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 Political  سياسی

  
  )توفان(حزب کارايران

  ٢٠١۶ نومبر ٠٩
  

   کودتای دست راستی در کلمبياۀ صلح نوبل آخرين پردۀجايز
. ، رئيس جمھور فعلی کلمبيا داده شد)Juan Manuel Santos("خوان مانوئل سانتوس" به ٢٠١۶ صلح نوبل ۀجايز

برای تالش مصممانه اش به : " صلح نوبل در اسلو در توضيح اين تصميمش ابراز داشت که ویۀ جايزاروئی نۀکميت

دريافت اين جايزه . اين جايزه را دريافت می کند" خاطر پايان دادن به جنگ داخلی که بيش از نيم قرن طول کشيده است

، پيروزی )FARC"(فارک"از طريق ھمه پرسی پيرامون توافقات دو جانبه با چريکھای " خلق"ت ھمراه با مخالف

 کوبا، ونزوئال ۀلوحان فارک و پادرميانی سادهۀبزرگی برای ارتجاع کلمبيا و شکستی سخت برای چريکھای فريب خورد

  .يلی محسوب می شودچو 

را بعد از " سانتوس" صلح به آقای ۀکه جايز) Kaci Kullmann Five"(کاچی کولمن فايو" نوبل آقای ۀرئيس کميت

 ۀکلمبيا اعالم می کرد و اين خود نشان" خلق" منفی ھمه پرسی و رد توافقات دو جانبه با چريکھا، از طرف ۀاعالم نتيج

و دست به سر کردن آنھا اعالم داشت که اين جايزه " فارک"برای دلداری چريکھای   شکست تالشھای صلح بود،

به سخن ديگر ھنوز صلحی صورت نگرفته است و مذاکره تا ابد . ويقی برای نجات دادن روند صلح در کلمبياستتش

ادامه دارد و منتظر باشيد تا در زير پايتان علف سبز شود و مبادا به عمليات شتابزده و بدون تعقل دست بزنيد تا روند 

  ؟؟!!صلح به خطر افتد

 جنگ داخلی افتاد و نيروھای چريکی از ھمه جا مانده و رانده، نه راه پس دارند و نه ۀ آخر نمايشنامۀبه اين ترتيب پرد

  .راه پيش

 ٢٢٠ تاکنون بيش از ١٩۶۴و نيروھای دولتی کلمبيا از جمله جوخه ھای مرگ از سال " فارک"ھای نظامی  درگيری

ھزار ٣٠ھزار نفر ناپديد و ٢٥اره شده، ھمچنين در اين مدت بيش از پنج ميليون نفر آو. ھزار کشته در بر داشته است

ی است ئتوافق صلح ھمچنين شامل بندھا: "د شرق در مورد مضمون اين توافقنامه می نويسۀروزنام. نفر ربوده شده اند

شدن  بنابر توافق حاصله، با قانونی. اند ی و تاريخی مسبب جنگ تنظيم شدهئ ورجوع معضالت ريشه ه با ھدف رفعک

جای مقاومت مسلحانه،  رشيان فارک، اين مجراھای دموکراتيک خواھند بود که از اين پس بهمشارکت سياسی شو

 آتی انتخاباتی در ھر دو مجلس سنا و ۀ تنھا در دو دور فارک نه.  اظھار وجود سياسی اين گروه خواھند شدۀعرص

ھای انتخاباتی   رقابتۀ وارد عرصطور عادی تواند به نمايندگان دارای پنج کرسی خواھد بود، بلکه پس از آن نيز می

 اقتصادی ۀگذاری گسترده در بخش توسع کند تا با سرمايه نامه ھمچنين دولت کلمبيا را موظف می اين توافق. شود
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عنوان يکی  ھاست به ی، به کاھش شکاف موجود بين نرخ رشد اقتصادی متمرکز در شھرھا و نرخ فقری که دھهئروستا

. .... ی شده، ياری رساندئير روستانشينان و دھقانان کلمبياگ لوژی مارکسيستی شورشيان، دامنھای کليدی ايدئو از مؤلفه

 قھرآميز دولت ۀ مبارزۀثباتی که نتيج ھا، فساد و بی زدن به خشونت نامه نيز روند دامن از طرف ديگر، بند چھارم توافق

