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 تا انتخابات مردمی شیلی از قیامبه عنوان مقدمه : 

 .استی انتخابات شیلی نوشته شدهنامهنوامبر در ویژه ۱۲این مقاله اندکی پیش از پیروزی گابریل بوریچ در 

ف قانون س کنوانسیون تالیهای مردمی، تاسیدوران پسادیکتاتوری پینوشه تا شورشنگاهی تاریخی به  مقاله

تاتوری پینوشه دیکائتلافی برای برچیدن  یانتخابات دارد. پس از پیروزی کونسرتاسیون که حزب نهایتااساسی و 

بود شیلی راهی جز گذار تدریجی به دموکراسی نداشت. این گذار تدریجی سبب شد قانون اساسی مدون دوران 

رد میراث آلنده تمام سعی خود را ک در واقعتوان دید ی تاریخی میاندازچشم نخورده باقی بماند. باینوشه دستپ

 لتهایدخاهای خارجی به خصوص تاریخی برآمده از کودتای پینوشه علیه آلنده و علم به دخالتی تا با تجربه

نای مع شیلی راه کوبا نبود ولی این بههای نئولیبرالی بیابد. راه ایالات متحده راهی برای بیرون آمدن از سیاست

ها نیست. مدافعان نئولیبرالیسم در منطقه و ایالات متحده و حتی اروپا همیشه این سالهای چپ در شکست گروه

 در متون گفتند ولیمعرفی کنند، هرچند علنا نمیترین کشور منطقه به جهان سعی داشتند شیلی را اروپایی

ها فعال ر این سالچپ دهای اند. جنبشپینوشه را بارها دیکتاتور مصلح خوانده ،غیرژورنالیستی و آکادمیک خود

ار ش خصوصی و دولتی آشکموزشی در آموزدر اعتراض به ناعدالتی آو نمود آن در نسل نوجوانان شیلی  اندبوده

به مردم جهان نشان داد رسید. این اعتراضات  ۱۱۲۲قدرت گرفت تا به اعتراضات سال این جریان  شد و بعدتر

از ها بر فرهبا پرچم ماپوچپلازا ایتالیا  در تراضات شیلیعکس مشهور اع .نمایش غرب از شیلی دروغ است

ز ا یی بودنشانه های قومی در شیلی،از اقلیت ی ماپوچه، پرچم مردم همیشه سرکوب شدهی باکدانومجسمه

دیدگان سراسر جهان. این اعتراضات به انقلاب نیانجامید و با تصویب ی امیدی بود برای ستمانهوج نظمی جدید و

ی ندهآن مشخص نیست. نویس ای چرخید که آیندهکنوانسیونی برای قانون اساسی کشور به سمت و سوی تازه

نمادین  فقطشاید بزنگاه تاریخی انقلاب با دستاوردی که  ضر مخالف این چرخش است. او اعتقاد داردی حامقاله

، علاوه تاسدر فرآیند مداوم انقلاب قدم نهاده؟ شیلی ه رخ می دهد اما مگر انقلاب یک روزاست. باشد از بین رفته

. الیسا لونکون فعال حقوق بومیان ه خصوص ریاست آن امیدوار بوداعضای کنوانسیون و بتوان به میبر آن 

 پیروزی مردم شیلی در خیاباندارد. ریاست کنوانسیون را برعهده ،شناس و سیاستمدار زن ماپوچهماپوچه، زبان

یست نامزد اصلی حزب کمون رو  ادامه دارد.با پیروزی نامزد چپ میانهو حالا ن ادامه پیدا کرد یب کنوانسیوتصوبا 

 -ییهای شیلی بود نامزد شیلیا دو امید چپ. جی انتخابات درون ائتلافی نشددانیل جدو، برنده PCشیلی یا همان 

ی میانه تر کند. اما دربسیار روشنیش روی کنوانسیون قانون اساسی را فلسطینی حزب که می توانست راه پ

حزب کمونیست شیلی راهی جز ائتلاف با احزاب میانه نداشت. نباید  ،کارزار انتخاباتی و ظهور راست افراطی

ظهور راست افراطی خطر جدی  .است پینوشه طرفداران جدی داردفراموش کرد که پینوشه هنوز تمام نشده

ل ی ترامپیسم در ایالات متحده و بولسونارو در برزیشناسند. تجربهوب میها آن را خبرای شیلی است و شیلیایی

 . بنابراین شاید این ائتلاف تنها استراتژی ممکن برای چپمتزلزل باشدتواند این قاره چقدر می وضعیت نشان داد

مچنان باید ا ههی حساسی بر عهده دارد. شیلیاییبود اکنون اما باید دانست که کنوانسیون چقدر وظیفه شیلی

دق قلابی صی هر اندر خیابان و پیگیری مطالباتشان در قانون اساسی را حفظ کنند. این درباره ر خودوحض

طر خ ی پیش رو از نگاه یک خارجی با دیدگاه یک شیلیایی متفاوت خواهد بود. شیلیاییقالهکند. بنابراین ممی
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ده را میراث آلن طورهمین دستاوردی عظیم و ،ون از شیلیما بیر بیند ولیپیش رو را شاید کمی ناامیدانه می

 زهرا نعیمی  بینیم که در حال تحقق است.می

 

 از قیام تا انتخابات:

