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ایــن مجموعــه بــه دعــوت تنــی چنــد از فعــاالن صنفــی دانشــگاه و بــه همــت تعــدادی از دانشــجویان 
ــت.  ــده اس ــه ش ــردآوری و ترجم ــایت wsws.org گ ــاالت س ــان مق ــی از می ــال دوم ــی و س ــال اول س
ــه شــناخت انتقــادی یکــی از مهم تریــن جنبش هــای دانشــجویی زمانــه کمــک  امیدواریــم ایــن کار ب

کنــد.

ــالوادور  ــی س ــم خلق ــه سوسیالیس ــوط ب ــای مرب ــه ایده ه ــردازد ک ــأله می پ ــن مس ــه ای ــت ب ــه نخس مقال
آلنــده چــه تأثیــری بــر مبــارزات کنونــی شــیلی می گذارنــد. بــرای تکمیــل ایــن بحــث در مقالــه دوم از 
تکامــل خــط آلندیســتی در دهــه 1970 ســخن بــه میــان آمــده اســت تــا بتــوان در پرتــو آن ریشــه های 
بســیاری از مســائل کنونــی جنبــش دانشــجویی شــیلی را بازشــناخت. ایــن مقالــه در واقــع یــک ســند 
تاریخــی اســت کــه توســط »کمیتــه بین الملــل« انترناســیونال چهــارم در ســال 1973 بــه رشــته تحریــر 
درآمــد. در ادامــه 4 گــزارش خبری-تحلیلــی از وقایــع شــیلی طــی بــازه زمانــی 2006 تــا 2014 آورده 
شــده اســت کــه می توانــد ســیر تکامــل جنبــش کنونــی را بــرای خواننــدگان کمابیــش روشــن ســازد.

شــاید کســانی پیــدا شــوند و بگوینــد کــه وقایــع کشــوری دور همچــون شــیلی چــه ربطــی بــه مــا دارد؟ 
خطــاب بــه ایــن دوســتان »ایرونــی« بایــد گفــت کــه ایــن روایــت خــود توســت کــه از زبــان دیگــران 
گفتــه می شــود. بــدون آنکــه بخواهیــم بــرای بحران هــای شــیلی نســخه بپیچیــم، هدف مــان ایــن بــوده 
ــه جامعــه دانشــجویان  ــوان خویــش ب ــا حــد ت ــن کشــور را ت ــخ ای ــده تاری اســت کــه درس هــای ارزن
وطنــی منتقــل کنیــم. بــدون فراگرفتــن ایــن درس هــا توســط نســل جــوان، تمامــی تالش هــای 
شکســت خورده طبقــه کارگــر در طــول تاریــخ بی معنــی و بیهــوده بــه نظــر خواهــد رســید. از طــرف 
ــرا و  ــزاب اعتدال گ ــدن اح ــا هژمونیک ش ــر ت ــدق بگی ــده و مص ــی آلن ــط سیاس ــباهت خ ــر از ش دیگ
میانــه رو در عصــر حاضــر، تطابــق عمیقــی میــان روندهــای تاریخــی دو کشــور بــه چشــم می خــورد.

ــم.  ــل کنی ــان فهمی عم ــادگی و آس ــل س ــاس اص ــر اس ــیده ایم ب ــب کوش ــش مطال ــه و ویرای در ترجم
ــد کــه مســئولیت آن  ــا اصــل مقــاالت تفاوت هــای اندکــی دارن ــه همیــن دلیــل متــون ترجمه شــده ب ب

تمامــاً بــر عهــده ویراســتار مجموعــه اســت.

هیأت تحریریه نشریه دانشجویی رود



ــران  ــجویان و کارگ ــپتامبر 2011 دانش ــم س در یازده
شــیلیایی، در ســالروز کودتــای آمریکایــی کــه دولت 
ســالوادور آلنــده را برانداخــت و دیکتاتوری 17 ســاله 
نظامیــان را بــه رهبــری ژنــرال آگوســتو پینوشــه کلیــد 
ــه  ــد ک ــا کردن ــی برپ ــانتیاگو تظاهرات ــهر س زد، در ش
ــان گارد پلیــس ضدشــورش و  ــی می ــا زدوخوردهای ب
ــت 21  ــا بازداش ــی ب ــود. راه پیمای ــراه ب ــان هم معترض
نفــر و زخمــی شــدن تعــدادی بیشــتر پایــان پذیرفــت. 
پلیــس بــرای مرعــوب کــردن جمعیـّـت از واحدهــای 
شــبه نظامی، ماشــین آب پــاش و گاز اشــک آور بهــره 

گرفــت.
ســپتامبر،   14 و   13 روزهــای  در  آن  دنبــال  بــه 
 )CONFECh( شــیلیایی  دانشــجویان  کنفدراســیون 
هــزار  اعتصــاب 48 ســاعته 25  بــا  در همبســتگی 
نفــر از کارگــران بخــش بهداشــت، تظاهراتــی را 
در شــهرهای ســانتیاگو، والپارایســو و کانسپســیون 
ــا مطالباتــی  ــز ب برگــزار کــرد. کارگــران بهداشــت نی
ــرایط کار  ــود ش ــتمزدها و بهب ــش دس ــون افزای همچ
ــان نهادنــد؛ چــرا کــه وزارت بهداشــت  ــه خیاب قــدم ب
ــی  ــه کم ــد ک ــل کن ــی عم ــه تعهدات ــود ب ــته ب نتوانس
پیشــتر در مــاه نوامبــر طــی مذاکــره بــا کارگــران 
اعتراضــات  بــود.  داده  را  قول شــان  معتــرض 
همچــون  عمومــی،  بهداشــت  بخــش  کارگــران 
ــازی و  ــه در خصوصی س ــجویان، ریش ــارزات دانش مب

داشــت. دولــت  نامکفــی  بودجه هــای 
دانش آمــوزان مقطــع متوّســطه و دانشــجویان ســه مــاه 
ــه  ــد. مطالب ــرات راه انداختن ــی تظاه ــی در پ ــام، پ تم
ــگان  ــی رای ــوزش عال ــق آم ــود از ح ــارت ب ــان عب آن
ــه  ــان دادن ب ــام شــیلیایی ها و پای ــرای تم ــی ب و همگان
آمــوزش ســود-محور. ایــن جنبــش رفته رفتــه تکامــل 
ــا دولــت دست راســتی رئیس جمهــور وقــت  یافــت، ب
ــی  ــه بازنویس ــد و مطالب ــر ش ــرا( درگی ــتین پین )سباس
مطــرح  بیشــتری  صراحــت  بــا  را  اساســی  قانــون 
از کودتــای  پــس  کنونــی  اساســی  قانــون  کــرد. 
ــرال پینوشــه تصویــب  1973 و تحــت دیکتاتــوری ژن

شــد. ایــن کودتــا بــرای خنثــی کــردن اقدامــات 
اطالح طلبانــه ای کــه دولــت خلقــی آلنــده انجــام داده 
ــرمایه دارانه  ــات س ــه ای از ضد-اصالح ــود، مجموع ب
را بنیــان نهــاد و مســیر نظــم نویــن را مشــّخص کــرد. 
ــق  ــت از منط ــوزش و بهداش ــن آم ــم نوی ــن نظ در ای
ســود تبعیّــت می کنــد، خدمــات عمومــی خصوصــی 
می شــود و الــی آخــر. طبقــه کارگــر سرتاســر جهــان 
را  شکســت ها  تراژیک تریــن  و  خون بارتریــن 

ــد. ــل گردی متحّم
ــات کارگــری 2011  تظاهــرات دانشــجویی و اعتصاب
شــیلی در رســانه های بورژوایــی بــا عبــارت »زمســتان 
شــیلیایی« بازنمایــی می شــود. ایــن عنــوان کــه یــادآور 
عبــارت »بهــار عربــی« اســت، وقایــع شــیلی و جنبــش 
ــرد. در  ــاس همدیگــر می گی ــه را قی ــی خاورمیان مردم
نمی گوینــد.  پربیــراه  بورژوایــی  رســانه های  واقــع 
ــی و  ــاً انقالب ــه ای حقیقت ــدان برنام ــاظ فق ــه لح ــرا ب زی
ــه لحــاظ طبقاتــی( تشــابه  نبــود رهبــری آگاه )آگاه ب
عمیقــی میــان رویادهــای مصــر و شــیلی وجــود دارد.

کمــی پیــش از اعتراضــات 11 ســپتامبر، دانشــجویان 
و دانش آمــوزان شــیلیایی بــه اعتصــاب دو روزه ای 
اتحادیه هــای کارگــری  فدراســیون  کــه  پیوســتند 
شــیلی )CUT( فراخــوان آن را صــادر کــرده بــود 
)کمتــر از 13 درصــد از نیــروی کار فعــال شــیلی 
عضــو اتحادیه هــای کارگــری قانونــی هســتند( و 
ــجویی  ــش دانش ــری جنب ــت رهب ــد گف ــع بای در واق
بــه تشــکل های دست ســاز دولتــی پیوســت. آنــان 
ــش را در  ــه جنب ــد ک ــرده بودن ــزم ک ــان را ج عزم ش
ــه  ــیلی نگ ــرمایه دارانه ش ــت های س ــوب سیاس چارچ
ــه  ــازند ک ــدود س ــی مح ــه اصالحات ــد و آن را ب دارن
مــورد قبــول نخبــگان حاکــم کشــور باشــد. علی رغــم 
شــیلیایی  دانشــجویان  مبــارزات  ســازش ها،  ایــن 
مقابــل حکومــت  در  اعتراضــی  فقــط ژســت  نــه 
دست راســتی پینــرا را از دســت نــداد، بلکــه در عیــن 
حــال »چــپ میانــه رو« را زیــر ضــرب بــرد کــه ائتالفی 
دمکــرات- و  سوسیالیســت   احــزاب  میــان  بــود 
مســیحی. دانشــجویان ایــن ائتــالف را مســئول تــداوم
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ــتند.  ــه می دانس ــی دوران پینوش ــت های نولیبرال  سیاس
امــا جالــب اســت کــه دانشــجویان هیــچ موضعــی علیه 

حــزب کمونیســت شــیلی )PCCh( اتخــاذ نکردنــد.
 )CUT( اتحادیه هــای کارگــری شــیلی  فدراســیون 
سوسیالیســت  حــزب  دســت  در  آن  رهبــری  کــه 
ــیلی  ــگاه های ش ــجویان دانش ــیون دانش ــت، فدراس اس
)FECh( کــه شناخته شــده ترین نماینــده آن کامیــال 
)ضد(کمونیســت  جوانــان  جنبــش  عضــو  والخــو 
اســت و نیــز حــزب )ضد(کمونیســت شــیلی هــر ســه 
ــن  ــد. ای ــارزات طبقاتی ان ــردن مب ــدود ک ــی مح در پ
ــجویی  ــش دانش ــند جنب ــته می کوش ــروه پیوس ــه گ س
ــی اش  ــد نهای ــه مقص ــانند ک ــی بکش ــه راه ــیلی را ب ش
مذاکــره بــا دولــت قانونــی حاکــم اســت. بدیــن 
ترتیــب در انتهــای راه، قانــون اساســی دوران پینوشــه 

می مانــد. باقــی  دســت نخورده 
دانشــجویان و  مبــارزات  پابه پــای تجدیــد حیــات 
کارگــران شــیلیایی، توهمــات گوناگونــی راجــع 
ترویــج  او  خلقــی  دولــت  و  آلنــده  دوران  بــه 
از  جورواجــوری  ســازمان های  اکنــون  یافته انــد. 
از  نام هایــی  کــه  ســربرآورده اند  گوشــه وکنار 
ــت«  ــزب سوسیالیست-آلندیس ــد: »ح ــل دارن ــن قبی ای
و »جنبــش ترویــج آلندیســم« و »کانــون مبــارزان 
کومو-آلنــده«.  »سوسیالیســت های  و  آلندیســت« 
حــزب )ضد(کمونیســت شــیلی بــه کمــک ایــن قبیــل 
ــش را  ــت تالش ــب نهای ــای تجدیدنظر طل گروهک ه
می کنــد تــا نســلی را کــه بــه تازگــی قــدم در راه 
ــورد  ــان را در م ــد و آن ــت، بفریب ــته اس ــارزه گذاش مب
خیانت هایــی کــه منجــر بــه شکســت فاجعه بــار طبقــه 
ــزب  ــه ح ــندی ک ــد. س ــردرگم کن ــد، س ــر ش کارگ
)ضد(کمونیســت شــیلی  در وبســایت اش آورده اســت 
)تاریخچــه ای از حــزب کمونیســت شــیلی( می توانــد 
ــکار  ــا آش ــر م ــی را ب ــط سیاس ــن خ ــه هایی از ای گوش
ــد: ــر بیابی ــد در آدرس زی ــن ســند را می توانی ــد. ای کن
www.pcchile.cl/index.php?option=com_content&t

53=Itemid&945=ask=view&id
ــل  ــت از تجلی ــحون اس ــه مش ــن تاریخچ ــر ای سرتاس
ــتالین  ــق. اس ــد خل ــه متح ــت جبه ــتایش از سیاس و س
ــه  ــر ب ــن هیتل ــت را در دوران قدرت گرفت ــن سیاس ای
جهانیــان معرفــی کــرد. در ایــن سیاســت احــزاب 

کمونیســت بــه نــام مبــارزه علیــه فاشیســم در پــی 
اتحــاد بــا احزابــی برمی آینــد کــه ماهیّتــی مطلقــاً 
ــادی  ــن اتح ــه چنی ــن هزین ــد. کمتری ــی دارن بورژوای
انقالبــی طبقــه  در آن دوران، ســرکوب مبــارزات 
ــان  ــن تجلّــی آن در جری ــود. و فاجعه بارتری کارگــر ب

جنگ هــای داخلــی اســپانیا بــروز یافــت.
ــس از فروپاشــی  ــه پ ــب اســت کــه دو ده بســیار جال
احــزاب  انحــالل  و  شــوروی  جماهیــر  اتحــاد 
)ضــد( جهــان،  سرتاســر  در  کمونیســت  ســابقاً 

