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می 2008  

ددرر ژژاانويیهھ 2008 آآلواارروو کولومم  Álvaro Colómبهھ عنواانن رريیيیس جمهھوررگوااتماال اانتخابب شد. ااوو هھھھفتميین 

رريیيیس جمهھورر پس اازز باززگشت ددموکرااسی غيیرنظامی بهھ گوااتماال ددرر سالل 1986 بودد. بيیست وو ددوو سالل پس 

اازز باززگشت بهھ حکومت اانتخابی وو ددووااززددهه سالل پس اازز پايیانن ررسمی ددررگيیریی مسلحانهھ ددااخلی ددرر سالل 

٬1996، فعاليین مدنی بهھ توسعهھ ااسترااتژیی هھھھایی موثر وو ساززمانن هھھھایی منسجم مشغولل ااند وو تالشش می کنند اازز 

آآنن ططريیق برددمکرااسی محدوودد وو نيیم بند گوااتماال تاثيیرگذاارر باشند. 

 ددموکرااسی ددرر گوااتماال ددست وو پا بستهھ ااست. ددليیل آآنن هھھھم غيیبت ساختاررهھھھایی اانتقالی مناسب وو عدمم تاثيیر 

حاکميیت ددموکرااتيیک بر ددررددهھھھایی کهھنهھ اایی نظيیر ددررگيیریی هھھھایی مسلحانهھ٬، فقر ااجتماعی٬، تبعيیض نژااددیی٬، 

ااقتدااررگراايیی وو جدااساززیی بخش هھھھايیی اازز جامعهھ ااست. فقر فزاايیندهه اایی ظظرفف پنج سالل گذشتهھ فرااگيیر شدهه 

ااست. شاخص هھھھایی توسعهھ اانسانی٬، بهھ وويیژهه براایی مرددمم بومی وو ززنانن٬، ددرر آآمريیکایی التيین اازز هھھھمهھ جا پايیيین 

ترااست. تقسيیم نابراابر ززميین ددرر ميیانن گرووهه هھھھایی قومی مختلف پابرجاست وو برجستگانن سيیاسی وو ااقتصاددیی 

ددرر ررااستایی منافع خودد بهھ ددستکارریی ددرر سيیستم ددموکرااتيیک ااددااررهه کشورر اادداامهھ می ددهھھھند. " ددموکرااسی" ددرر 

گوااتماال فاصلهھ ززيیاددیی با حاکميیت مرددمم دداارردد. فضا براایی تاثيیرگذاارریی وو بسيیج مرددمم بستهھ ااست وو اايین 

اامرچالش هھھھایی جدیی رراا پيیش رروویی فعاليین مباررززااتت بی خشونت قراارر ددااددهه ااست.  
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خالصهھ مباررززهه:  

ددررتمامم قرنن بيیستم٬، مقاوومت مدنی ددرر گوااتماال بيیشتر حولل محورر مقابلهھ با دديیکتاتورر نظامی شکل گرفتهھ 

ااست. مباررززااتت بی خشونت ددرر اايین فضا با سرکوبب هھھھایی بی ررحمانهھ اایی اازز سویی ررژژيیم هھھھایی نظامی گوااتماال 

وو دديیگر خوددکامگانن غيیرنظامی موااجهھ بوددهه ااست. ددرر ااوواايیل ددهھھھهھ هھھھشتادد فضا وو کانالل هھھھایی سيیاسی بهھ صوررتت 

کامال موثریی بستهھ شد. تنهھا حرکت هھھھایی مدنی بهھ شدتت کم رريیسک اامکانن پذيیربودد. پس اازز سالل ٬1986، 

باززگشت بهھ حاکميیت غيیرنظامی فرصت هھھھایی بی سابقهھ اایی رراا ددرر عرصهھ سيیاسی بهھ ووجودد آآوورردد تا باززيیگراانن 

اايین صحنهھ بتواانند نيیرووهھھھایی مرددمی رراا بسيیج کنند وو پس اازز آآنن اازز ااسترااتژیی هھھھایی بی خشونت بهھ کارر برددهه 

شد. چونن ددرر اايین فضا ساززماندهھھھی مرددمم اامکانن بيیشتریی ددااشت٬، فعاليین مدنی با ساززووکاررهھھھايیی کهھ فراايیند 

صلح ددرر گوااتماال بهھ هھھھمرااهه ددااشت مشغولل بهھ کارر شدند. ااگرچهھ خشونت ددوولتی کاهھھھش يیافتهھ٬، ااما سرکوبب بهھ 

صوررتت جرمم ساززیی براایی فعاليیت هھھھایی مدنی٬، تا اامرووززهھھھم باقی ااست. بهھ عنواانن مثالل پس اازز سالل 2000 

براایی ساززمانن هھھھايیی کهھ ددرر ددهھھھهھ نودد وو ددرر ررااستایی ااصالحاتت ااررضی فعاليیت می کرددند وو نيیز جنبش ضد 

ااستثمارریی براایی حفظ منابع ططبيیعی٬، مانند معاددنن٬، جرمم هھھھايیی ترااشيیدهه وو ددااددگاهه هھھھايیی تشکيیل شد.  