 تحلیلی بر وضعیت سیاسی شیلی

 1ویکتور آرتاویا

 ترجمه: زهرا نعیمی

 

؛ دائما شودیمی موفق نئولیبرالیسم معرفی کشورهای منطقه و نمونه شیلی به عنوان یکی از پایدارترین ،در سی سال اخیر

 شود.برای لزوم اعمال اصلاحات نئولیبرالی بر سایر کشورها استفاده می شیلیایی یمعجزهاز اصطلاح 

حت تی کارگر و قشر طبقه. تفاوت داشتکردند، ادعا میچه نخبگان و سیاستمدارن ی شیلی از آنولی واقعیت جامعه

. به دیدن و درگیر در بازار آزاد میاساسی چون آموزش و بهداشت دست در گریبا تخود را با کمبود امکاناستم و استثمار 

نان آهای قانونی ی ماپوچه و سرقت زمینمشکلات اجتماعی دیگر همچون سرکوب تاریخی مردم ناحیه ها بایدی اینهمه

ستگی ها؛ حقوق بازنشنی قضائی و سایر سازماقوهی به پشتوانه؛ خشونت علیه زنان و مصونیت توسط دولت شیلی

 اضافه کرد. پایین شاغلان و غیره را نیز ؛ دستمزدAFPبار تحت سیستم فلاکت

شکست  تیجهنبلکه م گر موفقیت نئولیبرالیسنشان نه شودیاد میهای باثبات از آن به عنوان سال چیزی کهن بنابرای

دیدشدگان ناپ جسد پینوشه است. بورژوازی شیلی در سی سال اخیر از یهای کارگری توسط دیکتاتورو جنبش تاریخی چپ

 .رسید ثباتوضعیت باو به  شده بالا رفتو هزاران شکنجه

ن اتفاق در شیلی با جنبش . ایزندهای جدید جوانه میسهمگین باشد، امید دوباره در نسل ولی شکست هر چقدر

برای اولین بار امتیازات به  که شکل گرفت، جنبشی اجتماعیدر اعتراض به آموزش عمومی  ۱۱۱۲سال  آموزیدانش

ست، اهای اجتماعی متعددی ی جنبشکشید. از آن زمان کشور در حال تجربهجامانده از دوران دیکتاتوری را به چالش می

 در کشور ایجاد کرد. یبود که وضعیت سیاسی جدید ۱۱۲۲مردمی سال  ها قیامی اوج این جنبشنقطه

                                                           
 کایرکوستا دیجد سمیالی. حزب سوستیبربر ای سمیالیسوس یجهان انیجر ی، از اعضاNuevo partido socialista کایکوستار دیجد ستیالیمورخ، رهبر حزب سوس 1

 هستند. ستیسکحزب تروت نیا یاست. اعضاکارگران( برآمده ستیالی) حزب سوس Partido socialista de los trabajadoresبه نام  نیشیاز حزب منحل پ
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ی گذار توافقی میان بورژوازی و تیجهی آن در دوران دموکراسی که نامهرچوب دولت دیکتاتوری و اداچهبه در این متن 

ای موجود و در هها و محدودیتروییشمردمی،  پ ده از قیامل سیاسی برآممسائبه طرح  بود و همچنین 2کونسرتاسیون

 پردازیم.انتخاباتی می انتها به کارزارهای

 ۰۸۹۱پینوشه، شیکاگو بویز و قانون اساسی 

امی ری نظمستقیم دیکتاتو تصویب شد. به عبارت دیگر میراث ۲۲۹۱ست که در سال قانون اساسی کنونی همان قانونی ا

ی آن ساسی در رژیمی انجام شد که مشخصهایجاد و رای گیری این قانون ا(. ۲۲۲۱-۲۲۹۱)به رهبری آگوستو پینوشه

شته و ار نفر کعلیه هر نوع مخالفت بود، چهل هزار نفر قربانی خشونت سیاسی، از میان آنان سه هز های خونینسرکوب

 دید، شکنجه و زندانی شدند.ها هزار نفر ناپده

، یعنی ودب با دکترین اقتصادی میلتون فریدمن وندیدیکتاتوری پینوشه پ موالفهدیگر  ،های سرکوبعلاوه بر این شاخصه

لیایی التحصیلان شیی پنجاه گروهی از فارغاز اواخر دهه«. همیشه حق با بازار است»  ولیبرالیسم با اصلای بر نئمقدمه

ولیبرال را ان نئهای فریدمن و سایر اقتصاددانجا دورهرفتند و حتی به خود شهر شیکاگو اعزام شدند و آن به ایالات متحده

 ی فرد سازماندهی شود و بیندیشد.ایهلت آزاد باشد و جامعه باید بر پدوآموختند که بازار باید از مداخلات گذراندند؛ 

بخشی نیتی هفتاد تلاش کردند با عینام شیکاگو بویز معروف شدند. از آغاز دهه هیئت اعزامی به شیلی برگشتند و بهاین 

سیاسی  های، مورد قبول مهرهادریوال لبا نام  اطی آنانهای افری بسازند ولی برنامه«راست جدید» ولیبرال های نئبه ایده

های دولتی به روی آنان بمنصانس اما همراه آنان شد و رژیم نظامی درهایی جدید در بورژوایی آن زمان قرار نگرفت. ش