کمونیســت های شــیلیایی هنــوز هــم بــه همیــن میــراث 
کــه  نمی کنــد  فرقــی  می جوینــد.  تمّســک  بدنــام 
ــا  ــد ی ــر کار باش ــکو س ــتالین در مس ــی اس بوروکراس
ــزاب  ــایر اح ــر س ــرادر بزرگ ت ــد ب ــی نمی کن ــه؛ فرق ن
ــه. مســأله  چپ گــرای بین المللــی را کنتــرل کنــد یــا ن
ــه روی  ــی کــه بخواهــد دنبال ایــن اســت کــه هــر حزب
ــن  ــی را تضمی ــه کارگــر از سیاســت های بورژوای طبق
کنــد، ناچــار اســت بــه تــز »جبهــه متحــد خلــق« 
بازگــردد. بــه همیــن دلیــل اســت کــه »تاریخچــه 
ــده را  ــی آلن ــت خلق ــیلی« دول ــت ش ــزب کمونیس ح
ــش  ــی جنب ــتاورد تاکنون ــن دس ــه »بزرگ تری ــه مثاب ب
ــات  ــرای اثب ــد و ب ــی می کن ــیلی« معرف ــری ش کارگ
ایــن اّدعــا بــه شــرایط اقتصــادی طبقــه کارگــر و نیــز 
ملّی ســازی )یــا بــه قــول معــروف شیلیایی ســازی( 
معــادن اســتناد می جویــد – آن هــم در حالــی کــه 
کلیــه ایــن اقدامــات پیــش از دوران آلنــده آغــاز شــده 
و واکنشــی بــود از جانــب دولــت دمکرات-مســیحی 
ادواردو فــری بــه مبــارزات طبقــه کارگــر. بایــد توجــه 
ــدرت  ــال 1971 ق ــده در س ــه آلن ــی ک ــت هنگام داش
ــه  ــر ب ــه کارگ ــی طبق ــت، مبارزه جوی ــت گرف را دس
ــغ  ــای تبلی ــه ج ــن ب ــود. بنابرای ــیده ب ــش رس اوج خوی
دلخوش کنک هــای کمونیســتی بایــد بپرســیم چــه 
ــدان قــدرت و ســازمان یافتگی در  شــد کــه جنبشــی ب
هــم شکســت؟ و چگونــه بــود کــه بــه فاصله ســه ســال 
پــس از پیــروزی انتخاباتــی آلنــده، ســرکوب های 
مخــوف دیکتاتــوری پینوشــه بــه منصــه ظهــور رســید؟

همان طــور کــه همــه می داننــد ســازمان ســیا از طریــق 
نظامیــان  و  راســت گرایان  بــا  نزدیــک   همــکاری 
بــرای  بی ثباتــی  و  را  برنامــه  مفصلــی  شــیلیایی، 

ــود. ــرده   ب ــاده   ک ــده   آم ــت  آلن ــدازی  دول بران
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ــت:  ــه اس ــورد گفت ــن م ــینجر در ای ــری کس ــود هن  خ
ــار  ــود را کن ــه خ ــت ک ــازی هس ــه نی ــم چ »نمی فهم
بکشــیم و شــاهد آن باشــیم کــه یــک کشــور در 
ــه  ــش ب ــئولیّتی مردمان ــر بی مس ــه خاط ــا، ب ــی م نزدیک
دامــان کمونیســم درمی غلتــد؟« هیــچ کــس نافــی 
ایــن واقعیـّـات نیســت. امــا بایــد بپرســیم چــه شــد کــه 
طبقــه کارگــر نتوانســت خــود را بــرای درهم شکســتن 
ــد؟ حــزب )ضــد( ــاده کن ــی آم ــن طــرح ضدانقالب ای

ــا زبان بــازی و جمــالت دوپهلــو،  کمونیســت شــیلی ب
ــای  ــه ادع ــا ب ــن پرســش را بی پاســخ می گــذارد. بن ای
حــزب )ضد(کمونیســت، طبقــه کارگــر فاقــد »تکامــل 
ــر  ــوان ب ــه بت ــود ک ــم اندازی«ی ب ــری الزم« و »چش نظ
اســاس آن »در روبنــای جامعــه، یعنــی در دولــت، در 
ــی  ــان تغییرات ــه هم ــوه قضائی ــلّح و در ق ــای مس نیروه
ــادی و  ــاحت اقتص ــتر در س ــه پیش ــرد ک ــاد ک را ایج
اجتماعــی بــه بــار آمــده بــود.« ایــن اّدعــا یــک دروغ 
بی شــرمانه اســت. ایــن خــود حــزب )ضد(کمونیســت 
اســت کــه »تکامــل نظــری« و »چشــم انداز«ش بــر 
ســنجیده  »گام هــای  و  خلــق  متحــد  جبهــه  بنیــان 
ــی کــه باعــث  ــا نهــاده شــده اســت. بنیان ــی« بن پارلمان
ثابت قدم تریــن  از  یکــی  بــه  حــزب  می شــود 
ــوم ترین  ــی از ش ــرمایه داری و یک ــت س ــان دول مدافع
دشــمنان مبــارزه انقالبــی طبقــه کارگــر تبدیــل گــردد: 
ــن در  ــرار گرفت ــا ق ــیلی ب ــت ش ــزب )ضد(کمونیس ح
ــی  ــه زمان ــده، فاصل ــی آلن ــت خلق ــاح راســت دول جن
ســه ســاله میــان انتخابــات 1970 و کودتــای 1973 را 
صــرف آن کــرد کــه طبقــه کارگــر شــیلی را متشــتّت 

ــد. ــع ســالح کن و خل
در ســال 1970 طبقــه کارگــر شــیلی تــالش داشــت بــا 
ــه، اعتصــاب ســرمایه داران  ایجــاد کمیته هــای کارخان
ــا تأســیس ســازمان های دفاعــی  را در هــم بشــکند و ب
مســتقل و دســتجات مســلّح، در برابــر خطــر تحــرکات 
فاشیســتی بــه دفــاع از خــود برخیــزد. امـّـا دولــت آلنده 
و حــزب )ضد(کمونیســت شــیلی تمامی ایــن اقدامات 
ــد.  ــا خشــونت تمــام ســرکوب کردن ــکارات را ب و ابت
دولــت بــا اســتناد بــه قانــون کنتــرل تســلیحات، دســت 
زد  محــاّلت کارگــری  و  تفتیــش کارخانه هــا  بــه 
ــد. در  ــط نمای ــی را ضب ــران انقالب ــات کارگ ــا مهّم ت
کارگــری  محــاّلت  مبارزه جوتریــن  حــال  عیــن 

تحــت قانــون حکومــت نظامــی قــرار گرفتنــد. در 
همــان حــال کــه آلنــده کرســی های کابینــه اش را 
یکــی پــس از دیگــری بــه نظامیــان و ژنرال هــای 
از  )ضد(کمونیســت  حــزب  می ســپرد،  بلندپایــه 
کارگــران می خواســت کــه سرنوشــت خویــش را 
ــاه  ــد م ــط چن ــپارند. فق ــان بس ــدرت نظامی ــد پرق ــه ی ب
ــر کل حــزب )ضــد( ــای فاشیســتی، دبی پیــش از کوت

کمونیســت لویــس کــورواالن »منــش کامــاًل حرفــه ای 
ــود. ــن نم ــی« را تضمی ــای نظام ــک نهاده و دمکراتی

ــن  ــت ای ــی را باب ــه گزاف ــیلی هزین ــر ش ــه کارگ طبق
ــزاران  ــته، ه ــزاران کش ــرد: ه ــت ک ــا پرداخ خیانت ه
زندانــی شکنجه شــده و نزدیــک بــه یــک میلیــون 
نظامیــان  دیکتاتــوری  آن  بــر  عــالوه  تبعیــدی. 
حقــوق  و  کارگــران  معیشــتی  اســتانداردهای 
طــور  بــه  را  شــهروندان  اجتماعــی  و  دمکراتیــک 
ــازی  ــای خصوصی س ــا پایه ه ــرد ت ــب ک ــل تخری کام
ــالل  ــازد. انح ــتوار س ــی را اس ــی افراط و مقررات زدای
را  خائنــان  کار  شــیلی  در  تروتسکیســتی  جنبــش 
ــت  ــری ارنس ــت رهب ــش تح ــن جنب ــرد. ای ــهل تر ک س
 MIR ــانتریتی ــازمان س ــا در س ــش از کودت ــدل، پی من
)جنبــش چــپ انقالبــی( ادغــام شــد و بــه موضــع 
آلنــده  از  انتقادآمیــز«  »حمایــت  فرصت طلبانــه 
ــا  ــه کودت ــده ب ــاه مان ــد م ــازمان MIR چن ــد. س درغلتی
برابــر دولــت  انتخاباتــی در  از صف آرایــی  حتــی 
دســت برداشــت و نتوانســت هیــچ بدیــل انقالبــی 
را در برابــر خطــر قریب الوقــوع کودتــا بپرورانــد. 
ــرمایه داران  ــای س ــه حلقه ه ــت ک ــود اس ــیار طنزآل بس
ــوان »معجــزه شــیلی«  ــا عن ــع ب ــن وقای ــی از ای بین الملل

می کننــد. یــاد 
 ســازمان MIR هنــوز همــان نقــش کهنــه را بــازی 
ــغ توهمــات گوناگــون،  ــا تبلی ــد و می کوشــد ب می کن
ــت  ــه تبعیّ ــران را ب ــش کارگ ــان و جنب ــش جوان جنب
از سیاســت های احــزاب بورژوایــی وادارد. فرقــی 
چقــدر  آنــان  انقالبــی  زبان بازی هــای  نمی کنــد 
اعتراضــات  فشــار  باشــد؛  تنــد  و  مبارزه جویانــه 
چنیــن  اســت  کــرده  وادارشــان  کار  توده هــای 
ادبیاتــی را بــه کار برنــد. آن هــم در حالــی کــه هنــوز 
ــار  در حــال پیمــودن همــان مســیری هســتند کــه چه
دهــه پیــش، بــه اســتقرار دیکتاتــوری پینوشــه انجامیــد.
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 نقــش واقعــی ایــن چــپ عریان تــر از همیشــه در 
ایــاالت   )ISO( بین المللــی  سوسیالیســتی  ســازمان 
متحــده نمــودار می شــود. ســازمانی کــه در پاســخ بــه 
رویدادهــای شــیلی بــه رســانه های بورژوایــی پیوســت 
تــا رهبــر )ضد(کمونیســت جنبــش دانشــجویی کامیــال 
والخــو را شــیر کنــد. در اوایــل ســپتامبر 2011  رهبران 
کنفدراســیون دانشــجویان )بــه مرکزیّــت والخــو( 
تصمیــم گرفتنــد بــا دولــت دســت راســتی پینــرا وارد 
مذاکــره شــوند. دســت بــر قضــا ISO بــر ایــن تصمیــم 
مهــر تأییــد زد. ضمنــاً ایــن نظــر را هــم صــادر فرمــود 
کــه: »ولــی رئیس جمهــور میلیونــر اشــتراکات اندکــی 

ــر کمونیســت جنبــش دانشــجویان دارد«. ــا رهب ب
ــی داد.  ــوه م ــس جل ــز را برعک ــه چی ــازمان ISO هم س
واقعیّــت ایــن اســت کــه طبقــه کارگــر در جبهــه 
متحــد خلــق مجبــور بــه فرمان بــرداری از دولــت 
ایــن خــط مشــی دولــت را  اســت.  ســرمایه داری 
اعتراضــات  بــرای ســرکوب  ابــزاری سیاســی  بــه 
کارگــری مجّهــز می کنــد. پینــرا نمی توانســت از ایــن 
ابــزار چشــم بپوشــد. چپی هــا از ISO بگیــر تــا کامیــال 
والخــو، همگــی در ترویــج ایــن توّهــم کوشــیدند کــه 
ــه  ــه احــزاب چــپ، ب نزدیکــی احــزاب ضدانقــالب ب
ــان از روی حســن نیّــت  نفــع طبقــه کارگــر اســت. آن

راه شکســت های جدیــد را ســنگفرش کرنــد.
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»پیــش بــه ســوی دفــاع از حقــوق دمکراتیــک خــود، 
پارلمــان،  و  خلقــی  جبهه هــای  طریــق  از  نــه  امــا 
کــه بــه واســطه ســرنگونی دولــت ســرمایه داری و 
اســتقرار قــدرت کارگــری.« ایــن درســی اســت کــه 
پرولتاریــای قهرمــان شــیلی بــا خــون خــود می نویســد، 
آن هــم در شــرایطی کــه تانک هــا و جوخه هــای 
ــته  ــان کش ــه از آن ــیلی بی رحمان ــورژوازی ش ــدام ب اع
می گیــرد و در همــان حــال رهبــران استالینیســت، 
دربــه در  را  ســربازخانه ها  لیبــرال،  و  سوسیالیســت 
ــا در  ــد ی ــوز می جوین ــده دلس ــک فرمان ــال ی ــه دنب ب
تــدارک صلــح بــا اربابــان جدیــد شــیلی هســتند. طبقــه 
کارگــر، هرگــز ایــن مقاومــت نابرابــر امــا الهام بخــش 
کارگــران شــیلی را بــه فراموشــی نخواهــد ســپرد. 
ــی در مصــاف  ــروی انقالب ــا نی ــد تنه ــان نشــان دادن آن
بــا امپریالیســم و ســرمایه داران بومــی، خــود کارگــران 
و  استالینیســت  رهبــران  هرگــز  آنــان  هســتند. 
سوسیالیســت را نخواهنــد بخشــید کــه بزدلــی سیاســی 
و خیانــت فرومایه شــان، بــه بــورژوازی شــیلی امــکان 
ــودان  ــوی و س ــان، بولی ــزی، یون ــوی اندون داد از الگ

ــد. ــروی کنن پی
ــی  ــود گواه ــکل خ ــن ش ــداد در خونبارتری ــن روی ای
اســت بــر مخاطــرات عظیــم پیــش روی طبقــه کارگــر 
کــه نتیجــه ســقوط نظــام پولــی و تمهیــدات ریچــارد 
ــم  ــن را ه ــا ای ــت. ام ــون در 12 اوت 1971 اس نیکس
ــم ســالوادور  ــم کــه از آغــاز رژی ــد فرامــوش کنی نبای
از کّل وزن بوروکراســی  نوامبــر 1791،  آلنــده در 
و  ارتجاعــی  بــورژوازی  تقویــت  بــرای  مســکو 
طبقــه  ســردرگمی  همین طــور  و  شــیلی  بی رمــق 
شــیلی،  کمونیســت  حــزب  واســطه  بــه  کارگــر 

ــت. ــده اس ــتفاده ش اس
در ســال 1971 ارتــش قــادر بــه تســخیر قــدرت نبــود 
ــش  ــرای طرح های ــرای اج ــال ب ــه س ــت س و می بایس
صبــر کنــد. دلیــل اش ایــن بــود کــه تــا پیــش از 
فراهــم آمــدن شــرایط کودتــا، ارتــش بــه ســردرگمی 
داشــت.  نیــاز  توده هــا  میــان  در  برنامه ریزی شــده 

ســالح ایدئولوژیــک اصلــی استالینیســت ها بــرای 
تــدارک شــرایط کودتــا، تئــوری منشــویکی »انقــالب 
ــوم  ــی« و مفه ــای خلق ــق جبهه ه ــه ای از طری دو مرحل
ورشکســته »راه پارلمانــی مســالمت آمیز بــه ســوی 
ــع  ــر را خل ــه کارگ ــن دو، طبق ــود. ای ــم« ب سوسیالیس
ســالح کــرد و مانــع از بســیج آن در لحظــه حســاس و 
ــدا  سرنوشت ســاز شــد. استالینیســت های شــیلی در ابت
بحــران پولــی و اقتصــادی بین المللــی را کــه در وهلــه 
نخســت آلنــده را بــه قــدرت رســاند، نادیــده گرفتنــد 
تــا بتواننــد دربــاره تمایــالت اصالح طلبانــه بخــش 
ناچیــزی از بــورژوازی شــیلی دســت بــه دروغ پردازی 
ــا ایــن کار ماهیــت طبقاتــی  و بزرگ نمایــی بزننــد و ب
و ارتجاعــی دولــت ســرمایه داری را الپوشــانی کننــد. 
ــالد  ــه ج ــیلی  ب ــت ش ــزب کمونیس ــب ح ــن ترتی بدی

انقــالب مبــدل شــد.