پس اازز سالل ٬1986، شراايیطی کهھ ددرر آآنن باززيیگراانن مدنی بسيیج می شدند وو ددست بهھ کنش بی خشونت می 

ززددند٬، تغيیيیرااتت عمدهه اایی کردد. ددرر نتيیجهھ٬، بسيیج مرددمم وو مسائل مرتبط با آآنن توسعهھ يیافت وو متحولل شد٬، 

هھھھرچند کهھ مسائل بنيیاددیی تغيیيیر چنداانی نکردد. ددرراايین ددووررهه باززيیگراانن اايین حوززهه بيیشتر بر آآگاهھھھی بيین االمللی وو 

ملی براایی بهھ ررسميیت شناختهھ شدنن حقوقق بشر تمرکز کرددند. پيیش اازز سالل ٬1986، باززيیگراانن اايین حوززهه بهھ 

ددنبالل آآززااددیی هھھھایی بنيیادديین اازز دديیکتاتوررهھھھایی نظامی وو حکومت هھھھا بوددند؛ تاميین حقوقی نظيیر حق تعيیيین 

سرنوشت٬، تاسيیس اانجمن وو آآززااددیی ااتحادديیهھ هھھھا وو توقف باززددااشت هھھھایی خوددسراانهھ ددلل مشغولی عمدهه آآنانن بودد. 

بهھ موااززااتت بهھبودد شراايیط٬، چاررچوبب هھھھایی مدنی شکل گرفت وو ساززمانن هھھھا ااهھھھداافشانن رراا ااررتقاء ددااددند وو 

خوااستارر خدماتت عمومی وو حقوقق ااقتصاددیی وو فرهھھھنگی وو ااصالحح نظامم مشاررکتی ددرر ااددااررهه اامورر کشورر 
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شدند. ( بهھ وويیژهه ددرر ررااستایی توسعهھ ساززووکاررهھھھايیی براایی تضميین ددوولتی تکثرگراا کهھ بتوااند جمعيیت بوميیانن – 

يیعنی بيیش اازز پنجاهه ددررصد جامعهھ - رراا نمايیندگی کند.) 

 تارريیخ سيیاسی معاصر:  

گوااتماال ددرر سالل 1821 اازز ااسپانيیا مستقل شد؛ ااما اايین ااستقاللل بيیشتر نتيیجهھ تواافق گرووهھھھی اازز صاحبانن قدررتت 

وو ثرووتت براایی اايیجادد يیک االيیگاررشی ملی براایی نگهھ ددااشتن اانحصارِر کنترلل بر منابع ططبيیعی وو اابزاارر توليید بودد 

تا نتيیجهھ يیک مباررززهه ملی براایی ااستقاللل. ططبيیعتا مرددمم بومی کهھ ااکثريیت اايین جامعهھ رراا تشکيیل می ددااددند وو نيیز 

مرددمی کهھ اازز نژاادد ددووررگهھ بوددند٬، بهھ لحاظظ سيیاسی٬، ااجتماعی وو ااقتصاددیی اازز ااستقاللل منتفع نشدند. بلکهھ 

هھھھمچنانن ددرر ووضعيیت ااستثمارر٬، ززندگی ددرر شراايیط خشونت بارر وو تحت کنترلل ااشانن اادداامهھ يیافت. ددرر مورردد 

مرددمم بومی شراايیط حتی بهھ برددگی نزدديیک بودد. يیک قرنن وو نيیم پس اازز ااستقاللل٬، مرددمم بومی قربانی ووضعيیت 

خشن وو نژااددپرستانهھ اایی بوددند کهھ ددرر ررااستایی ااستمراارر ااستفاددهه اازز نيیروویی کارر آآنن هھھھا وو ااددغامم آآنن هھھھا ددرر ددوولت 

ددووررگهھ (مستيیزوو) وو حذفف خوددمختارریی سيیاسی وو فرهھھھنگی آآنن هھھھا بودد. مقاوومت هھھھا پرااکندهه وو کم ررنگ بوددند وو 

صاحبانن قدررتت تواانستند با ترکيیبی اازز قدررتت برهھھھنهھ وو ااستفاددهه ااسترااتژيیک اازز اايیدئولوژژیی٬، تسلط خودد رراا قواامم 

بخشند. ووضعيیتی کهھ ددرر هھھھمهھ شئوناتت ددوولت دديیدهه می شد.  

ددرر سالل هھھھایی پايیانی جنگ جهھانی ددوومم٬، ااحساساتت ضد ااستبدااددیی آآمريیکایی التيین رراا ددررفراا گرفت. ددرر سالل 

1944 ددرر گوااتماال٬، ترکيیبی اازز کنش هھھھایی بی خشونت وو مسلحانهھ٬، ططومارر حکومت دديیکتاتورریی خوررگهھ 

ااووبيیکو Jorge Ubico کهھ اازز سالل 1931 ددرر مسند قدررتت بودد رراا ددرر هھھھم پيیچيید. ددرر پی آآنن اانتخاباتت آآمد وو 

ااططالحح ططلبی مانند يیوآآنن خوززهه آآرروواالو  Juan José Arévalo بهھ رريیاست جمهھورریی اانتخابب شد. ددووررهه 

رريیاست جمهھورریی ميیانهھ رروویی آآرروواالو با ددوولت رراادديیکالل تر جاکوبو آآرربنز Jacobo Arbenz جايیگزيین شد. 

