
 
و  فعالين و رهبران کارگری کلمبيا در محکوميت تهديد و ترور

هايشان خانواده  
 
های کارگری نهادهای دفاع از  ای از همه اتحاديه اخيرا اتحاديه فينسواگرو کلمبيا، طی اطالعيه

اند که ترور و  حقوق بشر و همه انسانهای حاميان آزادی و عدالت در سراسر جهان خواسته
 و نيز اعضای اتحاديه مذکور را محکوم هايشان  و خانوادهفعالين کارگریتهديد رهبران و 

يک سری از اتفاقات و رويدادهايی : " در اين اطالعيه آمده است. کرده و به ياری آنها بشتابند
) فينسواگرو(که اخيرا برای اعضا و رهبران اتحاديه صنفی کارگران بخش کشاورزی کلمبيا 

دو نفر . دهد که قتل يا ترور آنها حتمی است  اتفاق افتاده است، نشان میهايشان همراه با خانواده
بيشتر از همه جانشان در " ايبرتو دياز"و " ادی مورينو"های  از اعضای اين اتحاديه، با نام

اين دو نفر در کنفرانسهای مختلفی که در بريتانيا صورت گرفته بود، شرکت کرده . خطر است
ای کلمبيا است را تشريح   دامن گير فعالين کارگری و اتحاديهو مشکالت و معضالتی که

هايشان  در وضعيت و شرايط  همين موضوع باعث شده است که زندگی آنها و خانواده. اند کرده
هايشان از طرف افرادی  اسفباری قرار گيرد و هر لحظه احتمال دارد که آنها و يا خانواده

."ناشناس به قتل برسند  
د و ترور رهبران و فعالين کارگری بخشی از سيستم سرکوب نظام بدون شک تهدي

برای در هر کجای دنيا  حاميانشان به کمکصاحبان صنايع و سرمايه . داری است سرمايه
واکنش رژيم کلمبيا در قالب تهديد و  .انباشت هر چه بيشتر سود از هر جنايتی دريغ نميکنند

تهای جانفشانه کارگران و افشای سياستهای ضد ترور، نمود هراس آنها در تقابل با فعالي
. کارگری اين رژيم است  

اقدام به غايت ضد  ضمن محکوم کردن های همبسگی با کارگران ايران نهادها و کميتهما 
 خواهان پايان يافتن تهديد و ترور رهبران و فعالين ،کارگری و ضد انسانی دولت کلمبيا

ز از دولت کلمبيا ميخواهيم که به حقوق حقه کارگران هايشان هستيم و ني کارگری و خانواده
 و تالش خواهيم کردما در دفاع و حمايت از کارگران کلمبيا در حد توان خود . احترام بگذارد

های   از همه انسانهای آزاديخواه، کارگران، فعالين کارگری، نهادها، کانونها و تشکلهمچنين
که با ارسال متن انگليسی زير به سفارت خانه خواهيم  کارگری و دفاع از حقوق بشری می

.دولت کلمبيا، به سياستهای ضد کارگری دولت اين کشور اعتراض کنند  
 

:اسامی نهادها  
 

   labour.kargar@gmail.com -  استراليا –  کميته همبستگی با کارگران ايران-

 com.hotmail@1  ghol       نروژ – کارگران ايران کميته دفاع از -

 sstiran@yahoo.fr  - فرانسه –  همبستگی سوسياليستی با کارگران ايران-

  de.yahoo@2007_kanoonhf فرانکفورت و حومه –  کانون همبستگی با کارگران ايران-

  kanon.hannover@yahoo.de  هانوفر –  کانون همبستگی با جنبش کارگری ايران-

 isask@comhem.se    سوئد  کميته همبستگی کارگران ايران و-



  kanounhambastegi@gmail.coگوتنبرگ   –  کانون همبستگی با کارگران ايران-

 ankjch@yahoo.co.uk -   انجمن کارگری جمال چراغ ويسی-

  kaumares@web.deکارگران فرانکفورت  شورای هماهنگی -

  Toronto_committee@yahoo.ca   تورنتو – کميته حمايت از کارگران ايران -

  - کلن_انون همبستگی با کارگران ايران  بخشی از اعضای ک
 
 
 
 

 
 کارگری  در حمايت از فعالين و رهبران اتحاديه  عاجلاقدام فوری و

  کلمبيا"فينسواگرو"
 

 
 

 
 رهبران اتحاديه صنفی کارگران بخش کشاورزیکه اخيرا برای اعضا و و رويدادهايی يک سری از اتفاقات 

.ل يا ترور آنها حتمی استدهد که قت نشان میاتفاق افتاده است، هايشان  وادههمراه با خان) فينسواگرو(کلمبيا   
 

.  خطر استبيشتر از همه جانشان در" ايبرتو دياز" و "ادی مورينو"های   با نام،دو نفر از اعضای اين اتحاديه
در کنفرانسهای مختلفی که در بريتانيا صورت گرفته بود، شرکت کرده و مشکالت و معضالتی که اين دو نفر 

باعث شده است که  همين موضوع .اند  کلمبيا است را تشريح کردهای دامن گير فعالين کارگری و اتحاديه
و يا  آنها  دارد که و هر لحظه احتمال گيردوضعيت و شرايط اسفباری قرار در هايشان  زندگی آنها و خانواده

.هايشان از طرف افرادی ناشناس به قتل برسند خانواده  
. 