گذاری  کاران کوکائين، درصدد خواھد بود تا با سرمايهجای مجازات کشت دولت به. با مواد مخدر بوده را تغيير خواھد داد

از محورھای . ی را تغيير دھدئھای اقتصادی کشاورزان روستا گيزهھای جايگزين، ھمچون کاکائو و قھوه، ان در دانه

نامه، رسيدگی به درد و رنج قربانيان منازعات بر مبنای چارچوب عدالت ترميمی است؛ چارچوبی که  ديگر اين توافق

سنجد؛ آنانی که  ی آنان میئگو اند، بر مبنای راست  فجيع شدهشدت مجازات آن دست اعضای فارک را که مرتکب جناياتی

رو  ی روبهئھا وآمدھايشان با محدوديت  رفتً اقداماتشان سخن بگويند، صرفاۀسرعت پا پيش گذاشته و با صداقت دربار به

در واقع مانند اين است که . ". مانی طوالنی راھی زندان شوند ز خواھد شد؛ در غير اين صورت، بايد برای مدت

  .چريکھا بايد در ھمه موارد پاسخگو باشند و در اين توافقنامه بر صندلی اتھام نشسته اند و بايد طلب مغفرت نمايند

ه ملتمسانه از  خويش حتی تا به جائی پيش رفتند کۀدر توافقنام" سانتوس"اين چريکھا در مذاکرات دو جانبه با آقای 

دادگاھھای  رژيم حاکم تقاضای عفو، دادن شغل به آنھا، قرار منع صدور تعقيب طلبيدند و اعتراف کردند که بايد

 ۵٠به اين ترتيب چريکھا پذيرفتند که در عرض اين . " طرفھا رسيدگی کندۀجنايات جنگی ھم" تشکيل شود که به ويژه

اين اعترافات ھمان تبليغات شوم ارتجاع .  در مقابل دادگاه پاسخگوی آن باشندسال به جنايات جنگی دست زده اند که بايد

اين توافق در . حاکم است که با کشتار مردم عادی توسط جوخه ھای مرگ، اين عمليات را به پای چريکھا می نوشت

ی چريکھا را نيز به زير  انقالبۀماھيت مبارز" ھمه گناھکاريم"اين سياست .  کلمبياستۀت حاکمأ جنايات ھيۀواقع تبرئ

آنچه را که رژيم حاکم جنايت محسوب می کند، نمی تواند از . پرسش می برد که برای منافع خلق مبارزه می کردند

مرتکبان جنايت کسانی ھستند که قدرت سياسی را به دست دارند و از نيروی . منظر طبقاتی و منافع خلق جنايت باشد

    .اندکار بردهرا عليه مردم تا کنون به  دادگاه ھا برخوردارند و آنعظيم نظامی، دستگاه انتظامات و

حرف آخر را زده است و چريکھا را به عنوان " دموکراتيک"کلمبيا در يک ھمه پرسی " خلق"در اين مانور اخير، 

نايات را در گذشته والن ھمه اين جؤ حساب شده، مسۀدر اين مانور و نمايشنام. گناھکار و جنايتکار ارزيابی نموده است

  .به گردن سازمانھای چريکی انداخته اند

بود که در کوبا با پا " فارک" اول نمايشنامه مذاکرات طوالنی ميان رئيس دولت کلمبيا با رھبران سازمان چريکی ۀپرد

  .در ميانی رائول کاسترو و سرمايه گذاری از اعتبار انقالب کوبا به انجام می رسيد

. چريکھا از موضع ضعف و ناچاری به اين مذاکرات تن در دادند اساس شکست آنھا را در برداشتھمين گام نخست که 

 مذاکراتی که ميان طرفين درگير بر روی کاغذ می آيد و مورد توافق ۀيک جريان سياسی جدی و عاقل می داند که نتيج

ئيد و تصويب قرار گرفته أرفين مورد تطرفين است بايد در ھمانجا و در ھمان وقت به عنوان تصميم قطعی از جانب ط

 خود و طرف ۀفرجام کار را نه به اراد" فارک"ولی چريکھای . و دارای اعتبار و سنديت بوده و بر اساس آن عمل شود

ضد کمونيستی ھيستريک و محول کردند که در زير فشار استبداد و ترور حاکم و تبليغات " خلق "ۀمقابل، بلکه به اراد