ددوولت آآرربتز حکومتی ملی گراا بودد. ااوو بهھ ددنبالل گسترشش حقوقق کاررگراانن وو قشر آآسيیب پذيیر جامعهھ٬، بهھبودد 

ووضع ررفاهه غذاايیی٬، تقويیت ااقتصادد سرمايیهھ دداارریی ملی وو محدوودد کرددنن قدررتت نفوذذ خاررجی٬، بهھ وويیژهه آآمريیکایی 
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شمالی وو شرکت هھھھايیی نظيیر يیونايیتد فرووتز بودد. شرکت هھھھايیی مثل يیونايیتد فرووتز بخش عمدهه اایی اازز ااقتصادد 

گوااتماال رراا ددرر ااختيیارر ددااشتند. ااصالحاتت آآرربنز بی سابقهھ بودد؛ بهھ وويیژهه ااصالحاتت ااررضی ددرر سالل 1952 کهھ 

بهھ ددنبالل خودد موجی اازز ددشمنی رراا اازز سویی آآمريیکا وو صاحبانن ثرووتت ددرروونن گوااتماال بهھ هھھھمرااهه آآوورردد. يیک 

ددوورراانن بی ثباتی وو تنش ددرر سالل 1954 ررقم خورردد. سالی آآکندهه اازز مانوررهھھھایی سيیاسی وو ددخالت هھھھایی نظامی 

کهھ توسط حکومت آآمريیکا وو ساززمانن سی آآیی اایی حمايیت می شد. اايین حرکت هھھھا ددرر ترکيیب با ااقدااماتی کهھ 

نيیرووهھھھایی نظامی گوااتماال اانجامم ددااددند٬، يیک ددهھھھهھ نسبتا ددموکرااتيیک رراا با پايیانی خشن وو قاططع هھھھمرااهه کردد. پس 

اازز آآنن بودد کهھ گوااتماال براایی چهھارر ددهھھھهھ بهھ ووررططهھ جنگ ددااخلی بی ووقفهھ وو ااستبدااددیی بی ررحمانهھ اافتادد. سواارر 

بر ططوفانن ااحساساتت ضد کمونيیستی وو ترسس٬، ضد اانقالبيیونن ددستاووررددهھھھایی ددهھھھهھ ددمکرااتيیک رراا نابودد کرددند وو 

ووضعيیت رراا ددووباررهه بهھ حالتی ددررآآووررددند کهھ مطلوبب عاليیق ااقتصاددیی آآمريیکا بودد.  

ددرر پاسخ بهھ بستن کانالل هھھھایی سيیاسی وو اافزاايیش نظامی گریی وو نيیز ددرر تالشی براایی پاسخگويیی بهھ اافزاايیش 

فقر وو بحراانن هھھھایی رروو بهھ ووخامت ااجتماعی٬، ددرر سالل 1960 ااووليین گرووهه چريیکی ددرر گوااتماال بهھ ووجودد آآمد. 

پاسخ سيیستماتيیک وو ووحشيیانهھ ددوولت ددرر سالل بعد ررووشن بودد٬، آآغازز ددررگيیریی هھھھایی مسلحانهھ ميیانن حکومت وو 

آآنن چهھ ااررتش چريیکی ااتحادد اانقالبی ملی گوااتماال (URNG) ناميیدهه می شد. جنگ هھھھایی گوااتماال يیکی اازز 

بلندتريین وو خونيین تريین جنگ هھھھایی تارريیخ آآمريیکایی التيین ااست. اايین جنگ هھھھا با برخورردد خشن حکومت با 

گرووهه هھھھایی چريیکی وو نادديیدهه گرفتن معيیاررهھھھایی حقوقق بشریی هھھھمرااهه بودد. بيین سالل هھھھایی 1960 تا 1986 

گوااتماال تقريیبا بدوونن ووقفهھ توسط حکومت نظامی ااددااررهه شد وو ددکتريین اامنيیت ملی آآمريیکا بر سيیاست هھھھایی آآنن 

هھھھا تاثيیر ززيیاددیی ددااشت. ددرر اايین فضا٬، ااززسيیاست هھھھایی ضد کمونيیستی بهھ عنواانن چاررچوبب خط مشی نظامی 

ااستفاددهه می شد وو اايین سيیاست٬، نقض مستمر وو نظامم مند حقوقق بشر٬، جنايیاتت جنگی وو جنايیت عليیهھ بشريیت رراا 

توجيیهھ می کردد. ررووشش ااررعابب ددرر ميیانن مرددمم مناططق شهھریی وو ررووستايیی بهھ کارر گرفتهھ شد؛ با اايین هھھھدفف کهھ 