تقاضا داريم که به هر طريق ممکن اين اقدام   در سراسر دنيا از تمام حاميان آزادی و عدالتبه همين دليل ما 
.را محکوم کنند  

 به ها  و اذيتاين آزار. هايشان افزايش يافته است خانوادهو اتحاديه های اخير آزار و اذيت مسئولين  در هفته
هايشان را  آنها مرتبا مسئولين اتحاديه و يا خانواده. های ناشناسی انجام ميگيرد  و از طرف آدمطور مشکوک

" ايبرتو دياز"نمونه اخير تعقيب و سپس تهديد پسر آقای . کنند تعقيب کرده و سپس آنها را به مرگ تهديد می
را تهديد به مرگ کرده و در مورد پدرش از وی سوال " ايبرتو دياز"چند نفر مسلح پسر آقای . ه استبود

.پرسيده بودند  



 اتحاديه ،به دنبال آن. اند اين افراد همچنين از طريق ايميل، مسئولين اتحاديه را به مرگ تهديد کرده
اما .  استتقاضای حمايت کرده  نيز از آنها رسانده و امور قانونی کلمبيا ماجرا را به اطالع" فينسواگرو"

.اند  متاسفانه، مقامات اداری و دولتی کلمبيا، تقاضای اتحاديه را رد کرده  
 

به " فينسواگرو" اتحاديه  رهبران و فعالين کارگری و از اعضا حال، هفت نفر ازبه رسانيم که تا  به اطالع می
" جيمينز مانويل آنتونيو"  آقای ژانويه،٢٤درتاريخ " سرايل گونزالزا"آقای .  اند های مختلفی به قتل رسيده شيوه

 مه، ١٠در تاريخ " توماس آلبيرتو" مارس، ١٥در تاريخ " جوزی فرناندو کيويروس" مارس، ١٥در تاريخ 
در تاريخ " مانويل ايرمينسن" آگوست و آقای ٨در تاريخ " لويس مايوسا" مه، ١١در تاريخ " لويس اورالندو

.اند ست امسال به قتل رسيده آگو١٣  
 

بتدا با تهديد، تعقيب، تحقير و آزار و اذيت صورت گرفته و نهايتا در زمان و فرصت خاصی  بيشتر اين قتلها ا
. توسط افراد ناشناس صورت گرفته است  

 
  هايشان هدف اصلی هستند و  و زن و بچه رهبران اتحاديه جديد حاکی از آن است که در حال حاضرخبرهای 

 کامال نگران کننده است چون از  موضوع به شدت اسفبار و اين.خطر جدی و مرگ حتمی آنها را تهديد ميکند
ای سازمانه ديگر های کارگری ديگر و نيز   و اتحاديه"فينسواگرو" اتحاديه ، فعالين و رهبرانماه فوريه امسال
ی که به دست برخی از رهبران و فعالين هاي ها و ايميل نوشته. اند  تهديد به مرگ شده،مدافع حقوق بشر

:ای رسيده است چنين است اتحاديه  
 داريد را به خاطر اعمال کثيفتان به قتل خواهيم شان که دوستکسانی  همههايتان و  خانوادهما همه شما، " 

"رساند  
 را تعقيب "آيدی مورينو" خانم ناشناس وقتی که دو مرد ٢٠٠٨  سپتامبر١٠  تاريخاين تهديدها ی اخير در

 مسئول اتحاديه افتاد که وی را با اسلحه تهديد ه سال١٤دو روز بعد اتفاقی هم برای بچه .. ، شروع شدميکردند
.متواری ميشوندو همسايگان که با جمع شدن مردم  و تعقيب ميکردند  

ز سر کار  ا منشی فينسواگرو بعد از ظهر در حاليکه٦ نيز در ساعت ،٢٠٠٨  سپتامبر١٦چهار روز بعد در 
 های تن از بچه دو نيز   سپتامبر١٨  تاريخدرو   تهديد و تحقير شده توسط افراد ناشناسبه منزل بر ميگشت

 اتحاديه، که از مدرسه عازم منزل بودند توسط همان افراد ناشناس که در يک جيب سياه رئيس"  ايبرتو دياز"
با آدرس زير؛ک ايميل همان روز ياند  رنگ بودند مورد آزار و اذيت قرار گرفته  

 

From: amigosdeuribeporcolombia@yahoo.com.co  

 و با عنوان

Subject: warning sons of bitches  

.به ايميل اتحاديه ارسال شد  
.ای فرستاده شد روز بعد، از طريق همين ايميل برای اکثر اعضای اتحاديه تهديد نامه  