 .دولیبرالی آغاز شاقتصادی کشور را بر اساس اصول نئ بازسازیدست آمده استفاده کردند و از این امتیاز به گشود،

های استبدادی قدرتمند و محوریت ای با ریشهطرح سیاسی و نهادی دولت شیلی در قانون اساسی بر همین اساس

ی اساسی همچون آموزش و سازماندهی نظم اجتماعی بر اساس بازار آزاد، کاهش دسترسی همگانی به حقوق اجتماع

 سازی شکل گرفت.خصوصیبهداشت از طریق 

های استبدادی ولیبرال و ویژگیهای نئفقی برای تضمین تداوم ستونچرا که توا ایان دیکتاتوری اما چیزی را تغییر ندادپ

یاسی اصلی بلوک س ن کونسرتاسیون بود، دوگروهی کهوزیسیوتوافق بین گروه حاکم آلیانسا و اپبود. این آن انجام شده

 ی هشتاد و اوایل نود بودند.در اواخر دهه

ی تغییر راهکارهای که اجازه ۲۲۹۱تداوم قانون اساسی  (داشت: الف. محوری دو بنابراین گذار شیلی به دموکراسی بورژوای

حزبی  دوا هدف وجهی ب برقراری یک سیستم انتخاباتی دوداد. و ب.( ظر شیکاگو بویز را نمیولیبرالی پینوشه تحت ننئ

 کردن انتخابات برای تضمین نمایندگی اکثریت جناح راست در پارلمان.

                                                           
2 concertación de partidos por la democracia رو برای اتمام دوران نظامی به جا مانده از پینوشه، پرچم این ائتلاف پرچم ائتلاف احزاب چپ میانه

 به پیروزی رسید.م NOرنگین کمانی است که با شعار 
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را یلی شج از دیکتاتوری نظامی پینوشه سال بعد از خرو اقتصادی سیاسی حاکم بر کشور در طول سیهای ویژگی همین

و  افتیداری سیاسی رسمی تقلیل یو مفهوم دموکراسی به پا ترین کشورهای منطقه تبدیل کردولیبرالبه یکی از نئ

 .فراموش شدبه کل شرایط زیستی قشر تحت ستم و استثمار  های برابری اجتماعی،دغدغه

در میان این » ی نظم بورژوایی را اینچنین بیان کرد: همین دستاورد خودخواهانه ۱۱۲۲سباستیان پینیرا در نهم اکتبر 

نقص کشور تنها ده روز بعد از این تصویر بی«. است ی واقعی دموکراسی پایدارلی جزیرهشی ،امریکای لاتین ارآشفته باز

 نی در کشور آغاز شد.سیاسی نوییمردمی شیلی شروع شد و چرخه اه قیامشکست و در هجدهم همان مهمدر 

 ی ثباتسالهمردمی و زیرسوال بردن سی قیام

. است گذار یدوره وری و تداوم توافقِالگوهای دیکتات گر مخالفت قشر تحت ستم و استثمار با میراثشیلی نشان قیام

ایجاد جمعی و در نتیجه  ی کنشدایش دوبارهها به صحنه و پیورود جنبش توده تر از مخالفت با این دو مورد،مهم

، دولت پینیرا راهی جز گرفتن حالت تدافعی نسبت به خشم است از نیروهای طبقات اجتماعی مختلف ستگی جدیدهمب

 نداشت. هامردمی در خیابان

 ایبر مند به ارمغان آورد و راه راانباشت نیرو و تجارب ارزشی مبارزه پیش از اکتبر شیلی برای اکتبر ی پانزده سالهدوره

ینوشه ابتکار عمل را به رای اولین بار بعد از دیکتاتوری پب ۱۱۱۲ن هموار کرد. نوجوانان دبیرستانی بودند که در سال آ

یاه و سفید انی سگذاری به دلیل فرم دبیرستها )این نامنمومی به راه انداختند. جنبش پنگوئدست گرفتند و بسیج ع

ن جنبش ایآموزان بود( علیه نابرابری آموزشی ناشی از تفاوت در کیفیت آموزش خصوصی و دولتی به پا خواست. دانش

ران دوی اولیهسازی خدمات عمومی ، خصوصیاییک جنبش توده برد، یعنیاساسی را زیر سوال می ضفریک پیش

 .بردمی لها زیر سوادیکتاتوری را در خیابان

ی بهبودند، مطالآمده به صحنه هانسل پنگوئن ، این بار دانشجویانشکل گرفت ۱۱۲۲بعد از آن اعتراضات دانشجویی سال 

یشرفت مبارزات به آموزش عالی دولتی دست یافتند. در همان با پیلات دانشگاهی بود و برای تحص ها برداشتن بدهیآن

ی اوج آن اعتصاب در سی و دو دانشگاه فمنیستی به راه افتاد که نقطهموج مبارزات  ۱۱۲۹و  ۱۱۲۲های زمان در سال

 .علیه عدم مجازات در رابطه با شکایات  آزار و اذیت جنسی توسط اساتید و دانشجویان بود

تعارضات  گویدهای کارگری میبان اعتصابهی کارگر هم رسید، آمار دیدسیل مبارزات دانشجویی و فمنیستی به طبقه