چريیک هھھھا رراا با حذفف پايیگاهه ااجتماعی شانن شکست ددهھھھند. سيیاست " ززميین سوختهھ" ااعمالل شد. سيیاستی کهھ 
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ااجتماعاتت بوميیانن رراا نابودد کردد وو بهھ اازز هھھھم گسيیختگی ساززمانن هھھھايیی اانجاميید کهھ بهھ مباررززااتت بی خشونت 

مشغولل بوددند. اازز سالل 1981 تا ٬1983، ددرر ززمانن حکومت ژژنراالل رروومئو لوکاسس گاررسيیا (1982-1978) 

General Romeo Lucas García وو دديیکتاتورریی نظامی ژژنراالل اايیفراانن رريیوسس مونت (1983-1982)  

General Efraín Ríos Montt عمليیاتت ضد چريیکی با کمک هھھھایی ااقتصاددیی٬، نظامی وو ااططالعاتی آآشکارر 

وو پنهھانن آآمريیکا اانجامم می شد. اايین عمليیاتت با قتل عامم مرددمم بومی توسط حکومت بهھ ااووجج خودد ررسيید. پس اازز 

قتل عامم٬، وو بهھ عنواانن نتيیجهھ مستقيیم آآنن٬، ددوولت کنترلل مناططق ررووستايیی رراا بهھ ددست آآوورردد وو پايیگاهه هھھھایی 

ااجتماعی حامی چريیک هھھھا رراا ساکت کردد. ددرر اايین مسيیر بيیش اازز 440 ررووستا سوززااندهه شد وو ددرر برخی 

مناططق جمعيیت مرددمم بومی تا 23 ددررصد کاهھھھش پيیداا کردد. 

ددرر سالل پس اازز آآنن٬، با شکست نظامی چريیک هھھھا٬، نهھادد نظامی اازز ااددااررهه مستقيیم اامورر کشورر کنارر ررفت وو 

ززميینهھ رراا براایی يیک اانتقالل سيیاسی آآماددهه کردد تا اازز اايین ططريیق بتوااند حيیاتت خودد رراا تضميین کند وو ددوولت هھھھم با 

ددررجهھ اایی اازز مشرووعيیت بتوااند کمک هھھھایی بيین االمللی ددرريیافت نمايید. ددرر سالل 1986 وونسيیو سزاارروو آآرروواالو 

Vinicio Cerezo Arévalo بهھ رريیاست جمهھورریی اانتخابب شد. نيیرووهھھھایی نظامی بهھ پاددگانن هھھھايیشانن 

برنگشتند وو کنترلل اامورر کشورر رراا ددست خودد نگهھ ددااشتند. ظظاهھھھراا اانتقالل سيیاسی اانجامم شدهه بودد٬، ااما چونن 

نهھاددهھھھایی مدنی ددرر ططولل ددوورراانن سرکوبب چريیک هھھھا بهھ شدتت تضعيیف شدهه بوددند٬، جامعهھ مدنی نتواانست ددرر 

باززگرددااندنن قدررتت بهھ مرددمم نقشی باززیی کند. حدااقل ددرر سالل هھھھایی ااوولل٬، بهھ عنواانن باززيیگریی موثرددرر صحنهھ 

حاضرنبودد.  

کنش هھھھایی ااسترااتژيیک:  
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پس اازز ااخرااجج خوررچهھ ااووبيیکو ددرر سالل ٬1944، ساززمانن هھھھایی مدنی نتواانستند ددرر برااندااززیی دديیکتاتوررهھھھایی 

نظامی سهھم ااساسی ددااشتهھ باشند. ددرر سالل هھھھایی ااووليیهھ ددموکرااتيیک کرددنن کشورر٬، باززيیگراانن مختلف مدنی 

موفق شدند بهھ تدرريیج اازز بازز بوددنن فضایی سيیاسی ااستفاددهه کنند. اايین فضا کهھ نتيیجهھ باززگشت بهھ حکومت غيیر 

نظامی بودد٬، اامکانن ااستفاددهه اازز کنش هھھھایی بی خشونت ااسترااتژيیک رراا بهھ عنواانن اابزاارریی مهھم فرااهھھھم می کردد. 

فعاليین مدنی با هھھھميین اابزاارر بهھ فراايیند ددمکرااتيیزهه کرددنن کشورر کمک کرددند. ددرر اابتداا٬، کنش هھھھایی بی خشونت 

جمعی ددرر غالب بسيیج هھھھایی عمومی وو ددرر بستر گسترددهه تریی اازز جنبش هھھھایی حقوقق بشریی بهھ ووقوعع پيیوست. 

اايین جنبش هھھھایی حقوقق بشریی بيیشترددررااررتباطط با موضوعاتی فعاليیت می کرددند کهھ خشونت هھھھایی سيیاسی ناشی 

اازز ددررگيیریی هھھھایی مسلحانهھ اايیجادد کرددهه بودد٬، خشونت هھھھايیی نظيیر ترووررهھھھایی سيیاسی٬، شکنجهھ وو ناپديیدکرددنن وو 

پس اازز آآنن سرکوبب مستمر وو نقض حقوقق بشر.  