ی دادن به ھمه پرسی و گره زدن سرنوشت خود أر.  خويش را به کرسی بنشاندۀيکطرفه، قادر نبوده است تا کنون اراد

از اين به بعد .  تسليم و استيصال اين سازمانھاست،سأ يۀبه يک ھمه پرسی در شرايط نابرابر و غير دموکراتيک نشان

ی ھمه پرسی با مسرت در أدر تفسير ر" سانتوس. "تند و نه با حاکميت تروريست کلمبياطرف ھس" خلق"اين چريکھا با 

ما بايد استقامت کنيم تا اين جنگ به پايان :" صلح را در دست داشت اعالم کرد تفسير من اين است که ۀحالی که جايز

.  جنگ استۀ ارتجاع کلمبيا برندوی می دانست که".  مردم کلمبيا می پذيردۀوی اين جايزه را از جانب ھم... برسد
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 ۀتبريک گفت و نمايند" سانتوس"به ) Timoleón Jiménez"(تيمولئو خيمنس"سرفرمانده " فارک"رھبر چريکھای 

 صلح نوبل به رئيس جمھور ۀما اميدواريم که جايز: "ت نمايندگی مذاکرات در کوبا اظھار داشتأدر ھي" فارک"

  .". مردم کلمبيا کرامتشان را بازگرداندۀ روح دميده و به ھمنيرو بدھد تا به قرارداد" سانتوس"

 اين ۀ نوبل به يک طرف قرارداد صلح و نه به ھر دو طرف، خود حاکی از ماھيت دسيسه گرانۀھمين اعطای جايز

" تبھکاری"ول جنگ و ؤارتجاع جھانی، رئيس جمھور کلمبيا را بانی صلح می داند و رئيس چريکھارا مس. نمايش است

  .سفانه چريکھا ھم به اين دروغ صحه می گذارندأ متو

ی مردم کلمبيا احترام بگذارد و لذا نمی تواند أمردم است بايد به ر" منتخب"رئيس جمھور کلمبيا که " طبيعی است"

بر اين قرار داد دو و ماه اکت٣١نسبت به قراردادی که در يک ھمه پرسی رد شده است، وفادار بماند و لذا در تاريخ 

" مقررات و توافقات"جانبه و آتش بس از نظر رئيس جمھور کلمبيا به پايان می رسد و وی تالش می کند با چريکھا به 

و   اين پرسش را مطرح کرده است که آيا جنگ ادامه پيدا می کند؟" تيمولئو خيمنس"آقای سرفرمانده . ؟؟!!جديدی برسد

آيا : "در مذاکرات صلح در ھاوانا، می پرسد" فارک"نمايندگی ت أ، يکی از اعضای ھي)Milena Reyes"(ميلنا ريس"

 ۀ چنين پرسشی چقدر کودکانه و نشانًو واقعا". شود؟ شود ؟ بعد چه می ما برطرف میۀلبخند ما دوباره از چھر

 سياست و تصور و دورنمائی ًسرفرمانده منتظر تصميمات رئيس جمھور نشسته است و خودش اساسا. استيصال است

حال . اين مبارزه ندارد و به ھمين جھت نيز ابتکار عمل را به دست دشمن داده و منتظر وعده ھای سرخرمن استدر 

  .نيز به دست آورده است" قانونی"و " خلقی"کشتار چريکھا اعتبار 

ا برندگان را بر پيشانی نوشته است، اعالم کرد که بايد ب" خلق"رئيس جمھور که ابتکار عمل را در دست دارد و وکالت 

ھمه پرسی که نيروھای افراطی دست راستی و ھمدستان قديمی و فعلی خود وی ھستند به مذاکره بنشيند و نظريات 

ی أ و دوباره قرارداد را به رشودرا جويا شود و آنوقت نظريات آنھا را در نظر بگيرد و وارد قرارداد جديد " اکثريت"

جز رئيس ه اين نيروھای دست راستی افراطی کسان ديگری نيستند ب. دارداين بازی تا آخر ادامه . ھمه گانی بگذارد

 Álvaro"(آلوارو اوريبه"رئيس جمھور قبلی آقای . جمھور قبلی که رئيس جمھور کنونی وزير جنگ وی بوده است

Uribe ( آنتيوکيا" به عنوان فرماندار در ١٩٩٧ تا ١٩٩۵بود که از سال)"Antioquia( ٢٠٠٢کرد و در حکومت می 