تماعی یابد ولی با طغیان اجکاهش می ۱۱۲۹تا  ۱۱۲۹ی لهاست اگر چه در فاصها افزایش داشتهدر طول این سال کارگری

در دوران بازگشت  هجده اعتصاب عمومی در شیلی از های کارگریبان اعتصاب. آمار دیدهگیر شدهمه ۱۱۲۲در سال 

و پنج تای آن از سپتامبر تا دسامبر  ۱۱۲۲-۱۱۲۲ ایهد آن در سالدرص ۲۹ه کدهد خبر می ۲۲۲۱سال دموکراسی از 

 .امسال بوده است

همه ز تر اها، بازنشستگان و مهمها وجود داشت از جمله جنبش اکولوژیستسالی دیگری نیز در این عهای اجتماجنبش

های بزرگ شرکت طرفشان که مورد سواستفاده از ادیا و اجدبهای آی زمینپوچه برای مطالبهی مقاومت مردم ماادامه

کامیلو مد. آ نیرا بعد از کشتن کامیلو کاستریانسه بوجودقع نخستین بحران دولت دوم پیداری و کشاورزی است. در واجنگل

ها در عملیات که در یکی از درگیری ۱۱۲۲های جنبش دانشجویی سال وچه و از سرگروهماپ کاستریانسه از رهبران
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پا هبن اعتراضات متعدد در سراسر کشور و به دنبال آرد اصابت گلوله از پشت قرار گرفت مو۱۱۲۹کارابینرپوس در نوامبر 

 .خواست

ی دانشجویی برای افزایش سی ، نخست با اعتراض سادهبود ۱۱۲۲ی قیام مردمی ارب مبارزاتی جرقهانباشت تجهمین 

کلی کشور را ی به سرعت شاکلهگرفت سپس گناه مترو بالا بان بیزنسو و مرگ پزویی بلیط مترو آغاز شد و با سقوط

 شکل گرفت.« مسئله سی پزو نیست، مسئله سی سال است» زیر سوال برد و شعار 

آمد کرد. با سرریز نیروهای مردمی و واسخ داد و در ده شهر اعلام منع رفتبا سرکوب شدید به این اعتراضات پ پینیرا

وران د بعد از سابقهاتفاقی بی .به خیابان آمد ارتش ،های پرجمعیتراضات و محلهدر مهار اعت ناتوانی پلیس شهری

نزاع خیابانی بود، نیروهای ی نهف کشور صحهای اصلی شهرهای مختلهل و چهار روز تمام خیابانچدیکتاتوری، 

در  خمیزطبق آمار حقوق بشر: دوازده هزار  کردند.ا وحشیانه سرکوب میرگر به شکلی سیستماتیک معترضان سرکوب

فر دوهزار ننجاه نفر دچار جراحات چشم، ی گرم، پهاهای دولتی بستری شدند، دوهزار نفر مورد اصابت سلاحبیمارستان

 ها ثبت شد.دستگیر شدند و صدها شکایت از موارد خشونت جنسی در کلانتری

 ولت در موقعیت تدافعیو د شد آمد شکستهبکاهد، در عوض منع رفت و ها نتوانست از قدرت قیامسرکوببا این وجود 

انون ت موسسان قای برای تشکیل هیئهمزمان مطالبهزدند، را فریاد می« !رو بیرونپینیرا ب» شعار  قرار گرفت، مردم

 شود. های مردمی ادارهاساسی شکل گرفت تا ماترک قانونی دیکتاتوری به کل از بین برود و کشور بر اساس خواسته

ی نش ورقی دیگر رو کرد و با مقامات به گفت و گو نشست، در پانزدهم نوامبر توافق نامهپرت یدولت در این مواجهه

ها، (، سوسیالیستDemocracia cristianaصلح اجتماعی و قانون اساسی به امضای احزاب دموکراسی مسیحی)

دند چرا که دا تطبیقخود را با رژیم بورژوا  توافق احزاب مخالف ( رسید.frente Amplioی گسترده )بخشی از جبهه

 ییی مشروع در حوزههای مردم به معاملهمردمی گسترده نداشتند، و از تبدیل کردن خواسته ای در مقابل قیامچاره

 بودند.مید شدهاپارلمانی نا

رصتی برای ؛ در واقع فجنگیدندمیها در خیابان ها نفرلیونیم گرفته شد که این قرارداد خائنانه پشت درهای بستهدر حالی 

ابات پیش خدولت بود که شورش را آرام کند و به سوی راه پرفراز و نشیب قانون اساسی هدایت کند، قانونی که چندین انت

) در بخش بعدی به این موضوع است هایی ایجاد شدهدودیتمح در فرایند تشکیلشاز همان آغاز  تر آن کهرو دارد و مهم

 پرداخت(خواهیم 

 و نهادگرایی بورژواییها در جدال با فشار توده فرآیند قانون اساسی:

کنیم ته شروع میاین نکهای مختلف به آن باید به تناقضات سیاسی پرداخت. با هبرای تحلیل فرآیند قانون اساسی و دیدگا

مردمی است و دولت ( یکی از دستاوردهای قیام convención constitucionalن قانون اساسی )ویکه کنوانس

فتن گریدهبه نادای شد. با توجه به تبار استبدادی بورژوازی شیلی که مجبور به ایجاد اصلاحات و مماشات با شورش توده