ددرر ميیانهھ ددهھھھهھ هھھھشتادد٬، باززيیگراانن سيیاسی ااسترااتژیی هھھھایی خودد رراا بر کنش وو ساززمانن هھھھایی هھھھایی نمادديین نظيیر 

گرووهه حمايیت متقابل (GAM) وو هھھھماهھھھنگی ززنانن بيیوهه گوااتماال (CONAVIGUA) متمرکز کرددند. 

ساززمانن هھھھايیی کهھ کنش هھھھايیی نظيیر تظاهھھھرااتت٬، ااشغالل ااماکن وو ررااهھھھپيیمايیی هھھھا رراا بهھ عهھدهه ددااشتند. ررااهھھھپيیمايیی 

هھھھایی بزررگگ  بربراانگيیختن آآگاهھھھی ددررباررهه تاثيیرااتت خشونت بر قربانيیانن ااشش تمرکز می کردد. اايین تظاهھھھرااتت هھھھا 

هھھھم ددرر پايیتخت وو هھھھم ددرر مناططق ررووستايیی کهھ خشونت هھھھایی ددوولتی ددرر آآنن سنگيین بودد٬، بهھ چشم می آآمد. 

مباررززااتت بی خشونت هھھھمچنيین ددرر شکل تئاتر خيیابانی ووجودد ددااشت. ددرر اايین تئاترهھھھا ساززمانن هھھھا وو يیا ااشخاصص٬، 

نمونهھ هھھھايیی اازز خشونت هھھھایی ااعمالل شدهه توسط نظامی هھھھا رراا بهھ تصويیر می کشيیدند. ددرر حالی کهھ کنش هھھھایی 

بی خشونت بر جامعهھ مدنی وو ددوولت وو ددررگيیر کرددنن آآنن ددرر يیک سيیاست شرمندگی متمرکز بودد٬،           

ساززمانن هھھھایی مدنی اازز ططريیق نهھاددهھھھايیی چونن «ددفتر پيیگردد عمومی» وو « مدعی االعمومم حقوقق بشر» بر 

ددوولت فشارر می آآووررددند تا مواارردد نقض رراا بهھ يیادد ددااشتهھ باشد وو جلو تکراارر آآنن رراا بگيیردد. ساززمانن هھھھايیی اازز 

جملهھ (CERJ) شورراایی قومی٬، حمايیت مايیا٬، وو هھھھماهھھھنگی ملی ررعايیا وو  مرددمم بومی (CONIC) نقض حقوقق 
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بشر رراا محکومم می کنند وو بهھ ددنبالل پايیانن ددااددنن ااشکالل مختلف نقض آآنن٬، اازز جملهھ بهھ خدمت گيیریی ااجبارریی 

مرددمم ددرر گرووهه هھھھایی نظامی وو شبهھ نظامی بوددند. اايین ساززمانن هھھھا هھھھمچنيین ددرر شبکهھ هھھھایی حمايیتی فراا مليیتی 

ددررگيیر شدند تا ددرر ددااخل بهھتر دديیدهه ووصداايیشانن شنيیدهه شودد. فعاليین حقوقق بشر با ساززمانن هھھھايیی مانند عفو بيین 

االملل وو دديیدهه بانن حقوقق بشرهھھھمکارریی کرددند. اايین هھھھمکارریی با اايین هھھھدفف صوررتت گرفت کهھ ددوولت گوااتماال رراا 

مجبورر کند بهھ ووظظايیف خودد ددرر قبالل ااحتراامم بهھ حقوقق بشر پایی بند باشد. 

مباررززهه بی خشونت ددرر گوااتماال ددرر نوعع مکمل تعريیف می شودد:  بسيیج هھھھایی عمومی وو ووسيیع کهھ ددرر باال 

شرحح ددااددهه شد٬، وو مشاررکت فرمولهھ شدهه ددرر کانالل هھھھايیی کهھ ددرر ساختاررهھھھایی فراايیند صلح تعبيیهھ شدهه ااست. اازز 

اايین نظر وو ددرر اايین فضا٬، کنش هھھھایی بی خشونت ااسترااتژيیک وويیژگی مهھمی رراا با خودد هھھھمرااهه ددااشتند کهھ ددرر 

مسيیر ددموکرااتيیزهه کرددنن مشخص شدهه بودد. مسيیر ددموکرااتيیزهه کرددنن٬، ااسترااتژیی هھھھا وو کنش هھھھایی فعاليین بی 

خشونت رراا شکل دداادد. اايین فعاليیت هھھھا ددرر قالب  صلحی تحت نظاررتت بيین االمللی٬، براایی ططوالنی مدتت تدااررکک 

دديیدهه شد. اايین فعاليیت هھھھا مورردد تايیيید کاررگرووهه وويیژهه ساززمانن ملل ددرر حوززهه حقوقق بشرددرر گوااتماال 

(MINUGUA)  نيیزقراارر ددااشت.  

