
 
 
 

 در شيلي

  همه چيز در شيلي آغاز شد

 -» دولت هاي مترقي در آمريكاي التين« داراي تاليف مشترك با توماس پوسودو  كتاب 

، نماد آرا، در مقابل خوزه آنتونيو كاست 

 ١١در  .يلي شدشدوران  آگوستينو پينوشه ، برنده انتخابات رياست جمهوري 

سال خواهد داشت و 

ارتعاش اين . شيلي را در نورديد

گروه رهبري چپ را به لرزه در آورد و از خانه به خانه به شبكه هاي اجتماعي منتقل شد و صد 

خوزه آنتونيو كاست يك توسط 

 بسر ميبرد ، ١٩٧٣-١٩٨٩نئوليبرال با گرايش راست افراطي كه در حسرت دوران ديكتاتوري سالهاي 
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در شيلي پيروزي قطعي و اثر گذار چپ

همه چيز در شيلي آغاز شد

داراي تاليف مشترك با توماس پوسودو  كتاب . استاد دانشگاه ژان ژورس در تولوز

٢ 

آرا، در مقابل خوزه آنتونيو كاست % ٥٦كانديداي جناح چپ گابريل بوريچ با كسب 

دوران  آگوستينو پينوشه ، برنده انتخابات رياست جمهوري 

سال خواهد داشت و  ٣٥كه قدرت به  اوتفويض خواهد شد، وي فقط 

  .ي التين مي شودكاجوانترين رئيس جمهور تاريخ آمري

شيلي را در نورديدبخش بزرگي از  ،تسلي خاطرموجي از ، ٢٠٢١

گروه رهبري چپ را به لرزه در آورد و از خانه به خانه به شبكه هاي اجتماعي منتقل شد و صد 

   .زن و مرد را  بهم  پيوند داداعم از  ،شهروند شيليايي

توسط   ،مجريه قوه كسب قدرتخطر در دور دوم انتخابات رياست جمهوري، 

نئوليبرال با گرايش راست افراطي كه در حسرت دوران ديكتاتوري سالهاي 
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پيروزي قطعي و اثر گذار چپ

  

استاد دانشگاه ژان ژورس در تولوز –اثر فرانك گوديشو 

٢٠٢١انتشارات دانشگاهي رِن   

 برگردان رويا شريفيان

  

كانديداي جناح چپ گابريل بوريچ با كسب 

دوران  آگوستينو پينوشه ، برنده انتخابات رياست جمهوري  نوستالژي

كه قدرت به  اوتفويض خواهد شد، وي فقط  ٢٠٢٢مارس 

جوانترين رئيس جمهور تاريخ آمري

  

١ دسامبر ١٩در شب  

گروه رهبري چپ را به لرزه در آورد و از خانه به خانه به شبكه هاي اجتماعي منتقل شد و صد  ،پيروزي

شهروند شيلياييها هزار 

  

در دور دوم انتخابات رياست جمهوري، 

نئوليبرال با گرايش راست افراطي كه در حسرت دوران ديكتاتوري سالهاي 



 
 
 

حزب  متشكل از »من مدافع شان و منزلت هستم

، منجر به شكست اين رهبري گابريل بوريچ

به توده در هم تنيده مردم، در خيابانهاي سانتياگو و ساير شهرهاي كشور به وجد آمده و

صداي بي . وار  و چهره هاي فرشته

   .يدئهان به چپ گراگصحنه آزمايش نئوليبراليسم نا

لشكري را تشكيل مي خود   

يك گرايش اساسي كه از .  نرفتند

مشاهده  ن راي،اجباري بود با پايان

 برگرفته از سياستدمكراسي 

ا از طبقه متوسط شهري كه پايگاه 

مناطق روستايي و  ،اجتماعي اش بود به اقصي نقاط شيلي و سرزمين هاي دور دست از شمال تا جنوب 

شركت نكرده  در واقع با بحركت در آوردن كساني كه در انتخابات

حركت  اين .پيشي بگيرد ،موفق شد در مناطقي كه آقاي كاست نتايج بسيار خوبي بدست آورده بود

 ٨در دور دوم گشت در حالي كه تعداد راي دهندگان براي اولين بار از مرز 

 عواملييكي از   .امتياز نسبت به رقيب خود، برنده شد

وي . ساله بود كه نقش تعيين كننده اي ايفا كرد

را در دوران همه ) نظام پزشكي

آقاي ، يس جمهور وقتئر شناخته شده

اولين داده هاي انتخاباتي . تهييج كند
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من مدافع شان و منزلت هستم« بنام   ائتالف چپ ولي 