اساسی  بحث بر سر قانونی علاوه بر این گشایشِ یی ناچیز نیست.عادت دارد این مسئله هاهای تودهو خوار شماری خواسته

شور وارد اد که کشده نشان ددیده و سرکوبتحت فشارهای اعتراضات خیابانی و تغییر توازن قوای بورژوازی و اقشار ستم

 .استی سیاسی جدید شدهخهچر
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ابتدا ن خود از همی -این یکی از شعارهای اصلی اعتراضات بود -نتوانست پینیرا را سرنگون کند شکی نیست که قیام

قانون اساسی از سرنگونی خود  ی برایکنوانسیونفرآیند را مخدوش کرد، چرا که به دولت اجازه داد با مطرح کردن 

توافق ایجاد کنوانسیون قانون اساسی راه فراری  برای خود پیدا کرد) شاید از جلوگیری کند. در واقع پینیرا با پیشنهاد 

رژیم گذار  سقوط و انحلال برای جلوگیری از نشینی ترفندیرد( ولی این عقباب کها بین بد و بدتر بد را انتخدیدگاه آن

 ی بود) که همان انتخاب بدتر است(.بورژوای

ورژوازی ببرای  ی سرنوشت سازاتا حدی فشار از پایین را کاهش دهد و وارد عرصه توانستینیرا با اعطای این امتیاز پ

بنابراین اکنون زمین منازعه درون چهارچوب نهادی شد: یعنی قانون اساسی را از نو در مرکز صحنه ی سیاسی قرار داد. 

از دن دموکراتیک بو -استبداد و ضد قبلا اشاره شد که همان طور که قرار می گرفتبورژوای شیلی  -رژیم دموکراتیک

 است. شهایشاخصه

. ذار استی گورژوازیِ ماترک مرحلهو نهادگرایی ب هایون قانون اساسی در جدال با فشار تودهنسبنابر آن چه گذشت کنوا

 تر خواهد شد؛ راست و یا چپ، روندهنوز مشخص نیست به کدام سمت سنگین ترازو به شدت ناپایدارند و های اینکفه

 شود.جا آشکار میمتناقض این فرایند این

اکتبر  نجمپرسی بیست و پمردمی است. مثلا همه ی قیامکه مستقیما ثمره رویی داردشیاز یک سو کنوانسیون عناصر پ

رد  .گذاشت رای عمومیاساسی و رد قانون اساسی پیشین را به  برای تصویب قانون که تایید و یا رد کنوانسیونی ۱۱۱۱

این  منطقه رای نیاورد( 543منطقه از آرا به تصویب رسید) تنها در پنج درصد  08با  قانون اساسی و تصویب کنوانسیون

ی یهگیری چندین ماه به تعویق افتاد و همین سبب تخلید بود زیرا رایوگیری کونظیر در شرایط نامطلوب همهنتایجی بی

 هیجان اجتماعی و در نتیجه به نفع دولت و جناح راست بود.

راه خود را  گذشتهماه می  ۲۲و  ۲۱ساسی در تاریخ مردمی از طریق انتخابات هیئت موسسان قانون ا در عین حال قیام

کرد. احزاب جناح راست و اعضای کنسرتاسیون سابق شکست سهمگینی خوردند، و احزاب چپ  به قانون اساسی باز

درصد آرای  ۱۱کرسی) این تعداد برای  ۹۲کرسی هیئت موسسان جناح راست تنها  ۲۱۱از  اکثریت آرا را به دست آوردند.

و کرسی های  FAو حزب کمونیست شیلی PCهای تصویب رای کافی نیست(، جناح چپ ) با احتساب کرسی لازم برای

نفر از لیست نامزدهای  40کرسی باقی مانده را به دست آورد. علاوه بر این انتخاب  53کرسی و جناح میانه  80مستقل( 

ین اند ) هرچند که یازده نفر از امردمی بوده در قیام درگیرهای مستقل نیز قابل توجه است، این نمایندگان عمدتا از چهره

 .(دندشاند و از سوی برخی بازرگانان حمایت مالی مینامزدهای مستقل با کونسرتاسیون سابق ارتباطاتی داشته

 هایها با کرسیهای لیست مستقلان و نمایندگان بومیزیرا درون جناح چپ کرسی ین ترکیب سیاسی بسیار متنوعی استا

FA   وPC ( یک جا است؛ این امر خود بلوک چپ را نماینده را با هم انتخاب کرده ۱۹اند و متحد شدهاین دو حزب ِ)اند

مشهود بود،  قبلسپتامبر  ۱۲گیری ، درست همان طور که در رایسازدریزی و تاکتیک بسیار ناهمگون میدر برنامه

به دست آمد، ساز و کاری که منجر به فشار بر جناح اقلیت راست برای  3رای الیسا لونکون و FAاکثریت با دو سوم آرای 

 ستبر این اساس متوهمانه ا تر ختم خواهد شد.رود این نیز به اصلاحات میانهگیری می شود و خورسیدن به توافق در رای

                                                           
 ی ماپوچه که ریاست هیئت موسسان قانون اساسی را بر عهده دارد.منماینده  3
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 PCو  FAاین جناح را  قانون اساسی را در دست دارد، چرا که بخش اعظم نمایندگان که بیندیشیم جناح چپ کنوانسیون

انداز دوردست خود تصمیمی بر از بین بردن دولت بورژوای شیلیایی ندارند و به لحاظ ، این احزاب در چشمدهدتشکیل می

 های جناح راست دارند.تاریخی نیز گرایش به توافق با بخش

 -داشتندتی احزابی که در پارلمان نمایندهزیرا دولت با همدس ،به دنیا آمد ی از ابتدا ناقصاز سوی دیگر این قانون اساس 

 اساسی پینوشه است زیر سوال نرود.به وضوح اختیارات خود را محدود کرد تا حکومتی که ماترک قانون 

... 