ددرر اايین فضا٬، باززيیگراانن غيیرنظامی فضایی مشخص وو ضابطهھ مندیی ددااشتند کهھ شورراایی جامعهھ مدنی يیا 

(ASC) خوااندهه می شد. اايین باززيیگراانن بهھ محتواایی پيیمانن صلح وو بهھ تبع آآنن بهھ شکل گرفتن حکومت 

ددموکرااتيیک کمک کرددند. اايینانن سپس با مشاررکت ددرر ASC تصميیم ااسترااتژيیکی براایی بسط وو توسعهھ پيیمانن 

هھھھایی صلح رراا بهھ ااجراا گذااشتند. بهھ عنواانن مثالل بهھ عهھدنامهھ اایی کهھ بهھ حقوقق مرددمم بومی وو ااحتراامم بهھ حقوقق وو 

هھھھويیت آآنن هھھھا مربوطط می شد وو ددرر سالل 1995 اامضاء شد٬، کمک شايیانی کرددند. بهھ موااززااتت پيیشرفت ددرر 

فرآآيیند صلح٬، باززيیگراانن مدنی تواانستند عالووهه بر فعاليیت هھھھايیشانن ددرر خيیابانن هھھھا٬، اازز فضا وو کانالل هھھھایی سيیاسی 

فزاايیندهه اایی براایی مشاررکت هھھھم بهھرهه مند شوند. با تشکيیل ٬ASC، گفتمانن مسلط جنبش اازز ااعترااضض هھھھا وو کنش 

هھھھایی جمعی وو غيیر ررسمی٬، بهھ سيیاست ااجراايیی تبديیل شد. بهھ اايین صوررتت کهھ مباررززيین بی خشونت بهھ صوررتت 
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ااسترااتژيیک اازز خيیابانن هھھھا فاصلهھ گرفتند وو بهھ سویی مشاررکت ددرر ددوولت ووسايیر ساززووکاررهھھھایی ررسمی ددرر 

فرآآيیند صلح ررفتند.  ااگرچهھ پاررهه اایی فعاليین مدنی بهھ کنش هھھھایی بی خشونت شانن هھھھم اادداامهھ ددااددند وو ددرر اايین 

مسيیرهھھھم موثر بوددند. اازز اايین منظر٬، کنش هھھھایی بی خشونت اازز شکل "ااعترااضض" فاصلهھ گرفت ووبهھ 

«پيیشنهھادد» نزدديیک شد.  

فعاليین بی خشونت ددرر ززميینهھ قالب هھھھا وو اابزااررهھھھايیی کهھ می تواانست بهھ صوررتت ااسترااتژيیک براایی بيیانن 

خوااستهھ هھھھايیشانن بهھ کارر رروودد هھھھم پيیشرفت هھھھايیی ددااشتند. ددرر اابتداا ددررفضايیی کهھ بهھ ووجودد آآمد٬، اابزااررهھھھايیی چونن 

موسساتت وو ساززمانن هھھھایی قانونی ملی وو چاررچوبب قضايیی عرفی ددرر ددسترسس آآنن هھھھا قراارر گرفت. اايین 

ساززمانن هھھھا فهھم محدووددیی اازز حقوقق بشر ددااشتند. اايین فهھم حدااکثر بهھ صوررتت حقوقق ااووليیهھ مدنی وو حقوقق 

سيیاسی عنواانن می شد. اايین حقوقق بهھ صوررتت مستقيیم بهھ مباررززهه ااووليیهھ آآنن هھھھا ددرر ددووررهه پس اازز دديیکتاتورریی 

نظامی مربوطط بودد وو توسط شبکهھ گسترددهه اایی ددررسطح بيین االمللی  با گفتمانی مشترکک حمايیت می شد.  بهھ 

صوررتت مختصر می تواانن اايین مرحلهھ رراا شکل گيیریی ساختارر مناسب سيیاسی ناميید. بهھ موااززااتت پيیشرفت 

فراايیند ددموکرااتيیزهه کرددنن کشورر٬،  نقض هھھھایی سيیستماتيیک حقوقق بشر جایی خودد رراا بهھ مدلل هھھھایی کمتر 

عمومی نقض دداادد وو بهھ خوااست هھھھايیی کهھ بر ااساسس ااددعاهھھھایی قومی بوددند٬، با توجهھ بهھ فضایی هھھھرمنطقهھ پاسخ 

مثبت ددااددهه شد. فعاليین بی خشونت وو فعاليین سيیاسی هھھھم ددرر چاررچوبی کهھ حقوقق گسترددهه تریی رراا ددرر ااختيیارر آآنن 

هھھھا قراارر می دداادد٬، خوااست هھھھايیشانن رراا مطرحح کرددند. اافزاايیش ااررتباططاتت جهھانی باعث پشتيیبانی هھھھایی بيیشتر 

نهھاددهھھھایی بيین االمللی شد.  ساززمانن بيین االمللی کاررااززجملهھ ساززمانن هھھھايیی بودد کهھ بهھ مرددمم بومی وو قبيیلهھ هھھھا ددرر 

کشوررهھھھایی مستقل کمک می کند. فعاليین بی خشونت اازز اايین فضا براایی پيیش بردد هھھھدفف هھھھایی قضايیی وو سيیاسی 

ااشانن ددرر مباررززهه ااستفاددهه کرددند. هھھھمرااهه با اايین تغيیيیرااتت٬، بهھ تدرريیج ددفاعع ااززهھھھويیت هھھھایی بومی بهھ صوررتت 

گفتمانن مسلط  ددررمباررززااتت ددررآآمد. اايین کارر بخش مهھمی رراا ددرر هھھھويیت بخشی بهھ مباررززااتت بی خشونت وو تالشش 
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براایی بهھ ددست آآووررددنن حقوقق تشکيیل دداادد. با اامضایی پيیمانن نهھايیی صلح ددرر سالل ٬1996، فعاالنن بومی نقش 

مهھمی ددرر مباررززااتت بی خشونت باززیی کرددند.  

