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بیش از  5میلیون کلمبیایی –  01درصدد جمعیت کشددور -در خلال دو هفتهی
گذشددته خیابانها را به تصددرخ خود درآوردن تا علیه س دیاسددتهای نولیبرالی ،فسدداد
حکومتی ،بیرحمی پلیس و قتل سیستماتیک فعالان اعتراض کنن .
از  82آوریل (نهم اردیبهشت) ،کلمبیا شاه یکی از بزرگترین بسیجهای تودهای
در تداریخ این کشدددور بوده اسدددت .این تجمعات با فراخوان دانشدددجویان ،کارگران،
اتحادیهها ،احزاب چپ ،جنبشهای اجتماعی ،تشکلهای دهقانی ،بومیان و تشکلهای
آفریقایی -کلمبیاییها و تمامی فمینیسددتها علیه دولت راسددت افراطی مورد حمایت
ایدالدات متح ه« ،ایوان دوکه» و برنامهی اصدددلاحات مالیاتی او ،که اکنون پس گرفته
ش ه ،شکل گرفته است.
قانون مالیاتی ج ی بنا بود مالیات بر کالاهای اسداسی ،مایحتاج عمومی و خ مات
عمومی (آب ،برق ،گداز طبیعی) را افزایش ده  ،که تأثیر شددد ی ی بر زن گی فقرا و
طبقدهی متوسددد میگدذارد .در تعطیلات آخر هفتهی اول ماه مه ،دامنهی تظاهرات
ش د ت و گسددترش یافت و با وجود سددرکوب مرگبار پلیس به یک قیام مردمی تب یل
ش .
بیش از پنج میلیون کلمبیایی 01 ،درصد از کل جمعیت ،طی دو هفتهی گذشته
به خیابانها آم هان تا علیه سددیاسددتهای نولیبرالی ،مشددکلات اقتصددادی ،بیع التی
اجتماعی ،تخریب محی زیسددت ،فسدداد دولت ،بیرحمی پلیس و قتل سدیسددتماتیکِ
فعالان اعتراض کنن  .آنها خواسدتار استعفای رئیسجمهور «دوکه» و اصلاحات اساسی
اجتماعی ،اقتصدادی و سیاسی هستن  .با این همه ،سیاستم اران مخالف مترقی ،مانن
اصددلا طلبان چپ میانه و نامزد انتخابات ریاسددت جمهوری « 8102گوسددتاوو پترو»،
نقش چن انی در اعتراضات ن اشتهان .

منطقهی جنگی
در تمام شهرهای بزرگ و حومهی شهر شاه درگیری خشونتآمیز بین معترضان
و یگان کنترل شورش پلیس هستیم .کالی ،سومین شهر بزرگ کلمبیا ،در جنوب این
کشدددور ،به مرکز اعتراضدددات و سدددرکوب دولت تب یل شددد ه اسدددت .پس از آنکه
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رئیسجمهور دوکه فرمان نظامیشددد ن «ح اکثری» را داد ،اکنون بخشهایی از این
شهر به منطقهی جنگی شباهت دارد.
بدالگردهدای نظدامی بر فراز آتشهای سددد معبر میچرخن  ،در حالی که جوانان
کلاهدار با سپر ،کلاه ایمنی ،ماسک و سنگ ،از خود در برابر ماشین آبپاش ،گلولههای
گاز اشددکآور و گلولههای پلاسددتیکی دفاع میکنن  .فیلمهای متع دی در شددبکههای
اجتماعی پخش شد ه است که نشان میده پلیس ،غیرنظامیان مسلح در خودروهای
شداسدیبلن و همچنین ساکنان محلههای ثروتمن  ،به سمت معترضین گلوله شلیک
میکنن  .تاکنون بیش از بیست نفر جان خود را از دست دادهان .
سددرکوب فق به کالی مح ود نمیشددود .براسدداس گزارش سددازمان غیرانتفاعی
کلمبیا  ،Tembloresدر مجموع سدی و نه نفر کشته  ،ح ود هشتص نفر زخمی و
تقریباً هزار نفر بهطور خودسدرانه بازداشت ش هان  .دی هبان حقوق بشر چهل و هشت
مورد مرگ را گزارش کرده اسددت .بیش از چهارص د معترض که توس د پلیس به دام
افتاده ،ناپ ی ش هان و گمان میرود در بازداشتگاههای مخفی نگه اری شون .
