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 یخلال دو هفتهدر  -کشددور تجمعی درصدد  01 – ییایکلمب ونیلیم 5از  شیب

د فسددا ،ینولیبرال یهااسددتیسدد هیآوردن  تا علتصددرخ خود درها را به ابانیگذشددته خ

 .فعالان اعتراض کنن  کیستماتیو قتل س سیپل یرحمیب ،یحکومت

 

 یاهتود هایجیبس نیتراز بزرگ یکیشاه   ایکلمب ،نهم اردیبهشت() لیآور 82 از

کارگران،  ان،یتجمعات با فراخوان دانشدددجو نیا. کشدددور بوده اسدددتاین  خیدر تدار

 یهاو تشکل انیبوم ،یدهقان یهاتشکل ،یاجتماع یهااحزاب چپ، جنبش ها،هیاتحاد

 تیمورد حما یطدولت راسددت افرا هیعل هاسددتینیفم یو تمام هاییایکلمب -ییقایآفر

او، که اکنون پس گرفته  یاتیاصدددلاحات مال یو برنامه «دوکه وانیا»متح ه،  الداتیدا

 .ش ه، شکل گرفته است

ت خ ما و یعموم حتاجیما ،یاسداس یبر کالاها اتیبنا بود مال  یج  یاتیمال قانون

فقرا و  یبر زن گ ی یشددد  ریثأتده ، که  شیرا افزا (یعیآب، برق، گداز طب) یعموم

تظاهرات  یاول ماه مه، دامنه یآخر هفته لاتیدر تعط. گدذاردیمتوسددد  م یطبقده

 لیتب  یمردم امیق کیبه  سیپل رو با وجود سددرکوب مرگبا افتیشدد ت و گسددترش 

 .ش 

گذشته  یدو هفته یط ت،یدرصد  از کل جمع 01 ،ییایکلمب ونیلیاز پنج م شیب

 یع التیب ،یمشددکلات اقتصدداد ،ینولیبرال یهااسددتیسدد هیان  تا علآم ه هاابانیبه خ

 کِیسددتماتیو قتل سدد سیپل یرحمیبفسدداد دولت،  سددت،یز  یمح بیتخر ،یاجتماع

 یو اصلاحات اساس «دوکه» جمهوررئیس یآنها خواسدتار استعفا. فعالان اعتراض کنن 

ن  مان ،یمخالف مترق استم ارانیس همه، نیبا ا. هستن  یاسیو س یاقتصداد ،یاجتماع

، «گوسددتاوو پترو» 8102 یجمهور اسددتیو نامزد انتخابات ر انهیطلبان چپ ماصددلا 

 .ان در اعتراضات ن اشته ینقش چن ان
 

  یجنگ یمنطقه
 نامعترض نیب زیآمخشونت یریشهر شاه  درگ یبزرگ و حومه یتمام شهرها در

 نیب ادر جنو ا،یشهر بزرگ کلمب نیسوم ،یکال. میهست سیکنترل شورش پل گانیو 

که پس از آن. شددد ه اسدددت لیبه مرکز اعتراضدددات و سدددرکوب دولت تب  ،کشدددور
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این از  ییهابخش ناکنو ،را داد «یح اکثر»شددد ن ینظامدوکه فرمان  جمهوررئیس