شکست اجتناب ناپذیر نبود
بــدون پــرده برداشــتن از دروغ پردازی هــا، حقایــق 
کــه  بی کم وکاســتی  تحریفــات  و  نیمــه  و  نصفــه 
ــل  ــرای کتمــان عل ــا ب ــا و اروپ استالینیســت های بریتانی
شکســت و ناچیــز جلــوه دادن ابعــاد پیامدهایــش بــدان 
متوســل می شــوند، دفــاع از طبقــه کارگــر شــیلی 
پــس  اروپــا  استالینیســت های  نیســت.  امکان پذیــر 
از ایــن کــه بــا حمایــت غیرانتقــادی خــود از هــر 
ــل توجهــی  ــده، ســهم قاب عقب نشــینی رفرمیســتی آلن
در فریــب کارگــران شــیلی ایفــا کردنــد، اکنــون 
در تــالش هســتند رویدادهــای شــیلی را بــه مثابــه 
ــر  ــاً اجتناب ناپذی ــا تاریخ ــک، ام ــی تراژی رویدادهای
معرفــی کننــد. ارزیابــی صادقانــه از رویدادهای شــیلی 
آخریــن چیــزی اســت کــه ایــن بوروکرات هــای 
رفرمیســت آرزویــش را دارنــد. تــرس و حــّس تحقیــر 
آن هــا در قبــال طبقــه کارگــر به قــدری بــزرگ اســت 
کــه جــرأت نخواهنــد داشــت کوچکتریــن انتقــادی از 
ــر عکــس، شکســت  سیاست هایشــان داشــته باشــند. ب
ــر از  ــه ت ــه روی حریصان ــرای دنبال ــا را ب ــیلی آن ه ش

می کنــد. جســورتر  مســالمت آمیز«  »راه 

پیش به سوی دفاع از طبقه کارگر

بیانیه انترناسیونال چهارم در 11 سپتامبر 1973
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ورشکســتگی  و  کارگــر  طبقــه  رهبــری  بحــران 
استالینیســم و سوســیال دمکراســی شــیلی، در هــر 
ایــن  بــود.  تعیین کننــده  فاجعــه  بــروز  از  مرحلــه 
ــا از ســلب  ــام و تمــام آن ه ــاع ت ورشکســتگی در امتن
ــادن  ــه خــاک افت مالکیــت از ســرمایه داران شــیلی و ب
ــرمایه داری، آن  ــت س ــای دول ــش پ ــان در پی کامل ش
هــم در پوشــش »دفــاع از ســنت 110 ســاله دمکراســی 
ــی شــد. درس هــای شــیلی  ــی در شــیلی« متجل پارلمان
در  تنگاتنگــی  شــکل  بــه  و  اســت  جهان شــمول 
ــداق  ــه مص ــا و فرانس ــر ایتالی ــورهایی نظی ــورد کش م
ــر جنبــش کارگــری  دارد کــه در آن هــا استالینیســم ب
ــتی  ــی »هم زیس ــن ارتجاع ــت و از دکتری حکم فرماس
مســالمت آمیز« و »دمکراســی پیشــرفته« بــرای خــواب 
کــردن توده هــا و بــاز گذاشــتن دســت فاشیســم و 

دولــت ســرمایه داری بهــره می بــرد.
ــن  ــن، و همی ــکای التی ــتم امری ــرن بیس ــخ ق کّل تاری
ــون  ــا از کم ــر اروپ ــه کارگ ــی طبق ــه غن ــور تجرب ط
بی رحمانــه  بــا وضوحــی  ســو،  ایــن  بــه  پاریــس 
نشــان داده اســت کــه دولــت ســرمایه داری نــه خنثــی 
ــم  ــه حاک ــی طبق ــی اراده جمع ــه تجل ــرف ک و بی ط
اســت: ماشــینی بــرای اعمــال قهــر بــر یــک طبقــه بــه 
دســت طبقــه ای دیگــر. تنهــا عملکــرد دولــت عبــارت 
اســت از دفــاع از مناســبات مالکیــت ســرمایه داری. در 
دوره انحطــاط ســرمایه داری )یعنــی امپریالیســم( تضاد 
میــان نیروهــای مولــد و مناســبات مالکیــت بــه شــکلی 
عظیــم تشــدید می شــود. بــه همــان انــدازه نقــش 
ــات اقتصــادی و اجتماعــی  ــه در حی دولــت در مداخل
ســازوبرگ  و  می یابــد  افزایــش  کشــورها  همــه 
ســرکوب ماشــین دولــت، یــا بــه قــول انگلــس »هیــأت 
ــن  ــرد. بدی ــود می گی ــه خ ــبی ب ــاد بی تناس ــلح« ابع مس
ترتیــب حملــه بــه حقــوق دمکراتیــک اولیــه بــه 
خصلــت فراگیــر حاکمیــت ســرمایه داری مبــدل مــی 
شــود. اگــر طبقــه کارگــر عاجــز از ایجــاد یــک حزب 
ــورت  ــود، در آن ص ــت ش ــرنگونی دول ــی و س انقالب
گــذار بــه ســوی فاشیســم و بناپارتیســم اجتناب ناپذیــر 
می شــود. ایــن درِس آلمــان، ایتالیــا و اســپانیا در دهــه 
ــود کــه در  ــن اساســی ترین وظیفــه ای ب ــود. ای 1930 ب
ســال 1971 پیــش روی ائتــالف آلنــده قــرار داشــت؛ 
امــا آلنــده بــه کمــک استالینیســت ها از آن طفــره 

رفــت.

نقش ارتش
بــا  هیچ گونــه رژیــم خلقــی قــادر بــه همزیســتی 
ــن  ــری ارتجاعی تری ــه رهب ــیلی، ب ــلح ش ــای مس نیروه
نماینــدگان ســرمایه داران و زمینــداران نبــود. چــرا 
ــه ای و  ــان حرف ــا، مرتجع ــران آن ه ــک رهب کــه تک ت
ــیلی  ــت های ش ــا استالینیس ــد. ام ــیا بودن ــه س تعلیم یافت
بــه جــای انحــالل کنگــره، ســنا و نیروهــای مســلح، و 
بــه جــای ایجــاد یــک میلیشــیای مردمــی کــه قدرتــش 
ــأت  ــر نش ــاورزان فقی ــران و کش ــوراهای کارگ از ش
بگیــرد، از حکومــت قانــون و نظــم در دولــت خلقــی 
ــورژوازی  ــی ب ــان اصل ــه مدافع ــد و ب ــت کردن حمای

ــدل شــدند. مب
ســوی  از  کــه  اخیــر  ســمینارهای  از  یکــی  در 
»بازاندیشــی  استالینیســتی  نشــریه  دســت اندرکاران 
مارکسیســتی جهانــی« ســازمان یافتــه بــود،  »بانچــرو« 
ســخنگوی ارشــد حــزب کمونیســت شــیلی، رویکــرد 
ــت  ــت: »خصل ــان داش ــوح بی ــه وض ــود را ب ــزب خ ح
متمایزکننــده فراینــد انقالبــی در شــیلی ایــن اســت کــه 
ــاز  ــته آغ ــی گذش ــای بورژوای ــوب نهاده در چهارچ
شــده اســت و همچنــان در همیــن مســیر ادامــه می یابــد 
ــر  ... در شــیلی یــک انقــالب خلقــی و دمکراتیــک ب
ضــّد امپریالیســم، انحصــار و فئودالیســم در راه اســت. 
ــم،  ــم را حفــظ کرده ای ــی قدی ــا اساســاً ماشــین دولت م
زیــرا نیــروی ادارات حکومتــی اساســاً از مقامــات 
ســابق تأمیــن می شــود ... دســتگاه اداری عملکردهــای 
ــی  ــت خلق ــرل حکوم ــت و کنت ــت هدای ــود را تح خ
انجــام می دهــد. نیروهــای مســلح، کــه موقعیــت خــود 
را بــه عنــوان یــک نهــاد حرفــه ای حفــظ می کننــد، در 
ــع  ــد و تاب ــه مشــارکتی ندارن مســائل سیاســی هیچ گون
ــی هســتند. پیمان هــای همــکاری  ــِی قانون قــدرت مدن
ــر،  ــه کارگ ــش و طبق ــان ارت ــل در می ــرام متقاب و احت
ــه  ــیلی ب ــی ش ــتانه دگرگون ــدف میهن پرس ــاِم ه ــه ن ب
یــک ســرزمین آزاد، پیشــرفته و دمکراتیــک، تکامــل 
یافتــه اســت. بنابرایــن مــا بــر آنیــم کــه طبقــه کارگــر 
قــدرت کامــل را بــه تدریــج بــه دســت خواهــد آورد: 
ــب  ــا کس ــود ب ــد ب ــب خواه ــگ و متناس ــن هماهن ای

کنتــرل ماشــین دولتــی از ســوی مــا«.
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بیــش از بانچــرو، »ادریــس کاکــس« استالینیســت 
را موعظــه  راه مســالمت آمیز  بــود کــه  بریتانیایــی 
ــن پرســش از ســوی عناصــر  ــا ای می کــرد: »در بریتانی
ــم  ــا می توانی ــه آی ــود ک ــی ش ــرح م ــپ مط ــوق چ ماف
بــدون اســتفاده از نیــروی مســلح یــا جنــگ داخلــی بــه 
هــدف خــود برســیم یــا خیــر؟ هیــچ کســی نمی توانــد 
تضمیــن کنــد کــه ایــن رخ نخواهــد داد. دیــدگاه مــا 
ــی و  ــای جهان ــوازن نیروه ــا تغییرت ــه ب ــت ک ــن اس ای
موقعیــت تضعیف شــده طبقــه حاکــم بریتانیــا، امــکان 
ایــن کــه طبقــه حاکــم بــرای بــه چالــش کشــیدن نتایج 
یــک انتخابــات دمکراتیــک بــه نیروهــای مســلح روی 

ــاورد، عمــال منتفــی اســت.« بی
ــرده  ــور فش ــه ط ــس ب ــای کاک ــی آق ــن توجیه تراش ای
در ســخنان شــاعر استالینیســت و ســفیر شــیلی در 
ــه  ــی ک ــد: »تاجای ــس ش ــرودا( منعک ــو ن ــس )پابل پاری
ــتیم.  ــقش هس ــا عاش ــردد، م ــی گ ــا برم ــش م ــه ارت ب
ایــن ارتــش همــان مــردم اســت، فقــط بــا ایــن تفــاوت 
ــندگان  ــیده اند.« نویس ــرم پوش ــای آن یونیف ــه اعض ک
ــا  ــا ی ــه در بریتانی واقعــی ایــن اســتراتژی رفرمیســتی، ن
ــت  ــکو یاف ــی  مس ــز بوروکراس ــه در مرک ــیلی بلک ش
ــت  ــع سیاس ــه نف ــوروی ب ــی  ش ــوند. بوروکراس می ش
ــان  ــغ قهرمان ــط مبل ــه فق ــود، ن ــی خ ــی و داخل خارج
مــروج  بلکــه  خلقــی  جبهــه  و  مســالمت آمیز  راه 
ــه نیروهــای مســلح  ــر نســبت ب رویکــردی انعطاف پذی

ــت. ــوده اس ــن ب ــکای التی در آمری
برخــی  حتــی  و  سوسیالیســت ها  ســنت 
ــل  ــن نس ــا چندی ــن ت ــکای التی ــت های امری استالینیس
ــد نســبت  ــا خصومــت و تردی ــوده اســت کــه ب ــن ب ای
بــه ارتــش برخــورد کننــد. امــا ایــن رویکــرد در تضــاد 
ــوروی  ــر ش ــاد جماهی ــی اتح ــت بوروکراس ــا سیاس ب
ــه  اســت کــه می خواهــد هــر دیکتاتــوری نظامــی را ب
ــه شــود؛ خــواه  ــا آن وارد معامل رســمیت بشناســد و ب
می خواهــد پاپاُدپولــوس یونانــی باشــد یــا فرانکــو 
اســپانیایی یــا لــون نــول کامبوجــی. از ایــن رو در 
ــواره  ــوروی هم ــای ش ــر نظریه پردازه ــه اخی ــد ده چن
کوشــیده اند همــکاران امریــکای التیــن خــود بــه 
همــکاری بــا ارتــش وادارنــد. و بــرای انجــام ایــن کار 
ــش  ــش و نق ــی ارت ــت طبقات ــد خصل ــالش کرده ان ت
اساســاً ســرکوبگر آن را در پــرده ابهــام بپوشــانند.

ــر  ــخ نوامب ــه تاری ــت« ب ــریه »کامن ــماره ای از نش در ش
1970 دکتــر شوگلولفســکی مقالــه ای مبســوط نوشــت 
تــا بــه شــکلی قاطعانــه خــط جدیــدی را ترســیم 
ــت:  ــیلی یاف ــود را در ش ــن خ ــام خونی ــه فرج ــد ک کن
ــای  ــه نیروه ــت ک ــن اس ــت ای ــزب کمونیس ــر اح »نظ
ســالم درون ارتــش بایــد نقشــی مهــم در جنبــش 
رهایی بخــش و اعمــال تغییــرات عمیــق اجتماعــی 
ایفــا نماینــد. کمونیســت ها قویــاً مخالــف دیدگاه هــای 
ــم  ــی سکتاریس ــه تجل ــی، و هرگون ــه ضّدارتش عامیان
ــل  ــن قبی ــه ای ــرا ک ــتند. چ ــش هس ــا ارت ــاط ب در ارتب
ــد.«  ــه آســیاب دشــمن می ریزن گرایش هــا تنهــا آب ب
اگرچــه مقالــه شوگلولفســکی بــه عنــوان یــک تحلیــل 
تئوریــک معرفــی شــده، یــک دســتورالعمل روشــن به 
ــه همیــن  ــراد مــرّدد در حــزب کمونیســت اســت. ب اف
ترتیــب بایــد بــه یــاد آورد کــه اســتالین فقیــد در 
دهــه 1920 بــه کمونیســت های چیــن دســتور داد 
ــری  ــه رهب ــگ ب ــش کومینتان ــع ارت ــود را تاب ــه خ ک
چیان کای چــک کننــد. اســتداللش ایــن بــود کــه 
ارتــش کومینتانــگ مترقــی و نماینــده بــورژوازی 
ــوری بوروکراتیــک مســتقیماً  ــن تئ ــی اســت. ای انقالب
بــه بزرگتریــن کشــتار کمونیســت ها در تاریــخ چیــن، 