 
 اقدامات الزم

. زير تماس گرفته و متن زير را برای او ارسال کنيدهای يا در لندن با آدرس سفير کلمبميتوانيد باشما   
 

:آدرس ايميل  
N.Sanin@colombianembassy.co.uk 

 
A.Garcia@colombianembassy.co.uk 

 
:و يا از طريق آدرس پستی زير با او تماس بگيريد  

Colombian Embassy, 3 Hans Crescent, London, SW1X 0LN):  



ايم تنها کافی است که اسم خود و يا سازمان و ارگانهايی که در آن عضويت داريد را در  ما متن را آماده کرده
و حمايت فعالين و رهبران اتحاديه که خطر مرگ آنها را  و بدين شيوه به ياری بنويسيد) متن زير( پايين متن 

تهديد ميکند بشتابيد شما ميتوانيد با ارسال نامه از طريق ايميل و يا پست، به سفارت کلمبيا، از آنها بخواهيد 
.ای را پايان دهيد که اقدام عليه فعالين و رهبران اتحاديه  

 

Dear Ambassador,  

I am writing to express my extreme concern for the safety of senior members of the 
Colombian agricultural workers' trade union FENSUAGRO and their families. Already this 
year seven members of FENSUAGRO have been assassinated, and recent events appear to 
indicate that further assassinations are imminent.  

I refer to the following incidents:  

September 10th: Two strange men follow Aidee Moreno, national secretary for human rights 
at FENSUAGRO, as she leaves the headquarters of the union.  

September 12th: A man with a gun grabs 14-year-old Eberto Enrique Diaz, the son of 
FENSUAGRO President Eberto Diaz Montes, as he is walking home from school. The man 
attempted to force the boy to open the door of the family home and says various threatening 
things to him about his father and mother.  

September 16th: At approximately 6pm a man approaches the secretary who works for 
FENSUAGRO as she is walking through central Bogota. In a threatening way the man 
accuses her of being a guerrilla.  

September 18th: Unidentified men in a black jeep wait outside of the school that two of the 
children of union President Eberto Diaz Montes attend. As they walk home with their mother, 
the jeep pulls up next to them and those inside throw water over them and call them "sons of 
bitches guerrillas".  

September 18th: Two paramilitary death threats arrive by e-mail at the FENSUAGRO 
headquarters warning that leaders of the union will shortly be killed.  

September 24th: At 12.18 as Aidee Moreno arrives at the FENSUAGRO headquarters she 
notices two men starring intently at her. As she passes, one man says to the other "That is 
her".  

September 26th: Several suspicious men are seen loitering outside the union's headquarters 
in central Bogota. They seem particularly interested in Aidee Moreno.  

As you will know, assassinations of union leaders in Colombia are regularly preceded by 
activities such as those outlined above. I understand that FENSUAGRO has already 
contacted the Colombian Ministry of Interior requesting protection for those at risk but that this 
protection has been denied.  

I insist that your Government reconsiders its position and that action is immediately taken to 
safeguard the lives of those union leaders and activists that are in danger. Your Government 



will appear complicit in any further attacks should the authorities continue to ignore requests 
for protection.  

I am deeply worried that killings of trade unionists in Colombia this year have already 
surpassed the total number killed last year – an increase that contradicts the claims made by 
your Government that the situation is improving. Please make it clear to your colleagues in 
Bogota that the international community will not remain silent whilst the Colombian trade 
union movement is exterminated.  

I look forward to your reply.  

Yours sincerely,  

)خود را اينجا بنويسيدلطفا اسم (  

 

: تماس گرفت و نامه زير را با اين آدرس در انگلستانتوان با نمايندگان پارلمان همچنين می  

at House of Commons, London SW1A 0AA) 

.برای آنها فرستاد  

:متن نامه برای نمايندگان پارلمان  

Dear Member of Parliament,  

I am writing to request that you make urgent representations to the Colombian Ambassador in 
London regarding the safety of members of the Colombian agricultural workers' trade union 
FENSUAGRO.  

Several incidents in recent weeks – including harassment by suspicious men and death 
threats – indicate that an attack against senior members of the union is imminent. Seven 
members of the union have already been assassinated in Colombia so far this year and it is 
urgent that the international community speaks out if we are to put an end to the killings.  

Furthermore, I am deeply concerned by reports that the Colombian authorities have denied a 
request made by the union to provide their leaders with protection. Without any protection 
these brave men and women are left at the mercy of anti-trade union death squads that 
operate in collusion with the Colombian security forces.  

I hope that your intervention may encourage the Colombian authorities to take action to 
protect the lives of FENSUAGRO's leaders, activists and members and their families.  

Thank you in advance for your assistance in this matter.  

Yours sincerely 
)لطفا اسم خود را اينجا بنويسيد(  