 حقوقی و ۀوی مبتکر ايجاد جوخه ھای مرگ در کلمبيا است که بدون ھيچ زمين.  رئيس جمھور کلمبيا بود٢٠١٠تا 

اين ارتش .  مخالفان و افراد مظنون را ھمراه با خانواده ھای آنھا قتل عام کندۀقانونی ايجاد شده بود و وظيفه داشت ھم

جمعی ه گورھای دست" آنتيوکيا "ۀھنوز که ھنوز است در منطق. ه قتل رسانيدمردم غير نظامی را باز ھا ھزار مافيائی ده

جوخه ھای مرگ به قتل رسيده و با دست قاتالن   از مردم عادی غير نظامی پيدا می شوند که به دست سربازان و

جنايات آقای مسبب و مشوق اين . جمعی پرتاب شده انده دولتی، به لباس ارتش چريکھا ملبس شده و به گورھای دست

ِ چريک پاداش نقدی پرداخت کرده و قاتالن آنھا را ارتقاء درجه می ۀبود به اين طريق که برای ھر کشت" آلوارو اوريبه"

اين امر دست جوخه ھای مرگ را در باال بردن آمار کشته ھا از طريق نابودی مردم عادی به نام چريک و اخاذی . داد

 آنھا را ًد از انتخابش به رياست جمھوری مناطق جنگی ويژه به وجود آورد که رسما بعًوی فورا. بيشتر باز می گذاشت

کار به جائی .  نظاميان در آمدندۀدر اثر اين سياست مناطق بزرگی به زير سلط. می ناميد" مناطق توانبخشی و ثبات"

نام برد که " آزمايشگاھھای جنگی"رسيد که حتی سازمان عفو بين الملل نيز به صدا در آمده و از اين مناطق به عنوان 

وزير  .کردندشمردند و فعاالن اجتماعی، مدنی و سنديکائی را نابود میدر آن مردم غير نظامی را دشمن خود می

خوان " صلح نوبل، آقای ۀ اخير جايزۀ ھمين برند٢٠٠٩ تا ٢٠٠۶در سالھای " آلوارو اوربيه"آقای ) بخوانيد جنگ(دفاع

در اين جنايات " پيروزی"وی مدتھا بعد از  . اين عمليات را با دست خودش انجام می دادۀکه ھمبود " ساموئل سانتوس
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ِای محزون در مقابل فشار افکار عمومی، اعالم کرد که اين موارد رويداده، بسيار نادر بوده با سری افکنده و قيافه 

اوز رئيس جمھور ونزوئال به وی لقب جنايتکار ھوگو چ.  عدد است٣٠٠٠ناگفته نماند که تعداد اين موارد نادر . است

وی حتی به عنوان وزير . جنايتکارانه مورد تعقيب قضائی است جنگی داد و وی در کشور اکوادور به علت چندين اقدام

جنگ برای نابودی چريکھای فارک به کشور مجاورش خالف منشور ملل متحد، با ھواپيما حمله کرد و اردوگاھھای 

و در اين ميان بسياری از ھمکارانش در دولت قبل، به عنوان فاسد و رشوه خوار، غاصبان  باران نمودچريکھا را بم

ھنوز راست راست راه " سانتوس"و " اوربيه"که  اين. زمين، ھمدستی با جوخه ھای مرگ بر صندلی اتھام نشسته اند

  .می روند، مديون حق مصونيت خويش می باشند

نيروھای انقالبی .  مبارزه ممکن استۀی دھد که مذاکره با دشمن تنھا با حفظ اسلحه و ادام سياسی کنونی نشان مۀتجرب

شوند و روحيه میھرگز نبايد در ميان ھوادارانشان به توھم و سازش طبقاتی دامن زنند که در اثر مانورھای ارتجاع بی

 کوبا نيز اعتبار جھانی خود را در اين دولت. س و بدبينی دچار شده و به انزوا می رسندأبا شکست مذاکرات به ي

    .از نتايج سحر است  مريکا به بازی گرفت که اين خوداعرصه، برای نزديکی به 

  ٢٠١۶مبر سال ـ نو١٣٩۵  ]عقرب[ آبان ماه٢٠٠بر گرفته از توفان شـماره 

  )توفان(ارگان مرکزی حزب کار ايران

  

 

 

  