ا چند ی ننگین با احزاب مخالف. بنامهتصویب کرد، یعنی پنج هفته بعد از امضای توافققانونی  ۱۱۲۲دسامبر  ۱۹دولت در 

ت های بسیار سرسختی برای محافظهای دموکراتیک و رادیکال قانون اساسی را از آن گرفت و شاخصمعنا ظرفیتخط بی

که کنوانسیون حق لغو کنیم ی گذار ایجاد کرد. کافی است اشاره های حکومت بورژوای شیلیایی مرحلهاز ستون

ل ر مقابد پیشگیرانههای تجارت آزاد در حال اجرا، برکناری مقامات از جمله خود پینیرا و یا هر گونه اقدام نامهموافقت

ید اهد شد و باووانسیون به تصویب برساند بلافاصله اجرا نخاست، متنی که کناین جا بسنده نکرده دولت را ندارد. و تازه به

توان از نظر دور داشت که اگر در شود. و نمیبه رای گذاشته ۱۱۱۱ی دوم سال نیمه ای درپرسیز اجرا در همهپیش ا

 4.داردنانتخابات نوامبر وضعیت سیاسی به سمت راست بچرخد هیچ تضمینی وجود 

ات برای با برگزاری جلس نزماخواهد داشت، برای مثال هم ات مستقیمی بر قشر ستمدیده و تحت استثمارها تاثیرتمام این

نایی قانون اساسی پینوشه، دولت پینیرا اعلام وضعیت استث مبتنی بر در راستای دموکراتیک کردن حکومت  کنوانسیون

ری اراضی گی) به کلام دیگر یعنی توقف بازپساست و در اراضی ماپوچه وضعیت نظامی برای مبارزه با تروریسمکرده

تماعی های اجبرخلاف ادعای بسیاری از نمایندگان چپ و جنبش در این مورد نهاد کنوانسیونو  برقرار کرده استمنطقه( 

راهی  خواهد داد وهیچ قدرتی برای توقف آن ندارد. بنابراین دولت همچنان به سرکوب و سیاست نابودسازی بومیان ادامه

 برای دولت هیچ اهمیتی ندارد. کند تا بگوید شیلی کشوری چندملیتی استرود و تلاش میکه کنوانسیون می

ی مهاجرت است، پینیرا در این مورد موضعی کاملا ارتجاعی دارد؛ او با بولسونارو رئیس جمهور مورد مشابه دیگر مسئله

راین بشر نیست، بنابی حقوقمراه شد و ادعا کرد مهاجرت مسئلههسازمان ملل « توافق مهاجرتی» برزیل در امضا نکردن 

ا تحریم ل قانون جدید مهاجرت رزند و در بیستم آوریل امساهراسی دامن میدولت شیلی به بیگانهوقتی نباید تعجب کرد 

د. همین امر بستر کنپذیر مهاجران مطرح میآسیب امات جدید برای شرایط دشوار جمعیتکند قانونی که الزمی

نزوئلایی علیه مهاجران و -در مرز بولیوی -یخ بیست و پنجم سپتامبر در شهر ایکوئیکآوری را در تارهراسی شرمبیگانه

ها از جمله ماشین و پوشک نوزادان را در آتش انداختند و سوزاندند. های ونزوئلاییشکل داد، مهاجمان اندک دارایی

 است.مهاجران بوده هگویند این یکی از نتایج سخنرانی رسمی علیها میتحلیل

رو سازمانی فاقد صفات واقعی قدرت است و توانایی توقف ابراین کنوانسیون قانون اساسی اقتداری ندارد و از همینبن

های افراطی را کند) و راستیگرایان را جسورتر می. این امر راستی حکومت را نداردگرانهاقدامات ارتجاعی و سرکوب

                                                           
 نوشته شده است.مهمانطور که گفته شد این متن پیش از انتخابات  4
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ی این امر وخامت زیستی و نارضایتی میان پردازیم( نتیجهن موضوع میکند، در ادامه به ایی انتخاباتی میوارد صحنه

 بودند. ۱۱۲۲مردمی  آفرینان قیاماستثماری است که نقشاقشار تحت ستم و 

 وقطبی متاثر از پژواک شورش مردمیکارزار د

 ۲۱۱ئیس جمهور، بیست و یکم نوامبر آینده انتخابات ریاست جمهوری شیلی برگزار خواهد شد، در این انتخابات ر

کرسی در کل( انتخاب خواهد شد. این انتخابات فرصتی برای رژیم است  ۱۱کرسی سنا ) از میان  ۱۹ی کنگره و نماینده

 توان تصور کرد که ریاست جمهوری انتخابزیرا نمیجان کند، تا بتواند تا جای ممکن کنوانسیون قانون اساسی رو کم