 . شباهت دارد یجنگ یمنطقه شهر به

که جوانان  یچرخن ، در حالمی سددد  معبر یهابر فراز آتش ینظدام یبدالگردهدا

 یهاپاش، گلولهآب نیماسک و سنگ، از خود در برابر ماش ،یمنیکلاه ا ،دار با سپرکلاه

 یهادر شددبکه یمتع د یهالمیف. کنن می دفاع یکیلاسددتپ یهاآور و گلولهگاز اشددک

 یمسلح در خودروها انیرنظامیغ س،یپل ه دمی پخش شد ه است که نشان یاجتماع

 کیگلوله شل نیثروتمن ، به سمت معترض یهاساکنان محله نیبلن  و همچنیشداسد

 .ان دادهنفر جان خود را از دست  ستیاز ب شیتاکنون ب. کنن یم

 یرانتفاعیبراسدداس گزارش سددازمان غ. شددودیمح ود نم یفق  به کال سددرکوب

و  ی، ح ود هشتص  نفر زخم و نه نفر کشته ی، در مجموع سدTemblores ایکلمب

بان حقوق بشر چهل و هشت  هید. ان خودسدرانه بازداشت ش ه طوربههزار نفر  باًیتقر

به دام  سیاز چهارصدد  معترض که توسدد  پل شیب. مورد مرگ را گزارش کرده اسددت

 .شون  ینگه ار یمخف یهادر بازداشتگاه رودیان  و گمان مش ه  یناپ  ،افتاده

نگاران صورت گرفته به کارمن ان سازمان ملل و روزنامه یحملات متع د نیهمچن

مانن   یحقوق بشر یهااروپا، سدازمان ملل و سدازمان یهیمتح ه، اتحاد الاتیا. اسدت

 یهاسددازمان. ان را محکوم کرده هاسددرکوب نیبان حقوق بشددر ا هیدالملل و  نیعفو ب

 یالمللنیب یفریرا در دادگاه ک یتیشکا « ایسِپ وانیا»و سناتور چپ  ایکلمب یدولتریغ

ICCتیبشددر هیعل تیدولت به جرم جنا هیسددازمان ملل متح  عل تیامن یو شددورا 

 .ان مطر  کرده

کرده و خواستار سرکوب  یانگارجرماعتراض را  ایجنا  راست کلمب گر،یطرخ د از

که هنوز هم در  ،«بهیآلوارو اور»که، ود یسابق و حام جمهور. رئیسش ه است شدتریب

 و کن یصددحبت م «یسددتیترور بیتخر»اسددت، از  رگذاریتأث اریبسدد یمل اسددتیسدد

 ELN ا،یکلمب یمان هیباق یهاکیچر ریتوسدد  سددا کن  کهمتهم میمعترضددان را 

 .  ان دهی ش هسازمان یاتجارت مواد مخ ر و چپ منطقه ،یمل بخشیارتش آزاد
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  متعدد یهابحران
 یارمیب یریگبا موج سوم همه ایکه کلمب ردیگمی صورت یاعتراضدات در حال نیا

ازدحام روبرو پر یژهیمراقبت و یهاگاهیعفونت و پا یبا نرخ بالا 01ی کووی  کشدددن ه

باختگان، رقم جان نیسوم -ان  از هشتاد هزار نفر جان خود را از دست داده شیب. است

ه به و گرسدددن ریفق ،کارینفر ب هاونیلیم ،یریگهمه .در منطقه کیو مکز لیپس از برز

رده ک رانیو یکلهرا ب شکنن ه یزده، ساختار اجتماعبحرانقبل جا گذاشته و اقتصاد از

 . است

درص   28.5. است افتهی شیدرص  افزا 6.2 یریگهمهنسدبت به سدال قبل از  فقر

درصددد  آنان در فقر  05که  ،کنن می یخ  فقر زن گ ریدر حال حاضدددر ز تیاز جمع

ارزش پزو واردات را گران کرده و به تورم دامن   یکاهش شدد . برن یبه سددر م  یشدد 

جامعه وارد کرده و  رتریفق یهاخشضددربه را به ب نیشددتریب مت،یق شیافزا. زده اسددت

 . حاکم مرفه ش ه است یفقرا و طبقه نیشکاخ ب شیباعث افزا

 بع  از ن،یلات یکایاسدددت که در آمر یکشدددور ایکلمب ،یگزارش بانک جهان طبق

هفتم  یدر رده یو در سطح جهاندوم  یدر رتبه یاجتماع ینابرابر ثیهن وراس از ح

دولت  یبحران شدکسددت خورده تیریم  هیکه امروز عل یاز کسددان یاریبسد. قرار دارد

امر  نیا. از دسدددت دادن ن ارن  یبرا یزیکلمه چ یواقع یکنند ، به معنامی اعتراض

 22نشان داد که  ریاخ ینظرسنج کیکن : می صد ق شدترینسدل جوان ب یبرا ژهیوبه

 .کنن می تیحما یاز اعتصاب مل 28تا  02 نیدرص  افراد ب

ارت تج یقراردادها. ستین یاعتمادیو ب یکاریمعترضان تنها از فقر، ب تیشدکا اما

کشاورزان  تیاروپا موجود هیمتح ه و اتحاد الاتیاز ا یدار کشداورزارانهیآزاد و واردات 

ز ا انیبوم یهاو جنبش یطیمحسددتیز یهاگروه. کن یم  یرا ته  ییایکوچک کلمب

 زیگبحث بران یریو از سرگ گیاستحصال نفت از ر ،بزرگ استخراج یهاگسترش پروژه

نتقاد کوکا ا اهانیدر مناطق کاشت گ فوزاتی( با سم گلکوپتری)با هل ییهوا یپاشدسدم

 یبازنشستگ سددتمیسدد یخزن ه یسداز یاز خصدوصد یکارگر یهاهیاتحاد 1.کنن یم

                                                      