ــد. ــانگهای انجامی ــتار ش ــی کش یعن

چپ و تسلیم در برابر راست
ــت،  ــف می یاف ــی مضاع ــأله اهمیت ــن مس ــیلی ای در ش
ــر ســلطه احــزب  ــر دو زی چــرا کــه کنگــره و ســنا ه
ناسیونالیســت  و  مســیحی  دمکــرات  راســتگرای 
بودنــد، و ســرنگونی آلنــده را دیکتــه می کردنــد. 
ادواردو  آقــای  رهبــری  بــه  مســیحی ها  دمکــرات 
ــده  ــه آلن ــی ک ــار گزاف ــیا از اعتب ــزار س ــری کارگ ف
ــی  ــرای خنث ــود، ب ــی داشــته ب ــه کنگــره و ســنا ارزان ب
ــد و  ــن رفرمیســتی وی اســتفاده می کردن کــردن قوانی
ــه  ــرای حمل در همــان حــال طرحــی هماهنگ شــده ب
ــا در  ــی آن ه ــن اصل ــد. متحدی ــی دیدن ــدارک م را ت
ــد  ــچ ح ــه بی هی ــد ک ــت ها بودن ــرح استالینیس ــن ط ای
و مــرزی از امتنــاع دایمــی آلنــده از ایجــاد یــک 
میلیشــیای کارگــری پشــتیبانی می کردنــد. در اوج 
بحــران ســپتامبر 1972 در کابینــه، آلنــده عــزم خــود را 
بــرای خفــه کــردن اپوزیســیون کارگــری جــزم کــرد
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 و صریحــاً ایــده یــک میلیشــیای مردمــی را رد نمــود: 
ــود،  ــد ب ــروی مســلحی در کار نخواه ــه نی ــچ گون »هی
ــح  ــی تصری ــون اساس ــن قان ــه در مت ــا ک ــز آن ه ــه ج ب
نیــروی  و  دریایــی  نیــروی  ارتــش،  اســت:  شــده 
هوایــی. چنانچــه نیــروی دیگــر پدیــدار شــود مــن آن 

ــرد.« ــم ک ــذف خواه را ح
ــده  ــق آلن ــای بی رم ــی، وزن رفرم ه ــاس تاریخ در مقی
کــه امیدهــای بزرگــی را در کارگــران و دهقانــان 
ــر از  ــب کمت ــه مرات ــت، ب ــط برانگیخ ــه متوس و طبق
خیانــت بــه ایــن آمــال و آرزوهــا بــود. بنابرایــن 
همــراه  کــه  بودنــد  قــادر  اپوزیســیون  مرتجعیــن 
و  خارجــی  اعتباردهنــدگان  مســلح،  نیروهــای  بــا 
ــر  ــود را مؤثرت ــای خ ــاری طرح ه ــرکت های انحص ش
از پیــش جلــو ببرنــد. طبقــه ســرمایه دار کــه بــا اســتفاده 
از اکثریــت دو مجلــس و حمایــت قانــون اساســی 
ــده در  ــی آلن ــال ناتوان ــه دنب ــت، ب ــش می تاخ ــه پی ب
ــر مــوج ریــزش توهمــات و گســترش  ــورم، ب مهــار ت
ــتین  ــد و نخس ــوار ش ــیلیایی ها س ــان ش ــدی در می ناامی
ــرای  ــی کــرد: فشــار ب ــه خــود را عمل ــه از برنام مرحل
اســتعفای وزرا و وارد کــردن افســران بــه کابینــه. پــس 
ــد  ــده وادار ش ــه 1972 آلن ــی ژانوی ــات فرع از انتخاب

ــد. ــار کن ــود را برکن ــه خ ــر داخل وزی
در ژوئــن 1972 فشــار بیشــتر و مذاکــرات پنهانــی 
حکومــت و اپوزیســیون راســت منجــر بــه بحــران 
آلنــده  زمــان  ایــن  در  شــد.  کابینــه  در  دیگــری 
»پــدرو ُوشــُکویچ« وزیــر اقتصــاد چپگــرای خــود 
را اخــراج کــرد و طرح هــای ملی ســازی را کنــار 
ــه  ــد هم ــی می ش ــه پیش بین ــور ک ــان ط ــت. هم گذاش
ــت هایی  ــل استالینیس ــت کام ــات از حمای ــن اقدام ای
مــورد  ماننــد  درســت  کــه  گردیــد  برخــوردار 
ائتــالف  جنــاح  راســت ترین  بــه   1938 اســپانیای 
»ُوشــکویچ«  استالینیســت ها  بودنــد.  شــده  مبــدل 
را بــه »از بیــن بــردن اطمینــان صاحبــان حــرف و 
ــت  ــال دس ــن ح ــد؛ و در عی ــم می کردن ــاغل« مته مش
ــه  ــتند برنام ــعی داش ــیحی ها س ــت دمکرات مس در دس
ــد  ــن فراین ــران« را جایگزی ــارکت کارگ ــی »مش تقلب
ملّی ســازی نماینــد. یکــی از رهبــران استالینیســت 
اتحادیــه بــه نــام »فیگــرو« بــا تعریــف و تمجیــد 
ــن طــرح شــتافت: »مشــارکت  ــه اســتقبال ای ــراوان ب ف

ــران  ــه کارگ ــگاه ب ــت بن ــال مالکی ــا انتق ــران ب کارگ
ــش  ــط در نق ــارکت فق ــن مش ــود. ای ــل نمی ش حاص
ــزی  ــت و برنامه ری ــال کارگــران در مدیری ــر و فع موث
ــت  ــا حرک ــور ب ــویق پرش ــن تش ــد.« ای ــی می یاب تجل
ســازمان یافته »بــه ســوی بهــره وری باالتــر نیــروی 
کار و انجــام کار داوطلبانــه« همــراه شــد. )بــه نقــل از 

ورکــرز پــرس، آوریــل 1972(
مغــازه داران  کــه  هنگامــی  یعنــی   1972 اوت  در 
»راه  تــز  شــدند  درگیــر  ســانتیاگو  پلیــس  بــا 
ــه ســختی خــورد. استالینیســت ها  مســالمت آمیز« ضرب
ــرای  ــه ای ب ــوان بهان ــه عن ــاق ب ــن اتف ــه از ای بالفاصل
 MIR ممنوعیــت گروه هــای چــپ افراطــی نظیــر
ــا  ــود ب ــراه ب ــن هم ــد، و ای ــتفاده کردن ــوب اس در جن
ایــن ادعــای رقت انگیــز کــه »چنیــن اقداماتــی از 
ــا  ــد ت ــه می ده ــان بهان ــه نظامی ــپ« ب ــاح چ ــوی جن س
در امــور کشــور مداخلــه کننــد. کمــی بعــد خصومــت 
بــا هــر گروهــی در طیــف  عظیــم استالینیســت ها 
چــپ کــه حاضــر نبــود خــط آلنــده را طــی کنــد، بــه 
ــی  ــی زمان ــد. یعن ــی ش ــکل متجل ــن ش بی رحمانه تری
کــه اعضــای استالینیســت پلیــس بــه یکــی از مقرهــای 
ــج  ــد و پن ــه بردن ــانتیاگو حمل ــرون از س MRI در بی
دهقــان را کشــتند. در پایــان ســال 1972 ارتجــاع 
در  بــود. کامیــون داران  مرحلــه دوم خــود  آمــاده 
ــد.  ــه ملی ســازی دســت زدن ــه اعتصابــی علی جنــوب ب
پــس از چهــار هفتــه آلنــده نــه فقــط بــه ارتجــاع 
ــرال را  ــت ســه ژن ــن پذیرف تســلیم شــد، بلکــه همچنی
ــک  ــار ی ــن ب ــرای دومی ــد. و ب ــود کن ــه خ وارد کابین
ــورد  ــن م ــار کــرد. برجســته تری ــر دیگــر را برکن وزی
ــس«  ــو پرات ــرال »موری ــورد ژن ــا م ــن عزل ونصب ه ای
فــرد  یــک  و  مســلح  نیروهــای  سرپرســت  بــود: 
ــین  ــر. او جانش ــه کارگ ــد طبق ــام و ض ــی بدن ارتجاع
ــغال  ــو اش ــه دل کانت ــرا ک ــود. چ ــده ب ــو« ش »دل کانت
غیرقانونــی کارخانه هــا بــه دســت کارگــران را مجــاز 
ــه راســت مهارناشــدنی شــده  می دانســت. چرخــش ب

ــود. ب
نیروهــای  پیــروزی  از  نشــانه ای  فقــط  نــه  ایــن 
ــرای  ــه ب ــل توج ــتاورد قاب ــک دس ــه ی ــی، بلک ارتجاع
استالینیســت هایی بــود کــه علیــه هرگونــه اشــغال 
کارخانــه و تصاحــب زمیــن می جنگیدنــد و بیرحمانــه

8



یــا  آن هــا  کنتــرل  تحــت  کــه  مقاومتــی  هــر  بــا 
ــتگاه  ــتند. دس ــت برمی خاس ــه ضّدی ــد، ب ــده نباش آلن
ــرای  ــردازی استالینیســتی در سرتاســر جهــان ب دروغ پ
تحریــف معنــای ایــن تغییــرات بدشــگون بــه کار 
ــا  ــت بریتانی ــزب کمونیس ــریه ح ــت« نش ــاد. »کامن افت
در شــماره نوامبــر 1972 در دفــاع از آلنــده و پراتــس 
تردیــد بــه خــود راه نــداد: »آیــا ایــن نشــانه ای از 
ــه ... ورود  ــت؟ ن ــت اس ــا خیان ــلیم ی ــا تس ــف، ی ضع
ایــن افســران بــه درون حکومــت اگرچــه عجیــب بــه 
ــاح  ــه جن ــن ک ــت از ای ــانه ای اس ــد، نش ــر می رس نظ
ــی  ــرد طبقات ــن نب ــده و در ای ــور جــا مان راســت از مان
ــس  ــال برعک ــت کام ــت.« واقعی ــورده اس ــت خ شکس
ــه  ــورت ک ــان ص ــه هم ــت ب ــود. درس ــا ب ــن گفته ه ای
ســوکارنو در اندونــزی تــالش کــرد در کابینــه خــود 
چــپ را در برابــر راســت متــوازن کنــد، آلنــده نیــز بــا 
بخشــیدن منصــب وزارت بــه استالینیســت هایی چــون 

ــاج داد. ــورژوازی ب ــه ب ــرو ب فیگ

بحران الینحل اقتصادی
ــت،  ــیون راس ــده اپوزیس ــه های فزاین ــت دسیس در پش
ــان های  ــا و نوس ــی ژنرال ه ــزرگ بین ــوت و خودب نخ
بحــران  آلنــده،  ســالوادور  پرزیدنــت  روزافــزان 
ــود.  ــه ب ــان نهفت ــیلی و جه ــرمایه داری ش ــل س الینح
زمانــی کــه آلنــده قــدرت گرفــت، شــیلی در بحبوحــه 
ــت  ــرار داش ــم ق ــی مه ــادی و مال ــران اقتص ــک بح ی
کــه از آن زمــان تاکنــون بــه طــور قابــل توجهــی 
شــدت گرفتــه اســت. ذخایــر بانــک مرکــزی از 500 
میلیــون دالر بــه 280 میلیــون دالر ســقوط کــرده و بنــا 
بــه تخمین هــا تــا آوریــل 1972 از 60 میلیــون دالر 
باالتــر نرفــت. در عیــن حــال بدهی هــای خارجــی 
شــیلی بالــغ بــر 3 هــزار میلیــون دالر اســت کــه بخــش 
ــق بانک هــای مرکــزی  اعظــم آن تحــت نظــارت دقی
اروپاســت. ناتوانــی از فســخ ایــن بدهــی ملــی عظیــم، 
ــه  ــس، ب ــادرات م ــای ص ــد به ــقوط ممت ــا س ــراه ب هم
آن معنــا بــود کــه آلنــده مــی بایــد ارزش پــول شــیلی 
)اِســکودو( را طــی دو ســال چهــار برابــر کاهــش 
ــه  ــی ب ــی خارج ــرع بده ــل و ف ــت اص ــد. پرداخ ده
تنهایــی تقریبــاً 300 میلیــون دالر در ســال هزینــه 
ــش  ــون وودز« و کاه ــام »برت ــقوط نظ ــید. س می تراش

کمــک هــای خارجــی ایــاالت متحــده، هرگونــه امید 
ــه  ــه ایــن را کــه اقتصــاد ســرمایه داری شــیلی قــادر ب ب

ــان داد. ــد، پای ــا باش ــی ه ــویه بده تس
ــدگان  ــا اعتباردهن ــت ها ب ــده و استالینیس ــه آلن مصالح
خارجــی بــه ارتجــاع بومــی جســارت داد تــا فشــار را 
ــکارا  ــد و آش ــش ده ــازی افزای ــف ملی س ــرای توق ب
ــرات  ــد. تظاه ــدارک ببین ــالب ت ــک ضّدانق ــرای ی ب
ــت از  ــاح راس ــر جن ــجویان در براب ــران و دانش کارگ
ســوی استالینیســت ها محکــوم شــد؛ آن هــم در حالــی 
ــور  ــاد منف ــد از نه ــف تمجی ــود را وق ــده خ ــه آلن ک
»تفنگــداران شــیلیایی« )بخشــی از نیــروی پلیــس بــرای 
ــود.  ــرده ب ــین ها( ک ــران و آلونک نش ــه کارگ ــه ب حمل
عبــارات آلنــده بــه روشــنی نمایانگــر تــرس و سســتی 
یــک پزشــک خورده بــورژوا در برابــر ماشــین دولــت 
ســرمایه داری و عــدم اعتمــاد او بــه طبقــه کارگــر 
بــود: »بی دلیــل نیســت کــه تفنگــداران شــیلی شــعاری 
ــدار  ــر اقت ــد. نظــم متکــی ب جــز »نظــم و میهــن« ندارن
ــا  ــال ب ــف، کام ــح وظای ــام صحی ــی انج ــی، یعن اخالق
واقــع  در  درمی آیــد.  جــور  نظامــی  سلســله مراتب 
پایــه  بــر  سلســله مراتب  و  انضبــاط  از  شــما  درک 
ــاط  ــت از انضب ــن دول ــه ای ــت ک ــتی اس ــان برداش هم
اجتماعــی و اســتفاده از نیــروی پلیــس دارد.« )بــه نقــل 
از ورکرزپــرس 11 مــه 1972( دقیقــاً همیــن »انضبــاط 
اخالقــی و سلســله مراتب نظامــی« بــود کــه باعــث 
شــد گارد ریاســت جمهوری بالفاصلــه پــس از اعــالم 

ــا تســلیم شــوند. کودت
چشــم انداز  هرگونــه  آلنــده   1972 ســپتامبر  در 
کودتــای نظامــی را بعیــد می دانســت: »اعتقــاد راســخ 
دارم کــه دولــت مــن بهتریــن ضامــن صلــح اســت. در 
ایــن جــا انتخابــات و آزادی وجــود دارد. نــود درصــد 
ــی مســلحانه نیســتند.«  ــردم شــیلی خواهــان رویاروی م
توهمــات  در  باقی مانــده   درصــد   10 بدبختانــه 
هــای  گــروه  نبودنــد.  ســهیم  آلنــده  استالینیســتی 
جدیــدی نظیــر جبهــه شبه فاشیســتی »آزادی و میهــن« 
دســت بــه ســالح بردنــد، در همــان حــال زمیــن داران 
بــرای  را  خــود  خصوصــی  ارتش هــای  جنــوب 
ــروط  ــت ش ــد. تح ــاد نمودن ــان ایج ــرکوب دهقان س
ــا     اپوزیســیون راســت، آلنــده  توافــق اکتبــر 1972 ب
بــا آزادســازی 155 ایســتگاه رادیویــی راســت گرا
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 ســالح بســیار ارزشــمندی را بــه دســت ارتجــاع 
واگــذار کــرد.

