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  عثمان حيدری: فرستنده 
  ٢٠١٩ جوالی ٠١

  

  بی حزر پس از اجالس اضطراری رھبFARC ۀبياني

  
يس حزب تشکيل ئالبی آلترناتيو خلق که به دعوت رترين مرجع نيروی انق  اضطراری شورای ملی خلق، عالیاجالس

 تن از ١٣٣کند و تا کنون به قيمت جان  شد وضعيت خطير امنيتی که اعضای حزب را در مجموع تھديد می

عالوه بر تعداد . رسی و تحليل قرار داد نفر از بستگان آنان انجاميده، مورد بر٣۴طور  ھای سابق و ھمين پارتيزان

 سياسی در ۀکنند وطنان را به ياد داشت که به خاطر نقش تعيين  نفر از ھم۶٠٠ فرد ناپديد و بيش از ١١نامبرده بايد 

  .ميھنان را ذکر کرد طور بايد تھديدھای مستمر و تبعيد ھزاران نفر از ھم شھرھای خود به قتل رسيده اند و ھمين

  :کنيم م میما اعال«

 و ايجاد صلحی باثبات و  ی در مورد پايان بخشيدن به مناقشهئشده نقض آشکار توافق نھا ريزی اين سوءقصدھای برنامه

 حفظ جان و امنيت کليه مردم ۀباشد و لذا اين در حيطۀ مسؤوليت کشور و دولت است که بر اساس قانون وظيف پايدار می

  ». قرارداد به عھده دارند٣.۴ھبران اجتماعی را طبق بند کلمبيا و از جمله امضاکنندگان قرارداد صلح و ر

ھيچ تعھد روشنی «گيرد که  ھای دادستان کل کشور مورد انتقاد قرار می ھای دولت و گزارش  بيانيه اطالعيهۀدر ادام

در . کند میه نئھای حفاظتی و امنيتی ارا ی در چارچوب برنامهئھا طور اقدامات سياسی و مکانيسم برای حفظ جان و ھمين

. ھای سياسی بوده است  اعمال خشونت  مسلحانه در کلمبياۀدانيم که در واقع علت اصلی پيدايش مناقش می«: ادامه آمده
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مرکز " و رھبران آن به ويژه از طرف حزب دولتی ء، اعضاFARCبدنام کردن و ايجاد سازوکار عليه حزب 

رای يک کارزار تعقيب سياسی و اذيت و آزار عليه کسانی جمھور که در حال اج يسئطور شخص ر و ھمين" دمکراتيک

  .، کماکان ادامه دارد»ند ا قرارداد صلح با کشورۀکنندء ھستند که امضا

ی پيش ئ رابطه با انتخابات شھری و منطقهور شدن مجدد خشونت در  انداز شعله با در نظر گرفتن وضعيت خطير و چشم

» فليپه گونزالس«و » په موخيکا په«جمھور  يسئطور ر  و ھمينرویاو نرو، توجه کشورھای تضمين کننده يعنی کوبا 

ملل متحد که شورای امنيتش به زودی به کلمبيا سفر خواھد دھند، و کميسيون دوم  طور گروھی را تشکيل می که ھمين

زم برای حزب در طول ھای ال کنيم که ضمانت ی حقوق بشر را به اين نکته جلب میئمريکاا چنين دادگاه بين کرد و ھم

  . شودءانتخابات اجرا

FARC تفاوتی موجود  خواند بر بی ھای ملت را فرا می  بخشۀھای خود برای استقرار صلح تأکيد دارد و ھم به کوشش

  ». تر به ھمراه دارد، چيره گردند در رابطه با حمام خونی که درد و رنج بيش

 مردم ۀ کنونی طالب قبول مسؤوليت جلوگيری از سقوط صلح معھود به حمام خون مجدد است که بر گردن ھمۀلحظ

 ۀھای بزھکاران ی که خواستار استقرار صلح ھستند قادر خواھد بود برنامهئھا کلمبيا تنھا بسيج پرشور ميليون. کلمبياست

  ».آورد تماعی و سياسی به ارمغان می اقتصادی، اجۀھا بھر کسانی را متوقف سازد که جنگ برای آن

   

  تارنگاشت عدالت 
  ردگلوب: منبع 

  ٢٠١٩ ونج ٢٢
  

   

   

   

   

   

  بوگوتا

  ٢٠١٩ ژوئن ٢٢

   

  
  

  