 یجنوب یکایآمر یبوم اهیاز چهار گ یکی) کوکا اهانیمناطق کشددت گ 8105تا  0111از سددال  1 

ا ر( اسددت ن،یروانگردان، کوکائ  یاز محصددولات آن آلکالوئ یکیکه   Erythroxylaceaeیاز خانواده
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. دارن  تیشدددکا یبه اشدددت عموم یهامراقبدت یمزمن بودجده سدددریکو  یعموم

در  یدولت یروهاین یگریو وحشددد یدولت یهادانشدددگاه قیان، بحران عمیددانشدددجو

 .کنن یرا محکوم م هاابانیخ

صددلح، که با  یتوافقنامه یتوقف اجرا لیبه دلهاسددت م ت نیدوکه همچن دولت

مورد انتقاد  ،امضا ش ه 8106در سال  FARC )فارک( ایکلمب یمسلح انقلاب یروهاین

ود نامه به ستوافق نیش ه در ا ینیبشیپ یمشدخصدا ، اصلاحات ارض. قرار گرفته اسدت

 . ش ه است گرفته  هیناد ان،یداران و قاچاقچنیاز زم یاریبس

سددازمان ملل . اسددت افتهی شیافزا گریتحت نظر دوکه بار د زیآمخشددونت اعمال

از سال  زانیم نیشتریکه ب شماردیبرم 8181هفتاد و شدش مورد قتل عام را در سال 

 انیکشاورزان کوچک و رهبران بوم ،فعالان شدتریب انیقربان. تاکنون بوده اسدت 8102

 یهاپروژه ،مسددلح یهابرابر گروه رخود د یزن گ یوهیو شدد نیهسددتن  که از سددرزم

براسدداس گزارش سددازمان . کنن می دفاع تجاری یبزرگ اسددتخراج معادن و کشدداورز

و از .  ن یو ده فعال به قتل رس صد یسد 8181فق  در سدال  ،Indepaz یردولتیغ

و پنجاه عضددو سددابق فارک جان خود را با خشددونت از  سددتیاز دو شیب ،8106سددال 

راسددت،  انینظامشددبه شددتریها بخشددونت نیدر هر دو مورد، عاملان ا. ان دسددت داده

 .مواد مخ ر هستن  یبان ها ایارتش  ،فارک مخالف یهاگروه

 

  

                                                      

 یمبنWHO سازمان به اشت جهانی  صیبنا به تشخ 8105از سال  کردن ،یم یپاشسدم کوزاتیبا گل

با  یدادگاه عال یأبنا بر ر 8102زا اسدت، مصدرخ آن متوقف شد ، اما از سال سدرطان ماده نیا نکهیبر ا

 مترجم. شودیمصرخ م (کوپترینه با هل ن،یو از زم ی)دست یترمیملا یهاو روش تیمح ود
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  شدن روز افزون جنبشکالیراد
دولت دوکه  هیعل یخودجوش و دور از انتظار زشیخ ایدر کلمب یجار اعتراضددات

در آن . است 8101تحرکات اواخر سدال  یشد هکالیرادادامه و  شدتریبلکه ب. سدتین

 .ها کشور را لرزان ها، هفتهاعتصاب و بستن جاده ،زمان، تظاهرات گسترده

 لیشدد ه بود، به دل یزیر، برنامه8181مارس  یکه برا ر،یاخ یسددراسددر اعتصدداب

ت نادرس تیریاز آن زمان، م . افتاد قیناچار به تعو نهیو قرنط یریگهمه هیاق امات عل

هر روز . دامن زده است شتریرا ب یتینارضا یهابحران سلامت، شعله ینهیدولت در زم

را خشن و اقت ارگ ن هیفزا طوربهرِ ساختارِ دولتِ ییاز مردم خواستار تغ یشدتریتع اد ب