همچنین حملات متع دی به کارمن ان سازمان ملل و روزنامهنگاران صورت گرفته
اسدت .ایالات متح ه ،اتحادیهی اروپا ،سدازمان ملل و سدازمانهای حقوق بشری مانن
عفو بین الملل و دی هبان حقوق بشددر این سددرکوبها را محکوم کردهان  .سددازمانهای
غیردولتی کلمبیا و سناتور چپ «ایوان سِپی ا» شکایتی را در دادگاه کیفری بینالمللی
ICCو شددورای امنیت سددازمان ملل متح علیه دولت به جرم جنایت علیه بشددریت
مطر کردهان .
از طرخ دیگر ،جنا راست کلمبیا اعتراض را جرمانگاری کرده و خواستار سرکوب
بیشدتر ش ه است .رئیسجمهور سابق و حامی دوکه« ،آلوارو اوریبه» ،که هنوز هم در
سددیاسددت ملی بسددیار تأثیرگذار اسددت ،از «تخریب تروریسددتی» صددحبت میکن و
معترضددان را متهم میکن که توسدد سددایر چریکهای باقیمان هی کلمبیاELN ،
ارتش آزادیبخش ملی ،تجارت مواد مخ ر و چپ منطقهای سازماندهی ش هان .
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بحرانهای متعدد
این اعتراضدات در حالی صورت میگیرد که کلمبیا با موج سوم همهگیری بیماری
کشدددن هی کووی  01با نرخ بالای عفونت و پایگاههای مراقبت ویژهی پرازدحام روبرو
است .بیش از هشتاد هزار نفر جان خود را از دست دادهان  -سومین رقم جانباختگان،
پس از برزیل و مکزیک در منطقه .همهگیری ،میلیونها نفر بیکار ،فقیر و گرسدددنه به
جا گذاشته و اقتصاد ازقبل بحرانزده ،ساختار اجتماعی شکنن ه را بهکلی ویران کرده
است.
فقر نسدبت به سدال قبل از همهگیری  6.2درص افزایش یافته است 28.5 .درص
از جمعیت در حال حاضدددر زیر خ فقر زن گی میکنن  ،که  05درصددد آنان در فقر
ش د ی به سددر میبرن  .کاهش ش د ی ارزش پزو واردات را گران کرده و به تورم دامن
زده اسددت .افزایش قیمت ،بیشددترین ضددربه را به بخشهای فقیرتر جامعه وارد کرده و
باعث افزایش شکاخ بین فقرا و طبقهی حاکم مرفه ش ه است.
طبق گزارش بانک جهانی ،کلمبیا کشدددوری اسدددت که در آمریکای لاتین ،بع از
هن وراس از حیث نابرابری اجتماعی در رتبهی دوم و در سطح جهانی در ردهی هفتم
قرار دارد .بسدیاری از کسددانی که امروز علیه م یریت بحران شدکسددت خوردهی دولت
اعتراض میکنند  ،به معنای واقعی کلمه چیزی برای از دسدددت دادن ن ارن  .این امر
بهویژه برای نسدل جوان بیشدتر صد ق میکن  :یک نظرسنجی اخیر نشان داد که 22
درص افراد بین  02تا  28از اعتصاب ملی حمایت میکنن .
اما شدکایت معترضان تنها از فقر ،بیکاری و بیاعتمادی نیست .قراردادهای تجارت
آزاد و واردات یارانهدار کشداورزی از ایالات متح ه و اتحادیه اروپا موجودیت کشاورزان
کوچک کلمبیایی را ته ی میکن  .گروههای زیسددتمحیطی و جنبشهای بومیان از
گسترش پروژههای بزرگ استخراج ،استحصال نفت از ریگ و از سرگیری بحث برانگیز
سدمپاشدی هوایی (با هلیکوپتر) با سم گلیفوزات در مناطق کاشت گیاهان کوکا انتقاد
میکنن  1.اتحادیههای کارگری از خصدوصدی سدازی خزن هی سدیسددتم بازنشستگی
 1از سددال  0111تا  8105مناطق کشددت گیاهان کوکا (یکی از چهار گیاه بومی آمریکای جنوبی
از خانوادهی  Erythroxylaceaeکه یکی از محصددولات آن آلکالوئی روانگردان ،کوکائین ،اسددت) را
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عمومی و کسدددری مزمن بودجدهی مراقبدتهای به اشدددت عمومی شدددکایت دارن .
