتیجه میرسد که عدالت تنها برای یکی از طرفین درگیری انجام
میشود :برای چریکها.
نمیتوان از حقیقت خیلی دور بود .همانطور که تیمولون جیمنز ،فرمانده فارک.ارتش
خلق در روز قرارداد امضا شده بود ،در روزنامهای اعالم کرد:

"سیستم طوری طراحی شده است که به تمام طرفین درگیر در درگیری (رزمندگان
و غیر رزمندگان) ،اجازه دسترسی به فرصتی برای ارائه حقیقت جامع ،دقیق و کامل
میدهد تا اقدامات تنبیهی در نظر گرفته شود که به قربانیان غرامت بدهد".
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به نظر من ،اهمیت این توافقنامه به عنوان یک الگو برای پایان دادن به درگیریها در
جهان است ،و فقط برای مجازات «رهبران فارک نیست.
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ضمیمه 3
برچسب تروریستی بر جنبش رهاییبخش از چه زاویهای و توسط چه
دولتهایی؟
جیمز

بریتین1

"در پرتو فعالیتهای اخیر دفتر تحقیقات فدرال (اف بی آی) در سراسر بخشهای
عدالت اجتماعی و جنبش صلح در ایاالتمتحده ،بهطور فزاینده آشکار شده است
حتی کسانی که عالقهمند به همبستگی با سازمانهای سیاسی و اجتماعی هستند
که در رابطه با مسائل به حاشیهراندهشدگان و عدالت مبارزه می کنند ،بهعنوان یک
تهدید داخلی شناخته میشوند .بهعنوان مثال ،فعاالن قدیمی صلح و عدالت توسط
اف بیای به خاطر نوشتن مثال یک مقاله انتقادی در مورد دخالت اقتصادی و نظامی
دولت و ارتش آمریکا در کلمبیا احضار شدهاند".
تا حدی ،رسانهها و مقامهای دولتی و ضدمردمی برای اهریمنی جلوه دادن مبارزات
دهقانان فقیر ،کارگران به حاشیهراندهشده و معرفی مخالفان سیاسی در کلمبیا
بهعنوان جریانات تروریستی موفق شدهاند ،این موفقیت بدون تالش برای همبستگی
بینالمللی امپریالیست صورت نمیگرفت ،اما نیروهای رهاییبخش  -ارتش خلق
(فارک.-ای.پی) .با فعالیتهایشان شکست این مکانیسم دولتی و امپریالیستی را به
نمایش میگذارند زیرا که ساختار جنبش مقاومت در کلمبیا یک مبارزه ملی رهایی
است و شرایط اجتماعی در درون مرزهای کشور خود را به نمایش میگذارد برای
تغییر به سمت رهایی طبقه کارگر.

James J .Brittain
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این تالشها که ارتش خلق فارک را بهعنوان تهدیدی برای ایاالتمتحده طبقهبندی
میکند بسیار جدی است و باید به این واقعیت توجه داشت که مبارزان رهاییبخش
در نیم قرن مبارزه تنها در محدوده قلمرو کلمبیا باقی نماندهاند .گری لیچ ،0سردبیر
مجله کلمبیا ،چنین نوشته است:
"درحالیکه شکی نیست با توجه به اینکه امکان ارتباط جهانی با سازمانهای
تروریستی مانند القاعده در همه جا وجود دارد ،اما هیچ شواهدی از این ارتباط وجود
ندارد اما فارک چیزی جز یکی از بازیگران مسلح کلمبیا در درگیریهای غمانگیز و
طوالنی جنگ داخلی است" .2حتی تحلیلگران محافظهکاری مانند پیترچالک به
رسمیت شناختن "ارتش خلق فارک بهعنوان یک سازمان تروریستی بینالمللی
شبیه به القاعده را رد میکند ،برای آنکه نه قصد و نه تمایلی به شرکت در یک
کمپین تروریستی مقابله با دشمنان نشان نمیدهند "1
ارتش خلق فارک "نیروهای محلیای هستند که سیاستهای خود را در برابر هجوم
وسرکوب دولتی هدایت میکنند" .4با توجه به این مهم است که نیروهای خارجی در
خارج از مرزهای کلمبیا بهطور سیستماتیک در عملیات نظامی علیه ارتش خلق
فارک درگیر شدهاند ،در عین حال خیزش عمومی یک اصل تعیین سرنوشت است
که آن ها به لحاظ ساختاری برای تغییر شرایط نابرابر درکلمبیا نیازمند آن میباشند
و آن را در کشور خود حفظ کردهاند و کشورهای دیگر در حاشیه را هدف قرار
ندادهاند( .حتی زمانی که این کشورها نیرویهای مسلح مردمی {چریکها} را هدف
قرار دادهاند).
1

