
ِ  دانیل اورتگا در سمتِ  مجددِ  انتخابِ  مناسبتِ  بھ   نیکاراگوا ریاست جمھوری کشور

  

آزادیبخش ملی ساندینیست  ۀتاریخچه مختصر جبه

  )س. م. آ. ج(نیکاراگوا 
  

مادور، سیلویو مایورگا و توماس بورگھ ژوزه کارلوس فانسکھ آتوسط  ١٩۶١در سال . س. م. آ. ج

ر در دانشگاه نیکاراگوا ق این سازمان یک بنیاد محصلی مستاصال. بھ پا خاستدر نیکاراگوا مارتینز 

تعداد کثیری از اعضای سابق این سازمان، بشمول رھبر مقاومت شھری یعنی . در شھر ماناگوا بود

  .دانیل اورتگا، دستگیر و زندانی شدند

دسامبر، یک گروپی از  ٢٧، درست چند روز بعد از جشن میالد مسیح یعنی ١٩٧٤در سال 

نموده و تعدادی از افراد  دولتی را تصرف یک مقامران جبھھ آزادیبخش ملی ساندینیست خانھ اوجنگ

این افراد بعدا با چارده تن از زندانی ھای کھ بھ کوبا . وابستھ بھ انستاسیو ساموزا ده بایلھ را ربودند

ذکور خیلی ارتقا بعد ازین عملیات موفقانھ پرستیژ و نفوذ جبھھ م. فرار کرده بودند معاوضھ شدند

را صادر نموده و . س. م. آ. ده بایلھ امر یک کامپاین خشونت آمیزی بر ضد ج ١٩٧۵در سال . نمود

  .تعداد کثیری از جنگاوران بشمول ژوزه کارلوس فانسکھ آمادور را بھ قتل رسانید

ا متقبل ربعد از اتنخاب جیمی کارتر بصفت رییس جمھور ایاالت متحده شکستی  ١٩٧۶رژیم در سال 

 ایاالت متحده موصوف اعالن نمود کھ تنھا در بدل بھبود وضع حقوق بشر در نیکاراگوا دولت. شد

پدرو ژواکین کمورو کاردنال ناشر  ١٩٧٨بتاریخ دھم جنوری  .این کشور را یاری خواھد نمود

گارد ملی  این قتل را بھ پسر ساموزا و اعضای ،شواھد. روزنامھ و منتقد زبردست دولت بھ قتل رسید

جنوری اعتصاب سراسری کارگران با درخواست پایان دادن بھ دیکتاتوری  ٢٣در  .ندنسبت داد

  .نظامی آغاز یافت



را مبنی بر متھم بودن گارد ملی در  یارشزگ ییسازمان حقوق بشر دول آمریکا ١٩٧٨در نوامبر 

مھ سازمان ملل مبنی بر حقوق بشر بھ نشر سپرد و بھ تعقیب آن قطعناتخطی ھای مکرر از 

د و سازمانھای سر باز زترک کرسی خویش  از ده بایلھ. دولت نیکاراگوا صادر شد محکومیت

خارج از  یک دولت موقت ١٩٧٨در جون . متعددی جبھھ ملی وطن پرستانھ یی را پایھ گذاری کردند

طور  بھود ادامھ داد و بھ فعالیت ھای پارتیزانی خ. س. م. آ. ج .مرز در کشور کوستاریکا تشکیل شد

  .فزاینده کنترول بخش اعظم نیکاراگوا را بدست گرفت

انستاسیو ساموزا ده بایلھ از کرسی خویش استعفا نموده و بھ ایاالت  ١٩٧٩در ھفدھم جوالی سال 

. س. م. آ. ج ١٩٨٤در سال  .بوجود آمدبرای بازسازی ملی ) یخونتا(گروھی آنگاه  .متحده پناه برد

اما در . ر برنده انتخابات گردید و سال بعد دانیل اورتیگا رییس جمھور نیکاراگوا شددر سراسر کشو

بازنده شد و کرسی ریاست اتحاد ملی اپوزیسیون  در مقابل .س. م. آ. ج ١٩٩٠انتخابات سال 

سخنان دانیل اورتیگا در اثنای واگذاری کرسی . جمھوری دانیل اورتیگا بھ فیولیتا کامورو تعلق گرفت

ما پیروزمندانھ کنار میرویم، زیرا ما ساندینیست ھای کھ خون و عرق «: ست جمھوری چنین بودندریا

ریختیم بخاطر اشغال چوکی ھای دولتی نبود، بلکھ برای آن بود تا بھ آمریکای التین اندکی وقار و 

  .»قدری عدالت اجتماعی بیاوریم

  

  کاراگوا،آزادی بخش ملی ساندینیست نیبرگرفتھ از تارنمای جبھھ 

  منږخو. و: برگردان از متن انگلیسی
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