دانشدددجویدان ،بحران عمیق دانشدددگاههای دولتی و وحشدددیگری نیروهای دولتی در
خیابانها را محکوم میکنن .
دولت دوکه همچنین م تهاسددت به دلیل توقف اجرای توافقنامهی صددلح ،که با
نیروهای مسلح انقلابی کلمبیا (فارک)  FARCدر سال  8106امضا ش ه ،مورد انتقاد
قرار گرفته اسدت .مشدخصدا ،اصلاحات ارضی پیشبینی ش ه در این توافقنامه به سود
بسیاری از زمینداران و قاچاقچیان ،نادی ه گرفته ش ه است.
اعمال خشددونتآمیز تحت نظر دوکه بار دیگر افزایش یافته اسددت .سددازمان ملل
هفتاد و شدش مورد قتل عام را در سال  8181برمیشمارد که بیشترین میزان از سال
 8102تاکنون بوده اسدت .قربانیان بیشدتر فعالان ،کشاورزان کوچک و رهبران بومیان
هسددتن که از سددرزمین و شددیوهی زن گی خود در برابر گروههای مسددلح ،پروژههای
بزرگ اسددتخراج معادن و کشدداورزی تجاری دفاع میکنن  .براسدداس گزارش سددازمان
غیردولتی  ،Indepazفق در سدال  8181سدیصد و ده فعال به قتل رسی ن  .و از
سددال  ،8106بیش از دویسددت و پنجاه عضددو سددابق فارک جان خود را با خشددونت از
دسددت دادهان  .در هر دو مورد ،عاملان این خشددونتها بیشددتر شددبهنظامیان راسددت،
گروههای مخالف فارک ،ارتش یا بان های مواد مخ ر هستن .

با گلیکوزات سدمپاشی میکردن  ،از سال  8105بنا به تشخیص سازمان به اشت جهانی  WHOمبنی
بر اینکه این ماده سدرطانزا اسدت ،مصدرخ آن متوقف شد  ،اما از سال  8102بنا بر رأی دادگاه عالی با
مح ودیت و روشهای ملایمتری (دستی و از زمین ،نه با هلیکوپتر) مصرخ میشود .مترجم
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رادیکالشدن روز افزون جنبش
اعتراضددات جاری در کلمبیا خیزش خودجوش و دور از انتظاری علیه دولت دوکه
نیسدت .بلکه بیشدتر ادامه و رادیکالشد هی تحرکات اواخر سدال  8101است .در آن
زمان ،تظاهرات گسترده ،اعتصاب و بستن جادهها ،هفتهها کشور را لرزان .
اعتصدداب سددراسددری اخیر ،که برای مارس  ،8181برنامهریزی ش د ه بود ،به دلیل
اق امات علیه همهگیری و قرنطینه ناچار به تعویق افتاد .از آن زمان ،م یریت نادرست
دولت در زمینهی بحران سلامت ،شعلههای نارضایتی را بیشتر دامن زده است .هر روز
تع اد بیشدتری از مردم خواستار تغییرِ ساختارِ دولتِ بهطور فزاین ه خشن و اقت ارگرا
میباشدن  .حال آنکه پیش از این ،اعتراضدات اسداسداً جنبهی ت افعی داشتن  ،اکنون
بهشد ت تهاجمی شد هان  .شددرکتکنن گان نهتنها نظم اجتماعی رایج را رد میکنن ،
ای هی کلمبیای اجتماعی عادلانه ،دموکراتیک و صدددلح آمیز نیز در حال شدددکلگیری
است.
خیزش مردمی کلمبیا ،نهتنها در خواسددتهها و منافع خاص آن ،بلکه در اشددکال و
نمادهای اعتراضددیاش نیز دارای تنوع اسددت .اما معترضددان درک کردهان که چگونه
عناصددر وح تبخش را در میان خود برجسددته کنن  .آنچه بخشددهای مختلف را بههم
پیون میده  ،ارتباط مثبت تعریف خود بهمثابه ( puebloخلق) است.