داشتن ، اکنون  یعفا ت یاعتراضدات اسداسداً جنبه ن،یاز ا شیکه پحال آن. باشدن یم

 ،کنن می را رد جیرا یتنها نظم اجتماعکنن گان نهشددرکت. ان شدد ه یشدد ت تهاجمبه

 یریگشدددکل حالدر  زین زیو صدددلح آم کیدموکرات ،عادلانه یاجتماع یایکلمب ی هیا

 .است

بلکه در اشددکال و  ،و منافع خاص آن هاتنها در خواسددتهنه ،ایکلمب یمردم زشیخ

ان  که چگونه اما معترضددان درک کرده. تنوع اسددت یدارا زین اشیاعتراضدد ینمادها

هم همختلف را ب یآنچه بخشددها. خود برجسددته کنن  انیم بخش را دروح تعناصددر 

 . ( استخلق) pueblo ابهمثخود به فیده ، ارتباط مثبت تعرمی ون یپ

 نیا. دارد یمفهوم طبقات کیواژه به وضدددو   نیا ،ایکلمب یاسدددیفرهنگ سددد در

طبقات مردمی و  یاهیحاشددشدد ه، مختلف طبقات مردم محروم، اسددتثمار یهابخش

آموزان، دهقانان، جوامع دانشدار، خانهزنان  ،یررسددمیو غ یکارگران رسددم - مخالف

 و -. شودیرا شدامل م اشدگرب یها، زنان و گروههاچپ ها،ییایکلمب-ییقایو آفر یبوم

مالکان بزرگ ده ؛ دولت سدددرکوبگر، م افع منافع می گروه قرار کیدآنهدا را در برابر 

 هایهای مالی بزرگ، شددرکتبنگاه ،یتیفرامل یهاشددرکت ،یصددنعت یکشدداورز ن،یزم

 .انینظامشبهو  ایبزرگ چن رشته

-یگارشدددیاول میرژ هیفق  عل pueblo خلق یاسدددیسددد یو مبارزه تیدفعدال

 هایز نگرانا یاریبس. ستیآن در دولت ن ن گانیو نما ای)ثروتمن ان( کلمب کیپلوتوکرات

 - یاقتصدداد یام هایبه پ میرمسددتقیغ ای میمسددتق طوربهمعترضددان  یهاو خواسددته



 

 
 

 پروانه قاسمیانی / ترجمه آرن تائوس 7

)با نگاه به خارج( کشددور  یگراو برون نولیبرالم ل انباشددت  یکیو اکولوژ یاقتصدداد

 .کن یمردم را متح  م ر،یمخالفت با مورد اخ. شودیمربوط م

 قیبحران عم یگذشته نشانه یهاسال یشد ن و گسدترش اعتراضدات ط کالیراد

 ایاقتصاد کلمب یسامان ه یبرا یکه به طبقات مردم یماد ازاتیامت. همان م ل اسدت

 . نبوده است یشود، کاف جادیا  اریگسترده و پا یاجماع طبقات کیاعطا ش  تا 

 

 سمویبیضد اور جنبش
اسددت که  ایکلمب یکه معترضددان را متح  کرده طرد راسددت افراط یگرید یجنبه

هاست که در کشور م ت. است بهیاور یسابق و سناتور فعل جمهوررئیسآن  ین هینما

 یط نیلات یکایکه آمر یهنگام. رسدد می سددخت به نظرسددر Uribismo یهژمون

چپ  یهاکار آم ن دولت یشاه  رو 8102و  0112 یسدالها نیب «یمترق یچرخه»

م مرد هیو اق امات ضد  شورش عل هاکیرا با چر ایکلمب یجنگ داخل اوریبهبود،  انهیم

کشور به  نیا ،(8118 –01) یو یجمهور استیدر دوران ر. کرد  یرا تش  یرنظامیغ

 گاهیکم به هفت پادسددت کایشدد  و آمر لیمتح ه تب  الاتیا یااز متح ان منطقه یکی

 .کرد  ایپ یدسترس ایکلمب نیدر سرزم ینظام

خود خوان مانوئل سانتوس و  نیدولت جانش انیسپس به مذاکرات صلح م بهیاور 

 یبا رون  صددلح راه را برا یمخالفت اردوگاه و. شدد ت اعتراض کردبهفارک  یهاکیچر

 اما. هموار کرد 8102سدددال  دوکه در یعنی ،اوریبه ینامزد انتخاب یجمهور اسدددتیر

 .از قبل آغاز ش ه بود زوال هژمونیک اوریبیسمو ،یروزیپ رغمیعل

سابق گوستاوو پترو بود که در روز انتخابات خبرساز ش  و در دور دوم  کیچر نیا

 یدر طول مبارزات انتخابات. افتیچپ دست  یبرا یخیتار یجهینت کیمقابل دوکه به 

ز ا. محسوس بود انیجوانان و دانشجو انیدر م ژهیوبه یاسیسد ی اریب یهانشدانه ،یو

و  8101سال  یتحرکات گسترده. است ش ه تریقو یویبیآن زمان، احساسات ض  اور

 توان اوریبیسددمو. تر اسددتقیعمبحران  یهافصددل نیآخر یم اوم مردم یهازشیخ

کمرنگ  - یاسدددیو سددد یفکر ،یاز نظر فرهنگ خلق از یبزرگ یهابخش تیه ا یبرا

 .شودیم
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 به جلو حرکت
 نیهماهنگ اعتراضدات، ت وو گاه نا رمتمرکزیغ تیماه ،بحران دوگانه نیرغم ایعل