فعاالنن وو کنش هھھھا: 

ددرر گوااتماال فعاالنن بی خشونت اازز ددوو ززميینهھ متفاووتت می آآيیند. ااوولل٬، قربانيیانن غيیربومی سرکوبب کهھ بيیشتر اازز 

مناططق شهھریی هھھھستند وو ددوومم قربانيیانن بومی عمليیاتت ضد چريیکی کهھ اازز مناططق ررووستايیی هھھھستند. ددررددووررهه 

جديید وو پس اازز باززگشت حکومت غيیرنظامی٬، قربانيیانن ددووررهه جنگ هھھھایی چريیکی٬، ساززمانن هھھھایی مهھمی نظيیر 

٬GAM، CONAVIGUA وو شورراایی قومی CERJ رراا تشکيیل ددااددند. ااگرچهھ پايیگاهه ااجتماعی تقريیبا هھھھمهھ آآنن 

هھھھا مرددمم بومی٬، بهھ وويیژهه ززنانن بومی٬، بوددهه ااند٬، ااما بهھ سبب تمرکز خشونت سيیاسی بربوميیانن٬، ررهھھھبریی اايین 

ساززمانن هھھھا غيیر بومی باقی ماندند. اايین ساززمانن هھھھا جنبش هھھھایی مرددمی رراا شکل ددااددند٬، جنبش بوميیانن ددرر 

جريیانن مذااکرااتت صلح پيیشرفت هھھھایی بزررگی کردد وو فضایی مستقلی رراا شکل دداادد. 

بهھ تدرريیج اائتالفی اازز جنبش هھھھايیی  کهھ بهھ کنش هھھھایی بی خشونت مرتبط باهھھھم مشغولل ااند٬، شکل گرفت. 

ساززمانن هھھھایی ررااهھھھبر اايین جنبش هھھھا اازز ططريیق ساختاررهھھھایی هھھھماهھھھنگ کنندهه وو نيیز اازز ططريیق ااهھھھداافف مشترکشانن٬،  

گفتمانن مشترکک ٬، هھھھويیت مدنی جداایی اازز صاحبانن ثرووتت وونيیز ااقدااماتشانن بهھ يیکديیگر مربوطط ااند. ااتحادد سابق 

ميیانن بوميیانن٬، فعاالنن حقوقق بشر٬، ررووستايیيیانن وو جنبش ززنانن کهھ ددررجريیانن مذااکرااتت صلح بهھ هھھھم نزدديیک شدهه 

بوددند٬، با پايیانن اايین ددوورراانن اازز هھھھم گسيیخت؛ اايین ساززمانن هھھھا ااکنونن بر ااساسس ااهھھھداافف محدوودد خودد تعريیف می 

شوند.  

مباررززااتت بی خشونت اامرووزز:  

اازز پايیانن جريیانن صلح تا باززگشت تدرريیجی ددموکرااسی اانتخاباتی٬، ووضعيیت حقوقق بشر ددرر حوززهه هھھھايیی بهھبودد 

يیافتهھ ااست. اازز هھھھمهھ مهھم تر تضميین حقوقق سيیاسی وومدنی ااست. ددموکرااسی ددرر گوااتماال نژااددپرستانهھ٬، محدوودد 
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وو شکنندهه ااست وو ددرر عيین حالل توسط گرووهه هھھھایی صاحب قدررتت وو ثرووتت٬، گرووهه هھھھایی ساززمانن يیافتهھ تبهھکارریی 

وو گرووهه هھھھایی مخفی بهھ گرووگانن گرفتهھ شدهه ااست. ددرر هھھھميین حالل٬، حفاظظت وو تضميین حقوقق بشر توسط ددوولت٬، 

بهھ وويیژهه حقوقق ااقتصاددیی٬، ااجتماعی وو فرهھھھنگی مقطعی ااست. بهھ حاشيیهھ ررااندنن وو  فقر شديید٬، ززندگی بيیشتر 

گوااتمااليیی هھھھا رراا تحت تاثيیر قراارر ددااددهه ااست وو هھھھزاارراانن نفر ددرر سالل اازز بيیمارریی هھھھایی قابل عالجج وو مريیضی 

هھھھايیی کهھ با فقر مرتبط ااست می ميیرند. بوميیانن اازز نژااددپرستی ررسمی٬، ساختارریی وو ميیانن اافراادد ررنج می کشند 

وو بدتريین شراايیط توسعهھ اانسانی رراا تجربهھ می کنند.  