ــه  ــوط ب ــات مرب ــه توهم ــال 1973 کلی ــدای س ــا ابت ت
سیاســت »آشــتی و اعتــدال« از میــان کارگــران صنعتی 
ــار معدنچیــان مــس  رخــت بربســت. بــرای نخســتین ب
بــرای حقــوق بیشــتر دســت بــه اعتصــاب زدنــد. ایــن 
ــه جــای  ــود. امــا آلنــده ب نشــانه ای جــدی از بحــران ب
توجــه بــه واقعیت هــا بــا نصیحــت وزرای استالینیســت 
بــه وحشــیانه ترین شــکل بــه طبقــه کارگــر حملــه 
تاریــخ  بــه  مســکو  از  بازگشــت  از  پــس  او  بــرد. 
ــه  ــس حمل ــی م ــان اعتصاب ــه معدنچی ــه 1973 ب ژانوی
ــی«  ــاری واقع ــداران انحص ــه »بانک ــا را ب ــرد و آن ه ک
ــورد  ــچ مالحظــه ای در م ــدون هی تشــبیه کــرد کــه »ب
ــان  ــردن جیب هایش ــر ک ــر پ ــه فک ــور ب ــت کش وضعی
ــرد  ــکار ک ــخنرانی آش ــان س ــده در هم ــتند.« آلن هس
کــه بدهــی خارجــی طــی دو ســال از 3 هــزار میلیــون 
ــه بیــش از 4 هــزار میلیــون دالر افزایــش یافتــه  دالر ب
ــان  ــد از هم ــان بای ــراف کــرد کــه پارلم اســت. و اعت
ــای  ــن به ــن »کمتری ــد. ای ــل می ش ــه منح ــل اولی مراح

راه مســالمت آمیز« بــود.
ــان را رو  ــت ش ــت ها دس ــم استالینیس ــا ه ــن ج در ای
ــی »ال  ــدن ملّ ــس در مع ــان م ــی معدنچی ــد. وقت کردن
تنیئنتــه« بــرای افزایــش دســتمزد بــه اعتصابــی 70 
ــان  ــا آن ــرد ب ــعی ک ــده س ــدند، آلن ــل ش روزه متوّس
ــت ها  ــی استالینیس ــود. ول ــره ش ــو و مذاک وارد گفتگ
تــالش آلنــده را بــه عنــوان »دودلــی« و موضعــی 
از  آنــان  گرفتنــد.  انتقــاد  بــاد  بــه  »غیرقابل قبــول« 
ــرای ســرکوب تظاهــرات  ــت می خواســتند کــه ب دول
معدنچیــان از ماشــین هــای آب پــاش و گاز اشــک آور 
ــر  ــه ثم ــی استالینیســت ها ب ــت الب ــد. عاقب اســتفاده کن
نشســت و اســتان »اوهیگینــس« )ناحیــه اعتصابــات 
ــن  ــد. در عی ــی درآم ــرل نظام ــت کنت ــری( تح کارگ
حــال آلنــده طرحــی را بــرای بازگردانــدن ژنرال هــای 
ارتــش کــه در مــارس 1973 از مناصــب خــود اســتعفا 
ــت  ــن حرک ــدف از ای ــرد. ه ــنهاد ک ــد، پیش داده بودن
روشــن بــود: آلنــده و استالینیســت ها خواهــان اســتفاده 
از ارتــش علیــه طبقــه کارگــر بودنــد. آن هــم در حالی 
ــیون  ــتند اپوزیس ــا می دانس ــی آن ه ــران حزب ــه رهب ک
ــا  ــرای مــاه اوت ی ــا ب راســت در حــال تــدارک کودت

ســپتامبر اســت! ماجــرا از ایــن قــرار بــود کــه در ژوئــن 
ــران  ــاب کارگ ــال اعتص ــه دنب ــت ب ــاح راس 1973 جن
معــدن مــس بــه نخســتین تــالش خــود بــرای تســخیر 
ــی دوم«  ــگ زره ــالِش »هن ــا ت ــت زد. ام ــدرت دس ق
ــتعفا  ــه اس ــور ب ــر مجب ــران کودتاگ ــد و افس ــاکام مان ن
ــی در  ــت خلق ــان داد کــه دول ــه نش ــن واقع ــدند. ای ش
ــت.  ــیب پذیر اس ــد آس ــه ح ــا چ ــا ت ــک کودت ــر ی براب
ــرای  ــر را ب ــه کارگ ــه طبق ــن حمل ــر ای ــرف دیگ از ط
وارد شــدن بــه کنــش، تســخیر کارخانه هــا و تقویــت 
ــه  ــر 1972 ب ــا نوامب ــر ت ــع کارگــران کــه از اکتب مجام

ــج کــرد. ــد، تهیی ــده بودن وجــود آم
»لودیــس  شــیلی  استالینیســت  رهبــری  واکنــش 
کــورواالن« بــه کودتــای نافرجــام ژوئــن گواهــی بــود 
ــر.  ــه کارگ ــزش طبق ــن از خی ــن خائنی ــراس ای ــر ه ب
ــه  ــورش ب ــود: »ش ــه ب ــتی پایان یافت ــنودی و سرمس خش
ــده  ــم فرمان ــریع و مصم ــدام س ــدد اق ــه م ــرعت و ب س
کل قــوای ارتــش، و وفــاداری نیروهــای مســلح و 
پلیــس مهــار شــد... مــا بــه حمایــت از خصلــت تمامــاً 
ــم. دشــمنان  ــه می دهی ــای مســلح ادام ــه ای نهاده حرف
ارتــش در میــان صفــوف مــردم نیســتند، بلکــه در 
از  نقــل  )بــه  می گیرنــد.«  جــای  دشــمن  اردوگاه 
ــن  ــی در ای ــپتامبر 1973(. حت ــروز، س ــم ام مارکسیس
ــری  ــا رهب ــت ب ــت می توانس ــز وضعی ــر نی ــاعت آخ س
قاطــع و مصمــم تغییــر کنــد. امــا استالینیســت های 
ــتباه،  ــا اش ــه تنه ــه ن ــد ک ــی گرفتن ــیری را پ ــیلی مس ش
کــه  آنگونــه  بــود.  متناقــض  بدتــر،  بســیار  بلکــه 
ــی  کــورواالن نوشــت: »شــعار میهــن پرســتانه و انقالب
ــگ  ــه جن ــه ب ــم! ن ــه فاشیس ــه ب ــد: »ن ــن باش ــد چنی بای
داخلــی!« امــا شــعار »نــه بــه فاشیســم« تنهــا یــک معنــی 
دارد: »آری بــه جنــگ داخلــی علیــه فاشیســت ها«. 
از طــرف دیگــر بایــد توجــه داشــت کــه موجودیــت 
ــی  ــگ داخل ــوه جن ــر بالق ــرمایه داری خط ــت س دول
ــد.  ــی کن ــل م ــود حم ــر را در خ ــه کارگ ــه طبق علی
استالینیســم بــا محکــوم کــردن جنــگ داخلــی و باقــی 
گذاشــتن مبــارزات در دســتان افســران بــورژوای 
ــران  ــت کارگ ــریع شکس ــهیل و تس ــه تس ــی ب ارتجاع

ــاند. ــاری رس ی
بــه  بدبختانــه قــرار بــود کارگــران شــیلی ضربــه 
ــد. استالینیســت ها در جســتجوی ــری ببینن ــب بدت مرات
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بــه صــدور  بــرای یافتــن متحــد  ناامیدانــه خــود   
بــه  خطــاب  فراخوان هــا  فرصت طلبانه تریــن 
فاشیســت ها و احــزاب ناسیونالیســت دســت یازیدنــد. 
ــز«  ــو رودریگ ــروان »پابل ــرمانه از پی ــورواالن  بی ش ک
ــرای جلوگیــری از  فاشیســت درخواســت کــرد کــه ب
جنــگ داخلــی بــه گفتگوهــای ســازنده روی بیاورنــد. 
ــه  ــت ها ب ــت فاشیس ــارش می رف ــه انتظ ــه ک همانگون
ــر و اســتهزاء پاســخ  ــا تحقی ــه وزاری کــورواالن ب گری
ــش  ــی پی ــگ داخل ــدارک جن ــوی ت ــه س ــد و ب دادن
ــبت  ــش نس ــش از پی ــران بی ــه کارگ ــی ک ــد. زمان رفتن
ــود را  ــاع از خ ــد و دف ــدا کردن ــد پی ــم تردی ــه رژی ب
نیروهــای  بــه طــور خودانگیختــه آغــاز نمودنــد، 
ــیدند  ــدت بخش ــود ش ــدارکات خ ــه ت ــتی ب دست راس
و آشــکارا از پیــروی از »راه اندونــزی« ســخن گفتنــد. 
روزنامــه بورژوایــی »ال مورکوریــو« در 27 ژانویــه 
ــه«  ــتار »خودانگیخت ــه کش ــت ک ــحالی نوش ــا خوش ب
نبــوده  »هول انگیــز«  واقعــا  اندونــزی  هول انگیــز  و 
اســت؛  چــرا کــه اندونــزی را بــه یکــی از ملــل 
برجســته آســیای جنوبــی مبــدل کــرده کــه در آن 

حکم فرماســت.« نظــم  و  ثبات یافتــه  اقتصــاد 
»فــری« رئیــس جمهــور ســابق آشــکارا خواهــان 
ــه  ــوازی« در درون کارخان ــش م ــتن »ارت درهم شکس
ــدام  ــن اق هــا شــد. در ایــن وضعیــت فقــط قاطعانه تری
ــت  ــران، ممنوعی ــردن کارگ ــلح ک ــت در مس حکوم
ارتــش و هشــدار بــه کل طبقــه کارگــر بــرای مبــارزه 
می توانســت مانــع کودتا شــود یــا آن را درهم بشــکند. 
دولــت آلنــده و استالینیســت ها عکــس ایــن را انجــام 
دادنــد. »قانــون کنتــرل اســلحه«  کــه در بحــران اکتبــر 
1972 تصویــب شــده بــود، بــه منظــور جلوگیــری 
درآمــد.  اجــرا  بــه  مجــددا  کارگــران  تســلیح  از 
ــش  ــی و ارت ــای دریای ــت گرا در نیروه افســران راس
از خونســردی، انفعــال و بی اعتنایــی استالینیســت ها 
ــورش  ــدارک ش ــردم و ت ــزی م ــوی مغ ــرای شستش ب
ــده  ــاب آلن ــای پرتب و ت ــد. فراخوان ه ــتفاده کردن اس
ــزم  ــط ع ــود و فق ــر ب ــز بی ثم ــش نی ــای ارت ــه کادره ب
ژنرال هــا را بــرای پایــان دادن ســریع و بی رحمانــه 
بــه »راه مســالمت آمیز« افزایــش داد. حملــه نهایــی بــه 
ــه  ــپتامبر، نقط ــوری در روز 11 س ــت جمه کاخ ریاس
ــدون سازشــکاری حکومــت  ــود کــه ب اوج طرحــی ب

ــه اجــرا درآیــد.  و حــزب استالینیســت نمی توانســت ب
ژنــرال پینوشــه، ماننــد هیتلــر و فرانکــو، بــه دلیــل 

ــد. ــروز ش ــم پی ــت استالینیس خیان

خورده بورژوازی و ارتجاع
پرسشــی هســت کــه بایــد آن را بــا استالینیســت ها 
در میــان گذاشــت: چــرا طبقــه کارگــر شــهری و 
ــه  ــرعت علی ــه س ــش ب ــر ارت ــی و پایین ت ــوف میان صف
ــالمت آمیز  ــر راه مس ــد؟ اگ ــش می کنن ــت چرخ دول
ــه قانونیــت تنهــا ضامــن جلــب مشــارکت  ــرام ب و احت
ــا  ــرا ب ــس چ ــت، پ ــالب اس ــه انق ــط ب ــات متوس طبق
ــه بــار آمــد؟ اجــرای آن در شــیلی چنیــن فاجعــه ای ب

صرفــاً مقصــر دانســتن دسیســه های »ســیا« یــا گرایــش 
طبقــه متوســط بــه حمایــت همیشــگی از دولــت، 
ــاره  ــر اش ــال حاض ــت ها در ح ــه استالینیس ــه ک آنگون
ــان  ــم و پنه ــه مارکسیس ــزا ب ــم ناس ــد، در حک می کنن
اســت.  خلقــی«  »جبهــه  تئــوری  خیانــت  نمــودن 
همانطــور کــه تروتســکی در »فرانســه بــه کــدام ســو؟« 
ــادی  ــتگی اقتص ــا وابس ــورژوازی ب ــت: »خورده ب نوش
و ناهمگونــی اجتماعــی آن متمایــز می شــود. قشــر 
ــته  ــزرگ وابس ــورژوازی ب ــه ب ــتقیماً ب ــی آن مس فوقان
اســت. قشــر تحتانــی آن بــا پرولتاریــا ادغــام می شــود 
ســقوط  پرولتاریــا  لومپــن  موقعیــت  بــه  حتــی  و 
ــت  ــن موقعی ــا ای ــق ب ــورژوازی مطاب ــد. خورده ب می کن
ــته  ــتقلی داش ــی مس ــی سیاس ــد مش ــادی نمی توان اقتص
ــران در  ــرمایه داران و کارگ ــن س ــواره بی ــد و هم باش
نوســان اســت. قشــر فوقانــی اش آن را بــه راســت ُهــل 
می دهــد؛ قشــر تحتانــی آن کــه زیــر ســتم و اســتثمار 
اســت، قــادر اســت کــه در شــرایط خــاص بــه ســرعت 
بــه چــپ چرخــش کنــد.« تروتســکی ادامــه می دهــد 
کــه »در دوره هــای حــاد بحــران و در غیــاب رهبــری 
و  صبــر  خورده بــورژوازی  انقالبــی،  پرولتاریــای 
ــش  ــرِد بی ــد، رویک ــت می ده ــود را از دس ــل خ تحم
ــود  ــی خ ــر فوقان ــه قش ــبت ب ــه ای نس ــش خصمان از پی
ــری  ــه ورشکســتگی و پیمان شــکنی رهب ــرد و ب می گی
ــزش  ــن ری ــاً همی ــرد ... دقیق ــی می ب ــود پ ــی خ سیاس
توهمــات خورده بــورژوازی و بی تابــی و ناامیــدی 
ــرداری  ــم از آن بهره ب ــه فاشیس ــت ک ــی از آن اس ناش
می کنــد  ...  فاشیســت ها  از خــود زمختــی  نشــان
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ــه پلیــس حملــه  ــد، ب ــه خیابان هــا می ریزن  می دهنــد، ب
بــه زور کنــار  می کننــد و می کوشــند پارلمــان را 
ــتأصل  ــورژوازی مس ــر خورده ب ــا ب ــه این ه ــد. هم بزنن