 یتهیکم را راسددتا نیدر ا هاتلاش نیاول. کن می مشددترک را دشددوار یاسددیاه اخ سدد

 نیا. کن یرا متح  م یمختلف اعتراض یهاگروهاسدت که ه دادصدورت  یاعتصداب مل

اقشددار مردم، توقف  نیرتریفق یبرا یاسدداسدددرآم   س،یخواسددتار اصددلاحات پل تهیکم

 .ش ه و خلع سلا  کشور است یزیربرنامه تیفوزیگل یپاشسم

 از یاریبسدد یبه هر حال برا. ن اشددته اسددت یاجهیبا دولت تاکنون نت گوهاوگفت

اعتصاب  یتهیکم ین گیآنها نما. ستیچن ان دور از دسترس ن هاخواسدته ،نامعترضد

و  مردمی مجامع. ادامه دهن  هاابانیان  که مبارزه را در خکنند  و عه  کردهمی را رد

 .آم ه است  یمحله در سراسر کشور پ  یشوراها

و تحرکات رو به  نوظهور هژمونیک مردم، بحران جیرون  بسددد ا،یچدپ کلمب یبرا

 ینقش مهم توان یم 8188 یجمهور اسددتیبا توجه به انتخابات ر هاابانیرشدد  در خ

و  یاجتماع یمج داً با اتحاد گسددترده «پترو»، هایبر اسدداس نظرسدنج. داشدته باشد 

که در  کنن یاز معترضددان درک م یاریبسدد حال، نیبا ا. نامزد خواه  شدد  ،یاسددیسدد

 یانتخابات یروزیاز پ شیب یزیبخش بده چییو رهدا قیعم یاجتمداع راتییتغ ایدکلمب

دولت  یهاگذشدته نشان داده ش ، دستگاه یطور که در دو هفتههمان. دارد ازیپترو ن

دفاع از منافع طبقات  یآماده یقیگرا به هر طرراسدددت انیسدددرکوبگر و شدددبه نظام

 ان .اکمح
 

 حاکم است طمینانیایب
چه م ت ادامه داشددته باشدد  و  ایکلمب یمردم زشیکرد که خ ینیبشیپ توانینم

ل، حا نیدر هم. ش ت متشنج استبه «یکال»در  تیوضع. اب یگسترش  یدر چه جهت

وارد منطقه شددد ه اسدددت تا از  همجوار کائوکا یمنطقه یاز جوامع بوم تیواح  حما

ها، و بسددتن جاده یریدرگ تحرک،اما پس از دو هفته . کن  یبانیتظاهرکنن گان پشددت

 هامتیق شیجا که افزااز آن. شددهر اکنون دچار کمبود غذا، سددوخت و دارو اسددت نیا
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اعتراضددات  انیخواهان پا یشددتریب یصدد اها گذارد،یم ریتأث ریفق تیعم تاً بر جمع

 .ستین یه ف نیان از هنوز چناما چشم. هستن 

 امیق ییاز رهبران دانشدددجو یکی لا،یلوکاس و را،یپر یکیگذشدددته در نزد یهفته

 انیرنظامیقاتلان او غ. مرگ ش  میبود، تسل مارستانیکه بر اثر اصابت گلوله در ب یمحل

 یامیپ جنگن یم رییتغ یهمرزمان او که برا یبه همه خواستن یبودن  که م یمسدلح

 .بفرستن 

 ،یاریبس یبرا. ش ه است لیتب  نینماد یابه چهره «لایو»در سراسر کشور  اکنون

فاوت مت یایرا که مشتاق کلمب یکسان ینترس و شاد و پرنشاط همه انگر،یاو رو  عص

او که در روز اصابت گلوله  یصدوت یهاامیپ نیاز آخر یکی. بخشد یهسدتن  تجسدم م

اتفاق ممکن است  نیب تر»بود:  رگبارهش ار م کیفرسدتاده شد ،  شیپسدر عمو یبرا

امروز، در حال  رایز م،یریاز ما ممکن است بم یاریبسد. همه یرخ ده ،گوون! همه برا

شما  یبودن زن گ ابانیجوان بودن و در خ ابان،یصِرخ حضور در خ ا،یحاضدر در کلمب

 «.میریبم نجایما ا یممکن است همه. ان ازدیرا به خطر م

 

 پیون  با منبع اصلی:
https://jacobinmag.com/2021/05/colombia-neoliberalism-
ivan-duque-revolt-uprising-socioeconomic-reform 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