مداافعيین حقوقق بشر ددرر معرضض خشونت وو ااررعابب قراارر ددااررند وو مباررززااتت بی خشونت بهھ عنواانن جرمم تلقی 

می شودد. ددرر حالی کهھ ددوولت ددرر ووضعيیت بهھ ظظاهھھھر ددموکرااتيیک خودد ددرر عرصهھ ملی وو بيین االمللی ررااضی 

ااست٬، مشرووعيیت حکومت ددرر جامعهھ ززيیر سواالل ااست. بی تفاووتی وو عدمم عالقهھ وو ميیرااثث ددررگيیریی هھھھایی 

مسلحانهھ کهھ فرهھھھنگ ترسس رراا نهھادديینهھ کرددهه ااست٬، ددرر کنارر عدمم تواانايیی سيیاسی وو خشونت بسيیج ااجتماعی رراا 

ددشواارر کرددهه ااست. بسيیارریی اازز مرددمم گوااتماال معتقدند مداافعانن حقوقق بشر کمونيیست وو يیا مجرمم ااند. ووااژژهه 

حقوقق بشر خطرناکک وو کثيیف ااست. ااتحادد ااندکی ميیانن بوميیانن٬، مداافعانن حقوقق بشر وو جنبش ررووستايیيیانن 

ووجودد دداارردد وو ررقابت براایی کسب کمک هھھھایی بيین االمللی وو ددرر ااختيیارر گرفتن فضایی سيیاسی بسيیارر شديید ااست. 

بسيیارریی اازز مباررززيین بی خشونت تالشش کرددهه ااند بهھ صوررتت مستقيیم ددرر نهھاددهھھھایی ددوولتی وو ااحزاابب سيیاسی 

مشاررکت کنند تا ددوولت رراا تغيیيیر ددهھھھند. کنش هھھھایی جمعی پرااکندهه بوددهه٬، ااما تالشش کرددهه بهھ ددوولت اايین ظظرفيیت 

رراا بدهھھھد تا مخالفانن رراا نيیز وواارردد صحنهھ کند. ددرر نتيیجهھ٬، ظظرفيیت باززيیگراانن مدنی براایی پاسخگو نگهھ ددااشتن 

قدررتت کاهھھھش يیافتهھ ااست. پاررهه اایی تالشش هھھھا مانند ميیزمکالمهھ براایی موضوعاتت ررووستايیی٬، بهھ منظورر تالشش 

براایی اافزاايیش مشاررکت سيیاسی٬، بنيیانن گذاارریی شدهه ااست. ااما ددرر ووااقع تاثيیر ااصلی اايین تالشش هھھھا بسيیارر ااندکک 

ااست وو بهھ تصميیم گيیرندگانن جامعهھ محدوودد می شودد. بهھ عباررتت دديیگر اايین فضايیی ااست کهھ ددرر آآنن مشاررکت 
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اانجامم می شودد٬، ااما تاثيیرچنداانی نداارردد. نتايیج بلند مدتت فشاررهھھھایی سيیاسی بر مباررززهه مدنی کم باقی ماندهه ااست 

وو ررووشن ااست کهھ تاثر عمدهه بر االگو هھھھایی ساختارریی وو تارريیخی بهھ ددست نيیامدهه ااست.  

علی ررغم اايین شراايیط٬، فعاليین بهھ توسعهھ ااسترااتژیی هھھھايیشانن مشغولل ااند تا حکومت ددرر ااسم «ددموکرااتيیک» رراا 

ااصالحح کنند وو ززندگی وو آآززااددیی هھھھایی بنيیادديینشانن رراا بساززند. سيیاست هھھھایی بوميیانن بهھ نظر يیکی اازز نوآآوورراانهھ 

تريین مدلل هھھھایی برخورردد با اايین موضوعاتت ااست. بوميیانن حولل قطع نامهھ ساززمانن ملل براایی حقوقق بوميیانن 

ساززمانن ددهھھھی شدهه ااند وو بهھ ددنبالل ااصالحح حکومت وو توسعهھ سيیاست عمومی هھھھستند تا بتواانند بهھ حقوقق جمعی 

مرددمم بومی برسند. اايین پيیشرفت جديید براایی تحولل کنش هھھھایی ااسترااتژيیک بی خشونت ضروورریی ااست. تالشش 

هھھھایی سيیاسی بوميیانن هھھھنوزز بهھ سطح جنبش ملی بوميیانن تبديیل نشدهه ااست. کنش هھھھایی عمومی بزررگگ هھھھنوزز 

شکل نگرفتهھ وو بوميیانن بهھ عنواانن فردد وو نهھ گرووهه٬، بهھ مشاررکت ددرر حکومت وو ااحزاابب سيیاسی اادداامهھ می ددهھھھند. 

بنابراايین جنبشی کهھ کنش هھھھایی ااسترااتژيیک بی خشونت رراا بر پايیهھ گفتمانی ووااحد وو ددرر قالبی مشترکک شکل 

ددهھھھد٬، هھھھنوزز ددرر کشورر شکل نگرفتهھ ااست. 
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