ــذارد.« ــر می گ تأثی
از  دقیــق  توصیفــی  تروتســکی  عبــارات 
اســت.  آلنــده  دوران  خورده بــورژوازی 
خورده بــورژوازی جــزو نخســتین تلفــات سیاســت 
حکومــت ائتالفــی بــود: حکومــت تــالش داشــت 
طبقــه کارگــر را بــا پرداخــت سوبســید راضــی کنــد؛ 
و بــه بــورژوازی صنعتــی نیــز افزایــش بهــره وری، 
مهــار ســریع ملی ســازی و امتنــاع از فســخ بدهی هــای 
ســرمایه داران  مــی داد.  نویــد  را  ســنگین خارجــی 
ارزش  کمــال  و  تمــام  کاهــش  خواهــان  بــزرگ 
ــا  ــراه ب ــتمزدها هم ــل دس ــاد کام ــا انجم ــی ی ــول مل پ
ــی  ــواد غذای ــی از م ــای واردات ــت دادن دالره حرک
ــد. کارگــران از ســوی  ــای ســرمایه ای بودن ــه کااله ب
ــان  ــرل کارگــری و پای دیگــر ملی ســازی بیشــتر، کنت
پارلمانــی را مطالبــه می کردنــد. آلنــده و  شــیادی 
استالینیســت ها از هــر دو بدیــل امتنــاع کردنــد و اســیر 

تناقضــات خودشــان شــدند.
ــاد در  ــکلی ح ــه ش ــد ب ــدرت خری ــش ق ــی کاه وقت
ــد،  ــاس ش ــط احس ــه متوس ــر طبق ــار پایین ت درون اقش
تنهــا مســأله پیــش روی امپریالیســت ها و نظامیــان، 
ــا  ــه و کودت ــروع حمل ــرای ش ــب ب ــان مناس ــن زم تعیی
بــود و جــز ایــن هیــچ مشــکلی جــدی دیگــری 
ــت  ــر دول ــنگ قب ــر س ــد ب ــرار باش ــر ق ــتند. اگ نداش
ــن  ــول لنی ــن نقل ق ــا ای ــود، م ــته ش ــزی نوش ــده چی آلن
را پیشــنهاد می دهیــم: »پرولتاریــا نمی توانــد پیــروز 
ــوی  ــه س ــت را ب ــت جمعی ــه اکثری ــر آن ک ــود مگ ش
خــود جلــب کنــد. امــا محــدود کــردن پیــروزی 
ــت  ــات تح ــک انتخاب ــت آرا در ی ــب اکثری ــه کس ب
حاکمیــت بــوررژوازی، یــا تبدیــل آن بــه پیش شــرط 
ــت  ــک حماق ــت ی ــبینانه ترین حال ــروزی، در خوش پی
کامــل  فریــب  بدبینانه تریــن حالــت  در  و  بــزرگ 
ــت  ــب اکثری ــرای جل ــا ب ــت. پرولتاری ــران اس کارگ
بــه ســمت خــود، می بایســت در وهلــه  جمعیــت 
نخســت بــورژوازی را ســاقط و قــدرت دولتــی را 
کســب کنــد؛ ثانیــاً بایــد قــدرت شــورایی را معرفــی و 
دســتگاه دولتــی قدیــم را بــه طــور کامــل خــرد کنــد. 

ــورژوازی  ــوذ ب ــار و نف ــت، اعتب ــان حاکمی ــن س بدی
و سازشــکاران خورده بــورژوا بــر توده هــا تحلیــل 
و  بــورژوازی  نفــوذ  بایــد  ثالثــاً  رفــت.  حواهــد 
ــای  ــت توده ه ــر اکثری ــورژوا ب ــکاران خورده ب سازش
ــوده  ــادی ت ــای اقتص ــای نیازه ــا ارض ــر را ب غیرپرولت
مــردم، بــه شــکلی انقالبــی و بــه بهــای ســلب مالکیت 

ــد.« ــود کن ــه کل ناب ــتثمارگران، ب از اس
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دور  نخســتین  ابتــدای  در   2006 ســال  در 
ریاســت جمهوری خانــم باشــله، دانش آمــوزان بــا 
تســخیر مــدارس و دانشــجویان با برگــزاری اعتصابات 
گوناگــون، احــزاب چپ گــرای حاکــم را بــا نخســتین 
ــا  ــه ب ــله ک ــاختند. باش ــرو س ــان روب ــون بزرگ ش آزم
ــات را  ــده انتخاب ــر وعده هــای اجتماعــی فریبن ــه ب تکی
ــن اعتراضــات واکنــش  ــا ای ــود، در مواجهــه ب ــرده ب ب
شــرورانه ای از خــود نشــان داد. او عمــاَل خصلــت 
ضدکارگــری دولتــش را برمــال کــرد و نشــان داد کــه 

ــت. ــتاده اس ــأ ایس ــراز خ ــر ف ب
ــد  ــاز ش ــس از آن آغ ــاه پ ــک م ــاَ ی ــات دقیق اعتراض
کــه ائتــالف چــپ میانــه رو موســوم بــه کانسرتاســیون 
ــار  ــن ب ــرای پنجمی ــت و ب ــت گرف ــدرت را در دس ق
متوالــی پــس از ســقوط پینوشــه دولــت تشــکیل 
داد. ظــرف مــّدت کوتاهــی ایــن اعتراضــات بــه 
بزرگ تریــن بســیج سیاســی شــیلی ظــرف ســی ســال 
گذشــته تبدیــل شــد. دانش آمــوزان و دانشــجویان 
ــت شــیلی را پشــت  ــت اقشــار بزرگــی از جمعی حمای
ســر خــود می دیدنــد. آنــان از دولــت انتظــار داشــتند 
کــه قوانیــن آموزشــی را، کــه مبتنــی بــر سیاســت های 
ــوری 17  ــادگاری از دیکتات ــازار آزاد و ی ــی ب نولیبرال
ســاله پینوشــه اســت، باطــل اعــالم کنــد. ایــن قوانیــن 
مــدارس را وامــی دارد کــه دغدغــه آمــوزش همگانــی 
ــورد  ــای م ــن هزینه ه ــرای تأمی ــد و ب ــار بگذارن را کن
ــه  ــب وکارهای حقیران ــم کس ــد دائ ــه عق ــود ب ــاز خ نی

ــد. درآین
دانشــجویان،  و  دانش آمــوزان  مشــارکت  میــزان 
رادیــکال  خصلــت  آنــان،  مبارزه جویــی  ســطح 
خواسته هایشــان و حمایــت قریــب بــه 80 درصــد 
نشــان دهنده  اعتراضــات،  ایــن  از  شــیلی  جمعیــت 
حتــی  بــود.  مــردم  توده هــای  در  عمــده  تغییــری 
حــزب  و  باشــله  خانــم  انتخاباتــی  پیــروزی 
 2006 ســال  انتخابــات  در  حاکــم  سوسیالیســت 
تجلیّــات  از  یکــی  متناقض نمایــی  نحــو  بــه  نیــز 
همیــن تغییــرات عمــده بــود. البتــه بــا قیــد ایــن 

ــت  ــداری دول ــا زمام ــت ب ــه داش ــه او وظیف ــه ک نکت
ســرمایه داری، احساســات ضدنولیبرالــی و اعتراضــات 
ــای  ــه کانال ه ــردم را ب ــای م ــرمایه داری توده ه ضدس

کنــد. هدایــت  کم خطــر  و  »مشــروع« 
در دوره انتخابــات، رســانه های بورژوایــی بین المللــی 
نهایــت تالش شــان را صــرف ایــن کردنــد کــه خانــم 
باشــله را بــه عنــوان قربانــی و دشــمن دیکتاتــوری 
ــون  ــانه هایی همچ ــد. رس ــی کنن ــیلی معرف ــان ش نظامی
ــکاری  ــون هم ــائلی همچ ــر مس ــته ب ــی پیوس بی بی س
ــت،  ــای کمونیس ــه چریک ه ــا جبه ــله ب ــک باش نزدی
در  شکنجه شــدن اش  و  او  دســتگیری  ماجــرای 
بــدون شــک  می کردنــد.  تأکیــد  پینوشــه  زنــدان 
قابــل  و  قهرمانانــه  بســیار  تجــارب شــخصی  ایــن 
ــالف  ــه ائت ــت ک ــن اس ــأله ای ــا مس ــتند. ام ــرام هس احت
چــپ میانــه رو بــا ریــاکاری تمــام از آن هــا بهــره 
ــاند و  ــود را بپوش ــرمایه دارانه خ ــت س ــا خصل ــرد ت ب
ــد. در  ــب نمای ــده را جل ــای رأی دهن ــی توده ه همدل
ــکنجه گرانش  ــا ش ــتر ب ــی پیش ــله خیل ــم باش ــع خان واق
ــه 1990  ــان ده ــد در هم ــا بتوان ــود ت ــرده ب ــتی ک آش
ــل شــود.  ــه ســخنگوی ســازمان افســران شــیلی تبدی ب
هــر چــه باشــد باشــله دانش اموختــه مــدارس نخبــگان 
ــه  ــه اســت کــه چگون ــی آمریکاســت و یادگرفت نظام
زّرادخانــه یــک ارتــش را بهتــر از قبــل تجهیــز کنــد.

شــعار  بــر  تمرکــز  بــا  باشــله  انتخاباتــی  کمپیــن 
انتخاباتــی »مبــارزه علیــه نابرابــری« از انتخابــات 2006 
ــد  ــث ش ــعار باع ــن ش ــا همی ــد. ام ــرون آم ــروز بی پی
ــش  ــش افزای ــش از پی ــردم بی ــای م ــارات توده ه انتظ
ــری  ــر نابراب ــه خاط ــه ب ــوری ک ــم در کش ــد. آن ه یاب
و شــکاف طبقاتــی شــهره عالــم و آدم اســت: 60 
ــا ماهــی کمتــر از 400 دالر  درصــد جمعیــت شــیلی ب
ــد  ــه درآم ــی ک ــد، در حال ــان را می گذرانن زندگی ش
ــش از  ــر بی ــه 14 براب ــی جامع ــد باالی ــه 20 درص ماهان
ــات  ــه اعتراض ــله ب ــش باش ــت. واکن ــدار اس ــن مق ای
ــه توهمــی را در  دانش آمــوزان و دانشــجویان، هرگون
مــورد رابطــه دولــت بــا ایــن 20 درصــد باالیــی زدود. 

تظاهــرات   اول   مــاه   مــی   2006  در  ســانتیاگو

خیزش دانشجویان و افشای ماهّیت ضدکارگری دولت سوسیالیستی باشله

ادواردو بالستروس
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ــا بازداشــت بیــش از هــزار نفــر و جراحــت صدهــا   ب
دانش امــوز و دانشــجوی دیگــر پایــان یافــت. امــا 
ــی  ــمالی و جنوب ــق ش ــرعت در مناط ــه س ــرات آن ب اث
شــیلی پخــش شــد. تــا ســه هفتــه بعــد از وقایــع 
ســانتیاگو اعتراضــات فراوانــی در گوشــه و کنــار 
کشــور بــه وقــوع پیوســت. باشــله در واکنــش بــه ایــن 
ــی  ــته های نظام ــه دارودس ــر ب ــدم دیگ ــک ق ــع ی وض
نزدیــک شــد. او در روز 21 مــی طــی یــک ســخنرانی 
بــرای اعضــای پارلمــان شــیلی اظهــار داشــت: »اجــازه 
آنچــه  بگویــم:  ســخن  آشــکار  و  واضــح  دهیــد 
کــه در طــول هفته هــای اخیــر بــه چشــم دیدیــم 
ــچ وجــه قصــد  ــه هی ــود. مــن ب ــول ب ــاَل غیرقابل قب کام
نــدارم بــا کنش هــای خشــونت بار و تخریب گرانــه 
ــر  ــم. اگ ــات کن ــوز مماش ــجو و دانش آم ــتی دانش مش
ایــن وضــع ادامــه یابــد بــی هیــچ تردیــدی بــرای 
ــود  ــی موج ــوای نظام ــام ق ــون، از تم ــت از قان حفاظ
ــت  ــاز داش ــت نی ــه دول ــرد!« البت ــم ک ــتفاده خواه اس
ــی را در  ــای نظام کــه اســتفاده از خشــن ترین روش ه
ــا تــالش  ــوه دهــد. ام ــوده مــردم مشــروع جل چشــم ت
رســانه ای احــزاب چپ گــرای حاکــم بــرای تحریــک 
احساســات ضددانشــجویی بی نتیجــه مانــد. دولــت در 
مــورد عمــق همبســتگی مــردم بــا دانش آمــوزان و 
ــا  ــش کــه ب ــن جنب ــود. ای دانشــجویان دچــار اشــتباه ب
ــاز  ــای کارگــری آغ ــان خانواده ه اعتراضــات نوجوان
شــده بــود، بــه ســرعت توانســت معلّمــان، کارگــران و 
حتـّـی کارمنــدان وزارت آمــوزش را بــا خــود همــراه 

ســازد.
جنبــش  شــروع  از  پیــش  کمــی  باشــله  خانــم 
ــای  ــگان بازاره ــه نخب ــجویان ب ــوزان و دانش دانش ام
مالــی قــول داده بــود کــه درآمــد حاصلــه از اســتخراج 
افزایــش  بــه  صرفــاَ  را  دالر(  میلیــون   140( مــس 
خواهــد  اختصــاص  ســودآور  ســرمایه گذاری های 
داد. امــا بــا گســترش اعتراضــات ناچــار شــد بــه 
مذاکــره بــا معترضــان تــن دهــد. پــس از چندیــن روز 
ــال  ــان س ــا پای ــه ت ــرد ک ــت ک ــت موافق ــره دول مذاک
2007 مبلــغ 200 میلیــون دالر از ســود معــادن مــس را 

ــد. ــگان نمای ــی رای ــات اجتماع ــرف خدم ص
نشــریه اکونومیســت در روز 15 ژوئــن واکنــش نشــان 
داد و در ســرمقاله اش نوشــت: »دولــت هنــوز هــم 

ــات  ــی، ثب ــن ولخرجی های ــا چنی ــه ب ــت ک ــم اس مصم
ــد.  ــرار نده ــر ق ــرض خط ــیلی را در مع ــادی ش اقتص
اولویّــت نخســت دولــت حفــظ ثبــات اقتصــادی 
اســت و بــه همیــن خاطــر هرگــز زیــر بــار ایــن مطالبــه 
نمــی رود کــه بــا تزریــق پــول مفــت بــه جامعــه، نظــم 
اقتصــادی گرانبهــای کشــور را بــه هــم بریــزد. خانــم 
ــن خــط  ــه ای باشــله بارهــا تکــرار کــرده اســت کــه ب
ــی اش را  ــد و دیســیپلین مال ــادار خواهــد مان مشــی وف
ــتون نویس  ــا س ــق ب ــت.« ح ــد گذاش ــا نخواه ــر پ زی
ــوج  ــردن م ــش ک ــس از فروک ــود. پ ــت ب اکونومیس
ــادگی  ــه س ــش را ب ــام تعهدات ــله تم ــات، باش اعتراض
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در ســی ام ژوئــن 2011 دانشــجویان، دانش آمــوزان و 
معلّمــان شــیلیایی در دفــاع از حــق آمــوزش عمومــی 
ــه افزایــش  ــی 120 هــزار نفــری علی ــگان، تظاهرات رای
مؤسســات آموزشــی انتفاعی برگــزار کردنــد. اعضای 
راه پیمایــی  ایــن  در  نیــز  کارگــری  اتحادیه هــای 
و  دانش آمــوزان  اصلــی  مطالبــه  داشــتند.  حضــور 
دانشــجویان الغــای بندهــای آموزشــی قانــون اساســی 
بــود کــه در دوران دیکتاتــوری ژنــرال آگوســتو 
پینوشــه تحمیــل گردیــد. ایــن قانــون از نظــر کیفیــت 
آموزشــی، شــکاف بزرگــی میــان مــدارس عمومــی و 
خصوصــی بــه وجــود آورده اســت. کــودکان فقیرتــر 
ــا از  ــده اند، و در آنج ــع ش ــی جم ــدارس عموم در م
شــغل های  بــرای  دســت دوم  آموزش هــای  طریــق 