مادین گذرد بیشتر به نهادی نکنوانسیون نیز اجرا شود، کنوانسیونی که هر چه میشود، مجلس سنا عوض شود و همزمان 

 شود.تبدیل می

های سیاسی بود. در واقع دگرگونی ۱۱۲۲رفت فضای انتخاباتی تحت تاثیر دستاوردهای شورش همان طور که انتظار می

 ها،کنیم: طبق نظرسنجید بسنده میذکر این مور بودند آشکار کرد. بهها رقم زدهدر خیابانعمیقی را که فشار توده ها 

سیار محتمل کنند بنابراین بی گذشته، نفرات اول لیست را اشغال نمیسنتی مرتبط با رژیم سی سالههیچ کدام از احزاب 

 آتی شیلی جایی نداشته باشند.در دولت « نئولیبرال میانه»تقیم کدام از نمایندگان مساست که هیچ

 ه ازیقا انعکاس وضعیت قطبی برآمدریاست جمهوری جایگاه رقابت دو نامزد ریاست جمهوری است که دق بنابراین کرسی

 رای من سربلندی]شیلی[ است. . )Apruebo Dignidad از ائتلاف چپ سازمان  گابریل بوریچشورش مردمی است: 

ها است. نظرسنجیحزب جمهوری خواه شدههای راست افراطی که نامزد ( و خوسه آنتونیو کاست از چهرهPC و  FAائتلاف 

تر ی انتخابات است هرچند که کاست با اختلاف کمی پایینبرنده دهند بوریچدارند ولی همه نشان میهای اندکی تفاوت

 که ممکن است رقابت را به دور دوم بکشاند. است

 خواهیم داشت.های آنان امزدها و نگاهی اجمالی به برنامهدر ادامه به معرفی این ن

 منتقدی آنتی لیبرال ولی کم جان: بوریچ

راسیون برای ریاست فد ۱۱۲۲ساله( با جنبش دانشجویی وارد سیاست شد، در مبارزات دانشگاهی سال  53) گابریل بوریچ

به  ۱۱۲۹( بعد در سال ۱۱۲۱نوامبر  -۱۱۲۲اب شد ) دسامبر خنوان یک کلکتیو مستقل انتدانشجویی دانشگاه شیلی به ع

دوباره به دست آورد ولی این بار زیر  ۱۱۲۹ی ماگایانس انتخاب و همین منصب را در سال ی مستقل ناحیهعنوان نماینده

 .FAپرچم 

FA  با اتحاد نیروهای مختلف جنبش دانشجویی بوجود آمد؛  7808در سالFA  میشله ر دولت بوجود آمده د شکافاز

ماعی جتهای ابرنامهاستفاده کرد تا به عنوان اپوزیسیون چپ در دولت دوم باشله حضور داشته باشد.   PCباشله توسط 

های جدید با مشاغل بی ثبات و های طبقه ی متوسط و نسلشود که از دغدغهحزب شامل انتقادهای نئولیبرال میاین 

 ؛در آرای انتخاباتی در سال های اخیر ، از اساس فاقد یکپارچکی میان اعضاستعلی رغم سیر صعودی  FAمتزلزل است. 

اتحاد و  Revolucion Democraticaدو جریان اصلی حزب یعنی انقلاب دموکراتیک 

 ها بیش از هزار نیرو ندارند.هیچ کدام در مشارکت   Convergencia socialistaسوسیالیستی
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ی اول انتخابات را و نامزد نهایی دوره تشکیل دادند PCبا    Apruebo Dignidadبرای انتخابات ائتلافی با نام 

ی یانهیت آشتی جوحزب ماه ،ی نخستین کارزارر مرحلهدرا شکست داد. نیل جدو دا عرفی کردند که در این مرحله بوریچ،م

مذاکره کرد. فراموش نکنیم در  ،بودندی سیاسی رژیم پشتیبان آن چهکرد و با احزاب رژیم که در تاریخ خود را آشکار

در کنار  5منوعیت سنگربندیرد و به قانون می ننگین را امضا کرد، به این بسنده نکنامهبوریچ توافق ۱۱۲۲پانزدهم نوامبر 

ای مردمی بود) همچنین این ی نیروهمعنای قانونی کردن سرکوب وحشیانهرای مثبت داد، این رای به FAی نماینده 

 ینیرا را از اتهامات احتمالی علیه حقوق بشر نیز مصون کرد(.قانون پ

... 

 Aprueboت . دولاست یمردم قیام ی مستقیمنماینده بریچ چه گفته شد نباید به اشتباه تصور کرد کهبا توجه به آن 

Dignidad اری از بسی ریچ دوباره بهوباشد، چرا که بنیز ممکن است خطراتی برای اقشار تحت ستم و استثمار داشه

ی قوت او در این است که در غیاب جایگزینی انقلابی و است تا بتواند پیروز کارزار باشد. نقطه کردههای خود پشتوعده

ها حضور او انتخاب بد بین بد و بدتر در مقابل نامزدهای نئولیبرال دارانه در انتخابات برای بسیاری از بخشضد سرمایه

 میانه و راست افراطی است.