Garry Leech
-1کشتن صلح را ببینید :تعارض کلمبیا و شکست مداخله آمریکا نیویورک ،نیویورک :اطالعات شبکه
آمریکا ،سال p.86 ،2112
 -1نگاه کنید به موضوعات داغ در تروریسم :تهدید ایاالت متحده و قانون بیمه خطر آینده از
تروریسم ،واشنگتن دی سی :راند.p.11n.1 .2113 ،
 -4مایکل کنی از پابلو به اسامه :قاچاق و شبکههای تروریستی ،بوروکراسی دولتی ،انطباق رقابتی
دانشگاه پارک :PA ،انتشارات دانشگاه ایالتی پنسیلوانیا .2117 ،ص n.37 210
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با این همه این سؤال مطرح است که چرا بسیاری از مقامات دولتی خواهان این
هستند که ارتش خلق فارک بهعنوان تهدیدی برای منافع ایاالتمتحده ،کانادا،
اتحادیه اروپا تداوم داشته باشد .پاسخ این دروغها در این واقعیت نهفته است که
خیزش عمومی آسیب بالقوه برای امنیت ملی شهروندان به حساب نمیآید ،بلکه
بیشتر خطری برای منافع جغرافیای سیاسی آمریکا و متحدان اقتصادیشان است.
ارتش خلق فارک پیشنهاد یک اقتصاد مشارکتی مبتنی بر مالکیت عمومی را میدهد
که برخالف استراتژیهای (شکستخورده) توسعه نئولیبرالی سرمایه معاصر است.
سرهنگ سابق ارتش کلمبیا ارتش کارلوس والسکوئز ،که یک مقام امنیتی
ایاالتمتحده است نه عضوی از یک سازمان غیردولتی (ان جی یو) کذایی؛ -گفت
وگویی در سال گذشته انجام داد و چنین گفت" :البته فارک -ارتش خلق ایدئولوژی
خود را از دست نداده است .به همین دلیل است که آنها هنوز هم خطرناک
هستند0".
بنابراین ،آنها عادت دارند که از ارتش خلق فارک یک تهدید بسازند .اما شورشیان
فارک اعمال غیرسیاسی خشونتبار را که ترس را به زندگی تودهها القا میکند،
بهطور کلی تصدیق نمیکنند ،آنها میخواهند اهداف زیربنایی نیروهای دولتی و
زیرساختهای شرکتهای بزرگ را تغییر دهند .آنها اساساً در تالش هستند تا
وضعیت عمومی جامعه کلمبیا را بهبود دهند ،نه اینکه در قدرت ماندن اقلیت را
تداوم بخشند.
برخالف غالب رسانهها ،بسیاری از کشورها در سراسر جهان حاضر به رسمیت
شناختن ارتش خلق فارک بهعنوان یک سازمان تروریستی بینالمللی نیستند ،آنها

 -1نقل از آدام ایساکسون  ".2111 .Isacsonپایان "عقب نشینی" فارک؟ "
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مبارزه برای صلح با عدالت اجتماعی در کلمبیا را بهعنوان یک ضرورت داخلی
میبینند0 .
از سال  2114دولتهای متعددی در آمریکای التین با فراخوان یک ابتکار جدید ،در
زمینه دفاع چندملیتی برای مبارزه با ارتش خلق فارک ،با موضوعاتی که توسط
ایاالتمتحده پیشنهاد شده است ،مخالفت کردهاند 2.در سالهای اخیر محققان
متعدد ،دانشمندان ،سیاستمداران از ارتش خلق فارک بهعنوان یک نیروی مشروع
برای مبارزه با دولت فاسد کلمبیا حمایت کردهاند.