ــوند. ــاده می ش ــت آم پس
همگانــی  آمــوزش  حــق  خواســتار  دانش آمــوزان 
رایــگان تــا ســطوح عالــی هســتند. روزنامــه ال ترســرا 
)چــاپ ســانتیاگو( هزینــه ایــن مطالبــات را 2 میلیــارد 
ــات  ــق گزارش ــت. طب ــن زده اس ــکا تخمی دالر آمری
توســعه  و  اقتصــادی  همکاری هــای  ســازمان 
شــیلی  در  آموزشــی  ســرمایه گذاری   )OECD(
ــی اســت. ایــن ســقوط نتیجــه  ــر میانگیــن جهان پایین ت
ــت  ــازار آزاد اس ــت های ب ــازی ها و سیاس خصوصی س
ــد.  ــز گردی ــه تجوی ــوری پینوش ــه در دوران دیکتات ک
ــدرت را  ــی همــان ســالی کــه پینوشــه ق در 1973 یعن
در دســت گرفــت، مقــدار بودجــه آموزشــی کشــور 
ناخالــص  تولیــد  از  بــا 7 درصــد  مســاوی  تقریبــاً 
داخلــی )GDP( بــود. در ســال 1990 در پایــان عصــر 
دیکتاتــوری، ســهم بودجــه آموزشــی بــه 2.4 درصــد 
GDP رســید و در ســال 2010 بــه 0.84  درصــد 
ــوز  ــون دانش آم ــون 3.5 میلی ــت. هم اکن ــش یاف کاه
در شــیلی مشــغول تحصیل انــد. 40 درصــد آن هــا 
ــد  ــد، 10 درص ــل می کنن ــی تحصی ــدارس عموم در م
ــد باقی مانــده در  ــی و 50 درص در مــدارس خصوص
کمــک  بــه  هزینه شــان  کــه  سوبســیدی  مــدارس 
ــب  ــن ترتی ــود. بدی ــن می ش ــت تأمی ــا و دول خانواده ه

شــده  تبدیــل  ســود  بــرای  منبعــی  بــه  آمــوزش 
ــر در  ــای دیگ ــر ج ــش از ه ــش بی ــن گرای ــت. ای اس
ــد  ــاً 80 درص ــه. تقریب ــاف یافت ــی انکش ــوزش عال آم
مــدارس  فارغ التحصیــل  کنونــی  دانشــجویان  از 
خصوصی یــی هســتند کــه در ســال 1981 تحــت 

حمایــت دیکتاتــور شــیلی ســربرآوردند.
توّســط  اصــل  در  کــه  ژوئــن   30 راهپیمایــی 
شــیلی  دانشــجویان  و  دانش آمــوزان  کنفدراســیون 
از  یکــی  شــد  ســازماندهی   )CONFECh(
ســال های  در  تــوده ای  اعتراضــات  بزرگ تریــن 
اخیــر بــود. طبــق بــرآورد روزنامه هــای شــیلی 80 
ــر  ــزار نف ــانتیاگو و 40 ه ــی س ــر در راهپیمای ــزار نف ه
ــوار  ــد. بل ــی ســایر شــهرها شــرکت کردن در راهپیمای
مرکــزی ســانتیاگو )برنــاردو هیگیــن( از جمعیــت 
ــی  ــود. در نزدیک ــده ب ــر ش ــرض پ ــوزان معت دانش آم
حملــه  بــا  دانش آمــوزان  ریاســت جمهوری  کاخ 
ــان  ــدند. معترض ــه ش ــورش مواج ــس ضدش گارد پلی
شــعارهایی دربــاره آمــوزش رایــگان ســر دادنــد. 
ظــرف چنــد لحظــه پلیس ده هــا گاز اشــک آور پرتاب 
ــا قلــوه ســنگ بــه حملــه نیروهــای  کــرد. معترضــان ب
نظامــی جــواب دادنــد. ایــن درگیری هــا بــا بازداشــت 
ــدگان  ــر از بازداشت ش ــت. 24 نف ــان یاف ــر پای 121 نف
ــد. اعتراضــات ســانتیاگو دانش آمــوزان نوجــوان بودن

بــه  دانش آمــوزان  کــه  نبــود  بــار  نخســتین  ایــن 
ســازماندهی تظاهــرات تــوده ای روی می آوردنــد. در 
آخریــن روزهــای ســال 2010 بیــش از 20 هــزار نفــر 
ــوزان  ــی دانش آم ــن هماهنگ ــه انجم ــی ک ــه فراخوان ب
دانش آمــوزان  فدراســیون  و   )ACES( دبیرســتانی 
دبیرســتانی پایتخــت )FEMES( صــادر کــرده بودنــد 
پاســخ مثبــت دادنــد و تظاهراتــی را در ســانتیاگو 
ــکل  ــن دو تش ــی، ای ــاه م ــه م ــد. در میان ــب دادن ترتی
توانســتند بــا یــک فراخــوان عمومــی 70 هــزار نفــر از 
ــون،  ــان تاکن ــان بکشــانند. از آن زم ــه خیاب ــردم را ب م
چندیــن دبیرســتان مختلــف در ســانتیاگو بــه تصــرف 
دانش آمــوزان درآمــده اســت. خصلــت اســتثنایی 
ــه   غیــر تظاهــرات   30   ژوئــن   ایــن   بــود   کــه   ب
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 از دانش آمــوزان دبیرســتانی، کســانی در آن شــرکت 
داشــتند کــه مســتقیماً بــا سیاســت های دولــت در 
زمینــه دست شســتن از آمــوزش عمومــی رایــگان 
درگیــر نبودنــد. دانش آمــوزان دبیرســتانی از حمایــت 
دانشــجویان و نیــز دانش آمــوزان مــدارس خصوصــی 
برخــوردار بودنــد. بنــا بــه گفتــه نماینــده انجمــن 
بنیامیــن  خصوصــی،  دبیرســتان های  دانش آمــوزان 
ســوتومایر، دانش آمــوزان 23 دبیرســتان خصوصــی 
عضــو ایــن انجمــن در راهپیمایــی 30 ژوئــن حضــور 
ــه همــراه فرزندان شــان  داشــتند. بســیاری از والدیــن ب

ــد. ــرده بودن ــرکت ک ــرات ش ــن تظاه در ای
اعتراضــات 30 ژوئــن یکــی از بزرگ تریــن بســیج های 
تــوده ای علیــه دولــت دست راســتی رئیس جمهــور 
ــه شــمار  ــرا ب ــاردر شــیلیایی سباســتین پین وقــت و میلی
می ایــد. وزیــر وقــت آمــوزش واکنــوو الویــن از 
دانش آموختــگان مکتــب اقتصــادی شــیکاگو بــود 
و در ســوابقش حمایــت رســمی از پینوشــه بــه چشــم 
می خــورد. او رهبــر حــزب دست راســتی اتحادیــه 
دموکراتیک-مســتقل )UDI( اســت کــه در ســال 
1983 در دوران دیکاتــوری پینوشــه پــا بــه عرصــه 
وجــود نهــاد و در انتخابــات ســال 2010 جــزو ائتــالف 
تغییــر بــه رهبــری پینــرا بــود. بســیاری از رهبــران ایــن 
ــی  ــاالی دولت ــب ب ــه مناص ــرا ب ــت پین ــزب در دول ح

ــد. دســت یافتن
الویــن  آقــای  راهپیمایــی،  از  پــس  هفتــه  یــک 
ــد  ــت بن ــه ای را در هف ــرورش نام ــوزش و پ ــر آم وزی
دانش آمــوزان  و  دانشــجویان  کنفدراســیون  بــرای 
شــیلیایی )CONFECh( ارســال کــرد کــه حــاوی 
پیشــنهاداتی در مــورد بهبــود وضــع اقتصــادی وزارت 
آمــوزش و پــرورش بــود. دانش آمــوزان زیــر بــار 
ــرای  ــری ب ــوان دیگ ــد و فراخ ــنهادات نرفتن ــن پیش ای
تأکیــد  آنــان  کردنــد.  عمومــی صــادر  اعتصــاب 
داشــتند کــه مطالبات شــان بســیار فراتــر از محاســبات 
خواســتار  آنــان  اســت.  وزیــر  جنــاب  اقتصــادی 
اصــالح ســاختاری و ریشــه ای نظــام آمــوزش شــیلی، 
پایــان  و  همگانــی  و  رایــگان  آمــوزش  من جملــه 
آمــوزش ســود-محور بودنــد. دانش آمــوزان ایــن 
دعــوی را پیــش کشــیدند کــه دولــت بایــد 60 درصــد 
ــه  ــروم را ب ــات مح ــودکان طبق ــل ک ــه تحصی از هزین

شــکل کمک هزینــه تحصیلــی بپــردازد و رفت وآمــد 
بــر  رایــگان دانش آمــوزان را در کل طــول ســال 

ــرد. ــده بگی عه
از  نفــر   150 ژوئــن،   30 روز  اعتراضــات  در 
حــزب   UDI مرکــزی  دفتــر  دانش آمــوزان 
آقــای الویــن را تســخیر کردنــد. تعــداد دیگــری 
حــزب  دفتــر  داشــتند  ســعی  دانش آمــوزان  از 
سوسیالیســت را تصــرف کننــد، امــا گارد ضدشــورش 
درســتی  بــه  دانش آمــوزان  گرفــت.  را  جلوشــان 
دریافتــه بودنــد کــه سوسیالیســت های موســوم بــه 
ــا 2010  ــال 1990 ت ــه از س ــیون ک ــالف کانسرتاس ائت
داشــتند،  دســت  در  شــیلی  در  را  قــدرت  زمــام 
همان قــدر در تخریــب آمــوزش عمومــی رایــگان 
ــرا. ــت پین ــزب UDI و دول ــه ح ــد ک ــر بوده ان مقص
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و  شــیلی  پیشــین  رئیس جمهــور  باشــله  میشــل 
ــری  ــه رهب ــد« ب ــت جدی ــالف »اکثری ــدای ائت کاندی
حــزب سوسیالیســت، پیــروزی قاطعــی را در انتخابــات 
2013 بــه دســت آورد، امــا در شــرایطی کــه 59 
ــن شــرایط از رای دادن خــودداری  درصــد از واجدی

ــد.  کردن
در  پینوشــه  آگوســتو  دیکتاتــوری  پایــان  از  بعــد 
انتخابــات  بی ســابقه ترین  ایــن   80 دهــه  پایــان 
ــروزی،  ــعت پی ــط در وس ــه فق ــت. ن ــوده اس ــیلی ب ش
ــتقبال از  ــدک اس ــزان ان ــر می ــور از نظ ــه همین ط بلک
انتخابــات. باشــله 62 درصــد آرا را از آن خــود کــرد 
و رقیبــش اولیــن ماتِــی تنهــا 37 درصــد آرا را بــه 
ــیلی در دو  ــت ش ــش راس ــن نمای ــت آورد: بدتری دس

ــته.  ــه گذش ده
شــیلیایی   میلیــون  از 13/5  بیــش  دیگــر  طــرف  از 
واجــد شــرایط شــرکت در انتخابــات بودنــد، امــا تنهــا 
5/5 میلیــون نفــر در مرحلــه دوم انتخابــات رای شــان را 
ــا حمایــت  ــه صندوق هــا انداختنــد. بنابرایــن باشــله ب ب
ــیلیایی  ــرایط ش ــن ش ــارم از واجدی ــر از یک چه کمت
ــار  ــر چه ــداد از ه ــن تع ــدرت رســیده اســت. ای ــه ق ب
شــامل  کــه  اســت  کمتــر  پیشــین  رئیس جمهــور 

انتخــاب خــودش در 2006 نیــز می شــود. 
اقشــار  بیگانگــی  از  حاکــی  نتایــج  ایــن  کســب 
وســیع جمعیــت از کلیــت ســاختار سیاســی شــیلی 
اســت و موجــد ناآرامی هــای سیاســی و اجتماعــی 
ــه  ــن ک ــه ای ــه ب ــا توج ــوص ب ــه خص ــود؛ ب ــد ب خواه
عــروج  حــال  در  کارگــر  طبقــه  ســازش ناپذیری 
ــم  ــی و ه ــه ماتِ ــت میان ــم راس ــران ه ــن بح ــت. ای اس

برمی گیــرد. را در  باشــله  میانــه  چــپ 
عــدم محبوبیــت ماتـِـی در میــان رای دهنــدگان شــیلی 
ریشــه در  وابســتگی نزدیــک او بــا سیاســت های 
پینوشــه داشــت. زمانــی کــه دیکتاتــوری در ســال 
1988 بــرای تمدیــد قــدرت پینوشــه بــه مــدت 8 ســال 
دیگــر همه پرســی برگــزار کــرد، ماتِــی جــزء اقلیتــی 
ــک  ــد. ی ــتیبانی می کردن ــق پش ــه از رای مواف ــود ک ب

دهــه بعــد زمانــی کــه دیکتاتــور در بریتانیــا، بازداشــت 
ــترداد  ــر اس ــا خط ــد و ب ــر می گذران ــی را از س خانگ
بــه اســپانیا بــرای محاکمــه بــه اتهــام کشــتار تــوده ای، 
ــود،  ــرو ب ــرکوبگرانه روب ــال س ــایر اعم ــکنجه و س ش
ــت.  ــی راه انداخ ــرای آزادی او کارزار سیاس ــی ب ماتِ
او عضــوی از UDI )اتحادیــه مســتقل دموکراتیــک( 
دست راســتی ترین حــزب در دولــت ائتالفــی پینــرا 
ــات  ــا در انتخاب ــتعفا داد ت ــه از وزارت کار اس ــود ک ب

ــد.  ــرکت کن ــت جمهوری ش ریاس
باشــله کارزار انتخاباتــی خــود را بــه عنــوان مبــارزه ای 
علیــه نابرابــری اجتماعــی و تــالش بــرای اصــالح 
قانــون اساســی کشــور، تغییــر قوانیــن مالیاتــی و نظــام 
ــس از  ــب پ ــن در ش ــرد. همچنی ــی ک ــی معرف آموزش
ــت:  ــش گف ــه هوداران ــات خطــاب ب ــزاری انتخاب برگ
شکســت  را  نابرابــری  می خواســتند  کــه  »کســانی 
ــک  ــرای ی ــا ب ــده داد ت ــده اند« و وع ــروز ش ــد، پی دهن