در فرهنگ سدددیاسدددی کلمبیا ،این واژه به وضدددو یک مفهوم طبقاتی دارد .این
بخشهای مختلف طبقات مردم محروم ،اسددتثمارشدد ه ،حاشددیهای و طبقات مردمی
مخالف  -کارگران رسددمی و غیررسددمی ،زنان خانهدار ،دانشآموزان ،دهقانان ،جوامع
بومی و آفریقایی-کلمبیاییها ،چپها ،زنان و گروههای دگرباش را شدامل میشود - .و
آنهدا را در برابر یدک گروه قرار میده ؛ دولت سدددرکوبگر ،م افع منافع مالکان بزرگ
زمین ،کشدداورزی صددنعتی ،شددرکتهای فراملیتی ،بنگاههای مالی بزرگ ،شددرکتهای
بزرگ چن رشتهای و شبهنظامیان.
فعدالیدت و مبارزهی سدددیاسدددی خلق  puebloفق علیه رژیم اولیگارشدددی-
پلوتوکراتیک (ثروتمن ان) کلمبیا و نماین گان آن در دولت نیست .بسیاری از نگرانیها
و خواسددتههای معترضددان بهطور مسددتقیم یا غیرمسددتقیم به پیام های اقتصددادی -
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اقتصددادی و اکولوژیکی م ل انباشددت نولیبرال و برونگرای (با نگاه به خارج) کشددور
مربوط میشود .مخالفت با مورد اخیر ،مردم را متح میکن .
رادیکال شد ن و گسدترش اعتراضدات طی سالهای گذشته نشانهی بحران عمیق
همان م ل اسدت .امتیازات مادی که به طبقات مردمی برای سامان هی اقتصاد کلمبیا
اعطا ش تا یک اجماع طبقاتی گسترده و پای ار ایجاد شود ،کافی نبوده است.

جنبش ضد اوریبیسمو
جنبهی دیگری که معترضددان را متح کرده طرد راسددت افراطی کلمبیا اسددت که
نماین هی آن رئیسجمهور سابق و سناتور فعلی اوریبه است .م تهاست که در کشور
هژمونی  Uribismoسددرسددخت به نظر میرسدد  .هنگامی که آمریکای لاتین طی
«چرخهی مترقی» بین سدالهای  0112و  8102شاه روی کار آم ن دولتهای چپ
میانه بود ،اوریبه جنگ داخلی کلمبیا را با چریکها و اق امات ضد شورش علیه مردم
غیرنظامی را تش ی کرد .در دوران ریاست جمهوری وی ( ،)8118 –01این کشور به
یکی از متح ان منطقهای ایالات متح ه تب یل ش د و آمریکا دسددتکم به هفت پایگاه
نظامی در سرزمین کلمبیا دسترسی پی ا کرد.
اوریبه سپس به مذاکرات صلح میان دولت جانشین خود خوان مانوئل سانتوس و
چریکهای فارک بهش د ت اعتراض کرد .مخالفت اردوگاه وی با رون صددلح راه را برای
ریاسدددت جمهوری نامزد انتخابی اوریبه ،یعنی دوکه در سدددال  8102هموار کرد .اما
علیرغم پیروزی ،زوال هژمونیک اوریبیسمو از قبل آغاز ش ه بود.
این چریک سابق گوستاوو پترو بود که در روز انتخابات خبرساز ش و در دور دوم
مقابل دوکه به یک نتیجهی تاریخی برای چپ دست یافت .در طول مبارزات انتخاباتی
وی ،نشدانههای بی اری سدیاسی بهویژه در میان جوانان و دانشجویان محسوس بود .از
آن زمان ،احساسات ض اوریبویی قویتر ش ه است .تحرکات گستردهی سال  8101و
خیزشهای م اوم مردمی آخرین فصددلهای بحران عمیقتر اسددت .توان اوریبیسددمو
برای ه ایت بخشهای بزرگی از خلق از نظر فرهنگی ،فکری و سدددیاسدددی  -کمرنگ
میشود.