1

-see ANNCOL“ .2004 .Duro revés para Uribe Vélez en la cita Americana
”de Defensa .
” -see Kintto Lucas. 2004. “Defense Ministers Reject Intervention in Colombia
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ضممیه 7
متن موافقتنامه صلح
موافقتنامه عمومی برای خاتمه جنگ و دستیابی به صلحی پایدار و ماندگار
نمایندگان دولت جمهوری کلمبیا (دولت ملی) و نیروهای مسلح انقالبی کلمبیا-
ارتش خلق (فارک)
در نتیجه نشست تحقیقاتی در هاوانا (کوبا) ،بین  21فوریه تا  23اوت  2102و با
مشارکت دولتهای جمهوری کوبا و نروژ به عنوان ضامن و با حمایت دولت جمهوری
بولیوی و جمهوری ونزوئال به عنوان تسهیلکننده تدارکات و همراهی کننده ،با
تصمیم متقابل برای پایان دادن به مناقشه به عنوان شرط ضروری برای رسیدن به
قانون اساسی و صلحی پایدار و ماندگار این تصمیمات گرفته شد:
به رسمیت شناختن حضور پر رنگ مردم برای صلح:
ساختار صلح یک مسئله اجتماعی کلی است که نیاز به مشارکت همه بدون هیچ
تمایزی دارد ،از جمله دیگر سازمانهای چریکی که ما را دعوت به پیوستن به این
طرح پیشنهادی کردهاند؛
احترام به حقوق بشر در هر گوشهای از قلمرو ملی هدف دولت است که باید آن را
ترویج کند؛
توسعه اقتصادی همراه با عدالت اجتماعی و در هماهنگی با محیط زیست
تضمینکننده صلح و پیشرفت است؛
توسعه اجتماعی با برابری و رفاه اکثریت ،اجازه میدهد تا به عنوان یک کشور رشد
کنیم؛
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یک کلمبیای در صلح میتواند نقشی فعال و با اقتداری در صلح و توسعه منطقهای و
جهانی بازی کند؛
این مهم است که برای تقویت دموکراسی به عنوان یک شرط به یک صلح با اساس
محکم برسیم؛
با تمایل کامل ،حکومت ملی و ارتش خلق(فارک) برای رسیدن به توافق و دعوت از
تمام جامعه کلمبیا و همچنین به عنوان عضوی از یکپارچگی منطقه و جامعه
بینالمللی ،این پروسه را همراهی میکنند.