ــد.  ــالش کن ــر« ت ــیلی عادالنه ت »ش
نیم کــره  کشــور های  نابرابر تریــن  از  یکــی  شــیلی 
غربــی اســت و نابرابرتریــن عضــو 34 کشــور  ســازمان 
اقتصــادی و توســعه )OECD( اســت.  همــکاری 
ــه  ــی ب ــد مل ــد از درآم ــه در آن 37 درص ــوری ک کش
ــی کــه نیمــی  ــی می رســد، در حال یــک درصــد باالی
ــا  ــادل 500 دالر ی ــه مع ــد ماهیان ــا درآم ــت ب از جمعی
ــم  ــی ه ــکاف اجتماع ــن ش ــد. ای ــر می کنن ــر س کمت
محصــول نفــوذ ســرمایه فراملــی در کشــور اســت 
و هــم میــراث هجــوم شــدید بــه طبقــه کارگــر و 
آزاد  بــازار  افسارگســیخته  سیاســت های  اســتقرار 

ــه.  ــوری پینوش ــت دیکتات تح
طرحــی  باشــله  انتخاباتــی  وعده هــای  میــان  در 
ــات  ــدی مالی ــش 5 درص ــر افزای ــی ب ــود دارد مبن وج
فــرار  ســوراخ های  بســتن  و  بــزرگ  شــرکت ها ی 
مالیاتــی بــه منظــور فراهــم آوردن تامیــن مالــی بــرای 
پرداخــت شــهریه 70 درصــد از دانشــجویان فقیــر 
دانشــگاه های  تعــداد  افزایــش  بــرای  هم چنیــن  و 
بــا موسســات خصوصــی بی کیفیــت  تــا  عمومــی 
رقابــت  کننــد،  موسســاتی کــه بخــش زیــادی از

باشله برنده انتخابات کم طرفدار شیلی

بیل فان آوکن
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ــت. او  ــده اس ــپرده ش ــان س ــت آن ــه دس ــت ب  جمعی
ــور را  ــی کش ــون اساس ــا قان ــد ت ــد ش ــن متعه هم چنی
ــل شــده  ــوری تحمی کــه در دهــه 80 و تحــت دیکتات

ــد.  ــی کن ــود، بازبین ب
 عملــی ســاختن وعــده دوم احتمــاال از عهــده او خارج 
اســت، چــرا کــه اصــالح قانــون اساســی بــه اکثریــت 
ــاج دارد.  ــه احتی ــوه مقنن ــای ق ــوم از اعض ــع دوس قاط
دور اول انتخابــات در نوامبــر نتوانســت تغییــر چندانــی 
در تــوازن کرســی های قانون گــذاری ایجــاد کنــد. 
ائتــالف »اکثریــت جدیــد« 68 کرســی از 120 کرســی 

مجلــس ســفلی را بــه دســت آورد. 
دربــاره مالیــات و تغییــرات آموزشــی بایــد دیــد 
ــاختار های  ــر س ــی تغیی ــد توانای ــه ح ــا چ ــله ت ــه باش ک
موجــود را خواهــد داشــت. نماینــدگان بنگاه هــای 
بــزرگ اقتصــادی کشــور نگــرش نســبتا امیدوارانــه ای 
بــه طرح هــای باشــله دارنــد. یکــی از مدیــران بــه 
ــش  ــا افزای ــم ب ــا می توانی ــت: »م ــز گف ــیال تایم فایننش
بیاییــم،  کنــار  بــزرگ  شــرکت های  مالیات  هــای 
اگــر ایــن بهایــی اســت کــه بایــد بپردازیــم تــا دولــت 
تغییــرات مــورد نظــر را اعمــال کنــد.« بنگاه هــای 
بــزرگ بــر اســاس ســابقه ریاســت  جمهوری باشــله از 
2006 تــا 2010 او را بــه عنــوان یــک »عمل گــرای 

می شناســند.  واقع بیــن« 
بــه راســتی هــم ایــن بــه اصــالح »کنسرتاســیون« یعنــی 
ــت  ــزب سوسیالیس ــری ح ــه رهب ــی ب ــالف انتخابات ائت
و  مســیحی  دموکرات هــای  شــامل  کــه  باشــله، 
احــزاب کوچکتــر نیــز می شــود، دو دهــه حاکــم 
ــال  ــیر اعم ــا در مس ــت. ام ــوده  اس ــور ب ــب کش بی رقی
تغییــر در ســاختار های سیاســی و اقتصــادی کــه تحــت 
حاکمیــت پینوشــه مســتقر شــده اند، دســتاورد های 
ــت  ــدوار اس ــم امی ــاد حاک ــت. نه ــته  اس ــی داش اندک
ــت،  ــزب سوسیالیس ــور ح ــت رئیس جمه ــه بازگش ک
ســازش ناپذیری  و  مبارزه جویــی  صعــودی  مــوج 
طبقــه کارگــر و جوانــان را منحــرف ســازد و بــه 
نهــاد  کنــد.  هدایــت  سیاســی  امن تــر  کانال هــای 
حاکــم بــه خصــوص روی همــکاری نزدیــک بــا 
رهبــری ســندیکا ها و حــزب کمونیســت حســاب 
کــرده اســت. ایــن دارودســته ها بــه ائتــالف »اکثریــت 
»چپ« تــری  چهــره  آن  بــه  تــا  پیوســتند  جدیــد« 

از  جلوگیــری  بــرای  سیاســی  ابــزاری  و  ببخشــند 
گســترش مبــارزات طبقــه کارگــر فراهــم آورنــد. ایــن 
ــان حــزب  ــدگان اعضــای جوان ــا وجــود نماین مهــم ب
ــوده ای دانشــجویان  کمونیســت کــه در اعتراضــات ت
بــا  یعنــی  بودنــد،  کــرده  بــازی  نقــش   2011 در 
رهبرانــی نظیــر کامیــال والخــو مقــدور شــد. ایــن قبیــل 
عناصــر بــا فروکاســتن مبــارزه  عظیــم دانشــجویی 
ــرا  ــت پین ــا دول ــره ب ــی و مذاک ــری پارلمان ــه البی گ ب
ــش  ــرای انجــام مأموریّــت خوی ــده ای ب تجــارب ارزن

کرده انــد.  کســب 
ــالف  ــه ائت ــبت ب ــیلیایی نس ــران ش ــی کارگ بی عالقگ
تحــت رهبــری سوسیالیســت ها، خــود را در عــدم 
ــه ایــن  ــا توجــه ب مشــارکت در انتخابــات نشــان داد. ب
واقعیــت بســیار بعیــد اســت کــه تغییــر جهــت سیاســی 
ــن  ــد. ای ــواه بیانجام ــج دل خ ــه نتای ــم ب ــاد حاک در نه
تغییــر جهــت فقــط می توانــد باعــث ایجــاد انتظــارات 
بیشــتر در میــان اقشــار مــردم شــود و طبقــه کارگــر را 
هرچــه زودتــر در مســیر تقابــل بــا دولــت باشــله قــرار 

دهــد.
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ــش روبه رشــد دانشــجویان و کارگــران شــیلیایی  جنب
میشــل  رئیس جمهــور  سوسیالیســتی  دولــت  علیــه 
بحــران سیاســی یی شــده  تشــدید  موجــب  باشــله 
اســت کــه هــم ائتــالف سوسیالیســتی موســوم بــه 
»اکثریّــت نویــن« و هــم مخالفــان راســتگرایش در 
ائتــالف »اتحــاد شــیلی« در آن گیــر افتاده انــد. در 
ــیدن دوران  ــر رس ــه س ــس از ب ــر و پ ــرن اخی ــع ق رب
پینوشــه، قــدرت میــان ایــن دو گــروه سیاســی دســت 

ــت. ــده اس ــت ش ــه دس ب
ریشــه ایــن بحــران سیاســی در وضــع نامســاعد اقتصــاد 
ــه  ــی ن ــه در زمان ــور ک ــن کش ــت. ای ــه اس ــیلی نهفت ش
ــت لقــب پرطمطــراق »معجــزه  ــه دریاف ــدان دور ب چن
اقتصــادی آمریــکای جنوبــی« مفتخــر شــده بــود، 
امــروز بــا ســقوط بخش هــای مختلــف اقتصــادش 
ــادن،  ــون مع ــنتی تر همچ ــاس س ــت. بخش ه روبروس
شــیالت و کشــاورزی رو بــه نابــودی می رونــد و 
اتوموبیــل  بــازار  همچــون  مدرن تــر  بخش هــای 
خــود  از  را  اضمحــالل  نشــانه های  هتــل داری  و 
ــت  ــه دول ــادی ک ــران اقتص ــن بح ــد. ای ــروز می دهن ب
ــت  ــرزه درآورده اس ــه ل ــرا را ب ــرمایه داری چپ گ س
ــاض  ــی و انقی ــدات صادرات ــش عای ــود را در کاه خ

بــازار مصــرف داخلــی آشــکار می ســازد.
از ســال 2014 تاکنــون، یعنــی در دولــت چپ گــرای 
خانــم باشــله، بیــش از 68 هــزار معــدن کار شغل شــان 
را از دســت داده انــد. بــر اســاس داده هــای مرکــز ملــی 
ــدن در  ــش مع ــاغالن بخ ــداد کل ش ــیلی تع ــار ش آم
حــال حاضــر 244 هــزار نفــر اســت. بــا یــک حســاب 
دولــت  در  کــه  می شــود  مشــخص  سرانگشــتی 
ــران  ــد کارگ ــش از 21 درص ــله بی ــتی باش سوسیالیس
بخــش معــدن از کار بیــکار شــده اند. ایــن مســائل 
ــکای  ــه آمری ــت و کل منطق ــیلی نیس ــه ش ــص ب مخت
کمپانــی  اســت.  دســت به گریبان  آن  بــا  جنوبــی 
معــدن   4 ماینینــگ کــه  آنگلو-امریکــن  بریتیــش 
یــزرگ در شــیلی 9 معــدن بــزرگ در برزیــل و یــک 
معــدن بــزرگ را در کلمبیــا در دســت دارد، در ســال 

2013 اعــالم کــرده بــود کــه قصــد دارد تعــداد نیروی 
ــه 50  ــزار ب ــال 2017 از 162 ه ــان س ــا پای کارش را ت
ــات  ــه تصمیم ــا علی ــه تنه ــله ن ــاند. باش ــر برس ــزار نف ه
ــه  ــزد، بلک ــی ن ــچ اقدام ــه هی ــت ب ــی دس ــن کمپان ای
ــال  ــت: س ــا آن برداش ــی ب ــش را در هماهنگ قدم های
ــن  ــه بزرگ تری ــو ک ــی کودلک ــی دولت ــته کمپان گذش
ــت، 4300  ــان اس ــس در جه ــده م ــرکت تولیدکنن ش

ــرد. ــکار ک ــش را از کار بی ــر از کارگران نف
ایــن مــورد تنهــا یکــی از نمونه هــای همراهــی دولــت 
ــت.  ــرمایه داری اس ــزرگ س ــای ب ــا کمپانی ه ــله ب باش
ــا  ــیاری از برهه ه ــم در بس ــتی حاک ــت سوسیالیس دول
ثابــت کــرده اســت کــه در برابــر منافــع طبقــه کارگــر 
ــد باشــله  ــد. هــر چن ــع ســرمایه حمایــت می کن از مناف
در انتخابــات ســال 2013 وعده هــای فراوانــی بــه 
طبقــه کارگــر داد، امــا تاکنــون نــه خواســته و نــه 
توانســته اســت بــه هیــچ یــک از ایــن وعده هــا جامــه 
ــت  ــه ماهی عمــل بپوشــاند. افزایــش آگاهــی نســبت ب
طبقاتــی دولــت حاکــم باعــث شــده اســت کــه 
دانشــجویان و کارگــران شــیلیایی در ابتــدای مــاه 
ــا  ــد ت ــه برگــزاری تظاهــرات بزنن مــی 2016 دســت ب
در نظــم اجتماعــی کنونــی، کــه شــیلی را بــه یکــی از 
نابرابرتریــن کشــورهای جهــان تبدیــل کــرده اســت، 

ــد. ــری ایجــاد کنن تغیی
ــیلی، هــزاران دانشــجو در  ــت ش ــانتیاگو پایتخ در س
اعتــراض بــه تأخیــر طوالنــی دولــت در اصــالح نظــام 
ــود(  ــی اش ب ــات انتخابات ــور تبلیغ ــه مح ــی )ک آموزش
سوسیالیســت  کردنــد. صاحب منصبــان  راهپیمایــی 
مجــوزی بــرای برگــزاری ایــن تظاهــرات صــادر 
نکــرده بودنــد. در نتیجــه همانطــور کــه انتظــارش 
ــجویان  ــان دانش ــی می ــای خونین ــت درگیری ه می رف
ــی  ــر زخم ــه آن 31 نف ــه در نتیج ــس رخ داد ک و پلی
شــدند و 117 تــن بازداشــت گردیدنــد. مقام هــای 
»خشــونت ورزی  بــه  را  دانشــجویان  دولتــی 
آنارشیســتی« و »مانع تراشــی بــرای انجــام اصالحــات« 
ــت را  ــن دول ــه ای ــت ک ــب اس ــد. جال ــم می کنن مته
ــول دو ــه در ط ــد ک ــی می گردانن ــزاب چپ گرای اح
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ــن  ــته اند کوچک تری ــیلی نتوانس ــداری ش ــه زمام  ده
ــام  ــد. نظ ــار بیاورن ــه ب ــی ب ــام آموزش ــری در نظ تغیی
ژنــرال  دیکتاتــوری  از  میراثــی  کنونــی  آموزشــی 
پینوشــه اســت کــه تعلیــم و تربیــت را بــه منبعــی بــرای 

ــرد. ــل ک ــود تبدی ــب س کس
تظاهــرات دانشــجویان و حواشــی آن محبوبیــت خانــم 
باشــله را بــه شــّدت کاهــش داده اســت. پابه پــای 
حاکــم،  چپ گــرای  احــزاب  انــزوای  افزایــش 
ــال  ــز در ح ــان نی ــت گرای آن ــای راس ــت رقب محبوبیّ
افــول اســت. طبــق نظرســنجی های اخیــر تنهــا 16 
درصــد از مــردم شــیلی هــوادار ائتــالف سوسیالیســتی 
مقابــل  ســمت  در  هســتند.  نویــن«  »اکثریــت 
نولیبرال هــای عضــو »اتحــاد شــیلی« تنهــا حمایــت 15 
ــد.  ــود دارن ــر خ ــت س ــیلی را پش ــردم ش ــد از م درص
معنایــش ایــن اســت کــه بیــش از دو-ســّوم جمعیــت 
کشــور بــا هــر دو نماینــده راســت و چــپ بــورژوازی 

ــمنی دارد. ــر دش ــیلی س ش
ــن  ــب ای ــان فرصت طل ــه چپ گرای ــدارد ک ــی ن تعجب
ــر  ــی سیاســی« کارگــران تعبی ــه »بی تفاوت دشــمنی را ب
ــا  ــد. ام ــاد انتقــاد بگیرن ــه ب ــد و طبقــه کارگــر را ب کنن
مبــارزه سیاســی بــا ایــن قبیــل غرولندهــا تکامــل 
نخواهــد یافــت. یــک برخــورد آگاهانــه و انتقــادی بــا 
ــرات  ــه تقصی ــز ب ــر چی ــل از ه ــد قب ــت بای ــن وضعی ای

ــردازد. چــپ بپ
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