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حرکت به جلو
علیرغم این بحران دوگانه ،ماهیت غیرمتمرکز و گاه ناهماهنگ اعتراضدات ،ت وین
اه اخ س دیاس دی مشددترک را دشددوار میکن  .اولین تلاشها در این راسددتا را کمیتهی
اعتصداب ملی صدورت داده اسدت که گروههای مختلف اعتراضی را متح میکن  .این
کمیته خواسددتار اصددلاحات پلیس ،درآم اسدداسدی برای فقیرترین اقشددار مردم ،توقف
سمپاشی گلیفوزیت برنامهریزی ش ه و خلع سلا کشور است.
گفتوگوها با دولت تاکنون نتیجهای ن اشددته اسددت .به هر حال برای بسددیاری از
معترضدان ،خواسدتهها چن ان دور از دسترس نیست .آنها نماین گی کمیتهی اعتصاب
را رد میکنند و عه کردهان که مبارزه را در خیابانها ادامه دهن  .مجامع مردمی و
شوراهای محله در سراسر کشور پ ی آم ه است.
برای چدپ کلمبیا ،رون بسدددیج مردم ،بحران نوظهور هژمونیک و تحرکات رو به
رش د در خیابانها با توجه به انتخابات ریاسددت جمهوری  8188میتوان نقش مهمی
داشدته باشد  .بر اسدداس نظرسدنجیها« ،پترو» مج داً با اتحاد گسددتردهی اجتماعی و
س دیاس دی ،نامزد خواه ش د  .با این حال ،بس دیاری از معترضددان درک میکنن که در
کلمبیدا تغییرات اجتمداعی عمیق و رهداییبخش بده چیزی بیش از پیروزی انتخاباتی
پترو نیاز دارد .همانطور که در دو هفتهی گذشدته نشان داده ش  ،دستگاههای دولت
سدددرکوبگر و شدددبه نظامیان راسدددتگرا به هر طریقی آمادهی دفاع از منافع طبقات
حاکمان .

بیاطمینانی حاکم است
نمیتوان پیشبینی کرد که خیزش مردمی کلمبیا چه م ت ادامه داشددته باش د و
در چه جهتی گسترش یاب  .وضعیت در «کالی» بهش ت متشنج است .در همین حال،
واح حمایت از جوامع بومی منطقهی همجوار کائوکا وارد منطقه شددد ه اسدددت تا از
تظاهرکنن گان پشددتیبانی کن  .اما پس از دو هفته تحرک ،درگیری و بسددتن جادهها،
این شددهر اکنون دچار کمبود غذا ،سددوخت و دارو اسددت .از آنجا که افزایش قیمتها
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عم تاً بر جمعیت فقیر تأثیر میگذارد ،صدد اهای بیشددتری خواهان پایان اعتراضددات
هستن  .اما چشمان از هنوز چنین ه فی نیست.
هفتهی گذشدددته در نزدیکی پریرا ،لوکاس ویلا ،یکی از رهبران دانشدددجویی قیام
محلی که بر اثر اصابت گلوله در بیمارستان بود ،تسلیم مرگ ش  .قاتلان او غیرنظامیان
مسدلحی بودن که میخواستن به همهی همرزمان او که برای تغییر میجنگن پیامی
بفرستن .
اکنون در سراسر کشور «ویلا» به چهرهای نمادین تب یل ش ه است .برای بسیاری،
او رو عصیانگر ،نترس و شاد و پرنشاط همهی کسانی را که مشتاق کلمبیای متفاوت
هسدتن تجسدم میبخشد  .یکی از آخرین پیامهای صدوتی او که در روز اصابت گلوله
برای پسدر عمویش فرسدتاده شد  ،یک هش ار مرگبار بود« :ب ترین اتفاق ممکن است
رخ ده ،گوون! همه برای همه .بسدیاری از ما ممکن است بمیریم ،زیرا امروز ،در حال
حاضدر در کلمبیا ،صِرخ حضور در خیابان ،جوان بودن و در خیابان بودن زن گی شما
را به خطر میان ازد .ممکن است همهی ما اینجا بمیریم».
پیون با منبع اصلی:
https://jacobinmag.com/2021/05/colombia-neoliberalismivan-duque-revolt-uprising-socioeconomic-reform