ما توافق کرده ایم:
* برای شروع گفتگوهای مستقیم و بدون وقفه موضوعات دستور کار در اینجا
پایهریزی شود ،با هدف رسیدن به یک توافق نهایی برای پایان دادن به درگیری
که به صلح پایدار و ماندگار کمک خواهد کرد.
* یک جدول از گفتگوها (در دو هفته اول ماه اکتبر  )2102به صورت عمومی
در اسلو ،نروژ ،و سایت اصلی در هاوانا ،تهیه خواهد شد .این جدول میتواند
شامل جلساتی در کشورهای دیگر باشد.
*برای تضمین اثربخشی فرایند و نتیجه کار و برای برآوردن انتظارات جامعه
نسبت به توافقنامه ،در مورد موضوعات دستور کار به سرعت و در کمترین
زمان ممکن ،اطالعرسانی خواهد شد .در هر صورت ،در طول مدت ارزیابیهای
دورهای ،پیشرفت کار ارائه خواهد شد.
*گفتگو با حمایت دولتهای کوبا و نروژ به عنوان ضامن و دولت ونزوئال،
شیلی به عنوان کشورهای همرا ،توسعه مییابد .در روند کار با توجه به
نیازهای بوجود آمده و با توافق ،دیگر کشورها را هم میتوان دعوت کرد.
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دستور کارها به شرح زیر است:
الف -سیاست توسعه جامع کشاورزی
توسعه همه جانبه کشاورزی برای افزایش ادغام مناطق و توسعه اجتماعی
و اقتصادی عادالنه کشور بسیار مهم است.
 .0دسترسی و استفاده از زمین و دایر کردن زمینهای بایر .رسمی کردن
اموال .مشخص کردن مرز زمینهای کشاورزی و مناطق و زیستگاههای
حفاظت شده.
 .2برنامههای توسعه با تمرکز بر ارضی.
 .1توسعه زیرساختها و بهبود زمین.
 .1توسعه اجتماعی :بهداشت ،آموزش ،مسکن ،ریشهکن کردن فقر.
 .1ایجاد انگیزه برای تولید کشاورزی و رشد اقتصادی بر اساس اتحاد و
همکاری ،ارائه کمکهای فنی ،یارانهها ،اعتبار ،تولید درآمد ،بازاریابی و
ایجاد اشتغال رسمی.
 .3ایجاد سیستم امنیت غذایی.
ب -مشارکت سیاسی
 .0به رسمیت شناختن حقوق مخالفان و تضمین آن برای فعالیتهای
سیاسی آنان به طور کلی و به ویژه برای جنبشهای جدیدی که پس از
امضای توافقنامه نهایی بوجود میآیند ،و همچنین دسترسی به رسانهها.
 .2مکانیزم دموکراتیک مشارکت شهروندان ،از جمله مشارکت مستقیم ،در
سطوح مختلف و زمینههای گوناگون.
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 .1اقدامات موثر برای ارتقا مشارکت در سیاستهای ملی ،منطقهای و
محلی همه بخشها ،از جمله جمعیتهای آسیب پذیر ،باتوجه به شرایط
خاص آنها و با تضمین امنیت برایشان.
پ .پایان جنگ
روند درست و همزمان به معنی:
 .0آتشبس دو طرفه قطعی و پایان دادن به خصومتها.
 .2ترک سالح .تقویت همکاری با ارتش خلق -برای بازگشت نیروهای
فارک به زندگی مدنی ،اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی ،مطابق با منافع
خودشان.
 .1دولت ملی در تجدید و تعدیل وضعیت متهمان یا محکوم شدگان ،به
دلیل تعلق یا همکاری با ارتش خلق -فارک ،با نیروهای فارک هماهنگی
کند.
 .4به موازات آن ،دولت مرکزی به فعالیت سازمانهای جنایتکار و شبکه
های حمایتیشان پایان دهد .سازمانهایی که جنگ را تشدید میکنند ،از
جمله مبارزه با جریانات فاسد و مصون نبودن آنها از مجازات ،به ویژه هر
سازمانی که مسئول قتلعام و خونریزی هستند و مبارزه برای حقوق بشر،
جنبشهای اجتماعی و سیاسی را تضعیف میکنند.
 .1دولت ملی با تجدید نظر اصالحات الزم را انجام دهد و نهادهای ضروری
را برای رسیدگی به چالشهای برقراری صلح تنظیم کند.
 .3تضمین امنیت.
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 .7بر اساس مفاد موضوع ( 1قربانیان) این موافقتنامه ،وضعیت شبه
نظامیان روشن خواهد شد.
امضای توافقنامه نهایی این فرایند آغاز شد که باید در یک مدت زمان
معقول توسعه یابد و توسط احزاب مورد تایید قرار گیرد.
ت .راه حل برای مشکل مواد مخدر
 .0برنامههای جایگزینی محصوالت غیرقانونی .برنامههای رشد و توسعه
یکپارچه با مشارکت جوامع در طراحی ،اجرا و ارزیابی از برنامههای
کشتهای جایگزین و احیای محیط زیست مناطقی که تحت تاثیر کشت
محصوالت غیر قانونی بوده است.
 .2برنامههای پیشگیری(منع) از مصرف مواد مخدر و گسترش بهداشت
عمومی.
 .1یافتن راه چاره برای پدیدهی تولید ،مصرف و تامین سالمت عمومی.
س .قربانیان
غرامت دادن به قربانیانی که در مرکز توجه و توافق دولت ملی و فارک
هستند .به این معنا که :
 .0حقوق بشر در مورد قربانیان در نظر گرفته شود.
 .2و حقایق روشن شود.
ش -اجرا ،تأیید و امضای سند
با امضای توافقنامه نهایی اجرای تمام موضوعات توافق آغاز میشود.
111