 کاست: راست افراطی مقابل شورش مردمی

به طیف   شیلی ،های اخیری شکست تاریخی پینوشه و توافقات انجام شده برای بازگرداندن دموکراسی در دههدر نتیجه 

 نت سرکوبهمراه با سصلاحات نئولیبرالی اترکیبی از ضدیت عمیق با مخالفان  ای لاتینی یعنیسیاسی راست امریک

ی دموکراتیک جدید و خود را با اشکال زمانه با این وجود راست سنتیاست. گرایش پیدا کرده عیهای اجتماجنبش

 .استهددا شده تطبیقجهانی

و برای جناح راست افراطی گیج کننده است، جناح  اله( این شکل همیشگی را شکستس 33نامزدی خوسه آنتونیو کاست)

 توصیف کردن این نامزد پنهان کند.« بیش از حد ساده و بدون پیچیدگی» راست سعی دارد این عدم توافق را با ادعای 

 کنونی جناح راست در این کارزار است. دنامز وکیل و اجر،تقامات پیشین ارتش نازی، ماو پسر یکی از 

، برداشتی که از دکترین امنیت ملی دوران دیکتاتوری ی دشمن داخلی قرار داردحملهور مورد کاست کش راز نظ

ها و د، فمنیستدزنها را میآیند و شغل شیلیاییه به کشور میها مهاجرانی کولی اکنون علاوه بر کمونیست .استبرگرفته

د و کننکه به حکومت حمله می های تروریستوچههای سنتی، ماپها علیه خانواده و ارزشهای جنسیتی آنایدئولوژی

 سایر دشمنان نیز حضور دارند.

کار های محافظههم سنتهای استبدادی و که در عین حال هم مدافع سنت است جناح راست« نوگرای» ی مایندهکاست ن

ها کراتمداران و بروستکه باید سیا . اخیرا اعلام کردنخبگان سیاسی استو  ضد«  ضد سیاسی»ای هم چهرهو  پینوشه

را) هایی با بولسون. در این معنا شباهتامات عملی در راه توسعه ممکن شوداقد بیرون راند تا را از تصمیمات حکومتی

ما ا ست میانه تعدیلاتی ایجاد کرددونالد ترامپ دارد هرچند که از اواسط کارزارش برای جذب را و رئیس جمهور برزیل(

                                                           
 ها تصویب کرد.مقانونی که پینیرا برای خاموش کردن اعتراضات خیابانی تصویب کرد و جرائمی برای سنگربندی در خیابان  5
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رآیند و البته به ف بنددو درهای گشوده شده توسط قیام مردمی را میچرخد میراست دولت او دوباره به  هشکی نیست ک

 جدید قانون اساسی و کنوانسیون نیز حمله خواهد کرد.

 به سوی یک قانون اساسی آزاد واقعی و با اقتدار!

د. با پیشرفت مبارزات طبقاتی ایجاد کر و شرایط بهتری برای یت سیاسی جدیدی در شیلی بوجود آوردمردمی وضع قیام

ها در حالت تدافعی بود، این چند هفته چیزی به سقوط و فروپاشی رژیم سی ساله هفتهسرریز بسیج عمومی دولت پینیرا 

 ی پانزدهم نوامبر که امکان تشکیل کنوانسیون قانون اساسی را برای آرامی خائنانهنامهنمانده بود ولی همه چیز با توافق

 کردن اعتراضات مطرح کرد از بین رفت.

قدرت و به سازمانی بی را کنوانسیون توانست شکار کرد چرا کهولت دیری نپایید و ماهیت خود را آعملیات نمایشی د

ای دهد که نهاده. همزمانی انتخابات سراسری با تدوین قانون اساسی خود نشان میبدل کند گرفتار در هزارتوی نهادها

ی عمل کنوانسیون را با فشار امکان انتخاب نامزد راست افراطی ژوازی شیلی طبق معمول برقرارند و عرصهحکومتی بور

 یی هستند.روی فرآیند تدوین و اصلاح قانون اساسی پینوشهکنند، آشکارا مانعی برای پیشریاست جمهوری محدود می

FA  وPC  قیام مردمی نیستند.  نماینده و مدافعFA ی پانزدهم نوامبر را امضا کرد و خائنانه ینامهتوافقPC  نیز صرفا

رای من ) Apruebo Dignidadای پذیرفت(. از همین جهت ائتلاف آن رابی هیچ مبارزه یعنی)کرد به نقد آن بسنده 

ن احزاب دوی ای ها نیست، زیرا هری شیلی در خیاباندیده و استثمارشدهسربلندی شیلی است( جایگزین راستین اقشار ستم

ام ی قانون اساسی به قینامهی طولانی همدستی با بورژوازی را دارند و در این مورد خاص بوریچ با امضای توافقسابقه

 مردمی خیانت کرد.

ی تواند ادامهنباید هیچ انتظاری از فرآیند انتخابات داشته باشیم. در این لحظات تنها راهی که می در پایان باید گفت که

مردمی باشد و به شکست آن نینجامد مبارزه برای کنوانسیون قانون اساسی است باید تلاش کرد  آغازین قیامی چرخه

و به خواست  ی جدید خود بنا کنددارانهی ضدسرمایهاهتا بتواند کشور را بر پایه ی به راستی آزاد و با اقتدار تدوین شودقانون

 تمام اقشار تحت ستم و استثمار عینیت ببخشد.

 

 

 

  

 