کانون مدافعان حقوق کارگر

ارتش خلق کلمبیا (فارک)

 .0مکانیزم پیاده سازی و تایید:
الف -سیستم پیاده سازی متناسب با اهمیت ویژهی هر منطقه.
ب -کمیسیون نظارت و تایید.
ج-ساز و کارها
د -حل و فصل اختالفات.
این مکانیزمها ظرفیت و قدرت اجرایی دارند و باید توسط نمایندگان بخش
ها و جامعه به طور مناسب با شرایط خاص مطابقت داده شود.
 .2همراهی بینالمللی
 .1برنامه.
 .4بودجه.
 .1ابزار انتشار و ارتباطات.
 .3مکانیسم امضای سند توافق نامه.
*قوانین عملیاتی به شرح زیر است:
 -0در جلسات در حال کار تا  01نفر از هر هیات شرکت میکنند که 1
نفر نمایندگان تاماالختیار یک نفر هم سخنگوی هیات مربوطه خواهد بود.
هر هیات شامل  11نفر نماینده است.
 -2به منظور کمک به توسعه روند صلح ،آنها میتوانند با مشورت
کارشناسان ماهر ،در مورد زمینههای دستور کار آگاهی یابند ،یک بار دیگر
روش مربوطه طبقه بندی شود.
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 -1برای تضمین شفافیت روند صلح ،جدول گزارشهای دورهای با شرح و
تفصیل تهیه شود.
 -4سازوکاری برای ارائه پیشرفت مذاکرات برای عموم مردم ایجاد شود اما
بحث و جدلهای میز مذاکره عمومی نشود.
 -1استراتژیهای اتخاذ شده برای تاثیرگذاری بیشتر منتشر خواهد شد.
 -3برای تضمین امکان گسترده مشارکت ،مکانیسمی برای دریافت
پیشنهادات در مورد موضوعات دستور کار از سوی شهروندان و سازمانها،
به کمک وسایل فیزیکی یا الکترونیکی تاسیس خواهد شد .با توافق دو
جانبه و در برخی از لحظات خاص ،میز مذاکره میتواند مشاوره مستقیم
داشته باشد و پیشنهادات را در موارد خاص دریافت کند ،یا شخص ثالثی
به نمایندگی سازمان از دور مشارکت داشته باشد.
 -7دولت ملی باید منابع الزم برای کار پشت میز مذاکره را تضمین کند تا
مذاکره به شیوهای کارآمد و شفاف اجرا شود.
 -8میز مذاکره برای پیشبرد فرایند صلح مستلزم فن آوریهای الزم است.
 -3گفتگوها با موضوع سیاستهای یکپارچهسازی توسعه کشاورزی آغاز
خواهد شد با دستوری که توافق روی آن پشت میز مذاکره ادامه خواهد
یافت.
 -01مذاکرات تحت این اصل انجام میشود :هیچ چیز توافق نیست تا روی
همه چیز توافق شود.
امضا شده در  23اگوست  2102در هاوانا ،کوبا
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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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