رهبري گابريل بوريچ  اكولوژيست هاي منطقه گرا بهو  فراگير

توده در هم تنيده مردم، در خيابانهاي سانتياگو و ساير شهرهاي كشور به وجد آمده و

و چهره هاي فرشته با سرود هاي مبارزاتيمردمي يك جش  .جشن و پايكوبي پرداختند

صحنه آزمايش نئوليبراليسم نا. وقفه بوق خود روها، تا پاسي از شب ادامه داشت

  ،زيرا افراد مردد نمي شد پيش بيني قطعيبطور از قبل 

نرفتنداز واجدين شرايط به پاي صندوق هاي راي % ٥

با پايان ٢٠١٢در دوران انتقال دمكراتيك و بخصوص اواخر سال

دمكراسي نسبت به  ، عدم مشاركت گسترده مردم و دلسردي فزاينده

  .)١( به چشم ميخورد ليبرالي وساير ميراث هاي استبداد

ا از طبقه متوسط شهري كه پايگاه ر فاصله بين دور اول و دوم انتخابات، ستاد آقاي بوريچ فعاليت خود

اجتماعي اش بود به اقصي نقاط شيلي و سرزمين هاي دور دست از شمال تا جنوب 

در واقع با بحركت در آوردن كساني كه در انتخابات. محله هاي فقير نشين بسط داد

موفق شد در مناطقي كه آقاي كاست نتايج بسيار خوبي بدست آورده بود

در دور دوم گشت در حالي كه تعداد راي دهندگان براي اولين بار از مرز % ٥

امتياز نسبت به رقيب خود، برنده شد ١٠آقاي بوريچ با اختالف  و

ساله بود كه نقش تعيين كننده اي ايفا كرد ٣٥كه موجب پيروزي وي شد حضور خانم ايزيكا سيچز 

نظام پزشكي( رياست كالج پزشكي كه اهل ناحيه آريكا واقع در شمال شيلي بود، 

شناخته شده يكي از مخالفيندر مورد مسائل سالمتي 

تهييج كند توانست كارزار انتخاباتي را نيز به نوبه خود او 
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 ،يك تهديد جدي بود

فراگيركمونيست، جبهه 

توده در هم تنيده مردم، در خيابانهاي سانتياگو و ساير شهرهاي كشور به وجد آمده و. حركت  شد

جشن و پايكوبي پرداختند

وقفه بوق خود روها، تا پاسي از شب ادامه داشت

  

از قبل  ،احتمال پيروزي

٥٣در دور اول . دادند

در دوران انتقال دمكراتيك و بخصوص اواخر سال ١٩٩٠سال 

عدم مشاركت گسترده مردم و دلسردي فزاينده. شده بود

ليبرالي وساير ميراث هاي استبداد

  

فاصله بين دور اول و دوم انتخابات، ستاد آقاي بوريچ فعاليت خود در

اجتماعي اش بود به اقصي نقاط شيلي و سرزمين هاي دور دست از شمال تا جنوب 

محله هاي فقير نشين بسط داد

موفق شد در مناطقي كه آقاي كاست نتايج بسيار خوبي بدست آورده بود بودند

٥٦منجر به مشاركت 

و ميليون نفر عبور كرد

كه موجب پيروزي وي شد حضور خانم ايزيكا سيچز 

كه اهل ناحيه آريكا واقع در شمال شيلي بود، 

در مورد مسائل سالمتي  وري كرونا داشت گي

او  . بودسباستين پينيرا 



 
 
 

و مشاركت گسترده آنها  موتور اصلي موفقيت بوده

 ٣٠زنان زير % ٦٨در روستاهاي غرب سانتياگو 

 سال موقعيت محكمي داشت ٧٠سال به آقاي بوريچ راي دادند در حالي كه آقاي كاست نزد افراد باالي 

آراء،  % ٢٨فرزند با كسب  ٩پدر 

عده اي  ،شد اماعلي رغم اين موضوع

زيرا در طول ده سال گذشته، رئيس جمهور 

در ، برخاستچپ مستقل جنبش 

در زمان ٢٠١٣در سال  ،ت رئيس فدراسيون دانشجويي دانشگاه شيلي انتخاب شد

، بعنوان وكيل مستقل و بدون حمايت 

 شد ائتالف احزاب ميانه موجب تقويت

چون  در كنار چهره هاي جنبش دانشجويي

در . انتخاب شد ت راست او آقاي جورجيو جكسون

 چپ سنتيبين  يرجبهه فراگ

ائتالف بين احزاب سوسياليست ( 

بعلت وفاداري بدنه رهبري به 

خود را پست نئوليبرال و طرفرار ، 

كه رسانه هاي بين المللي در كمال بي دقتي و تنبلي به او 

 .مي زنند ويا اتهام كمونيست بودن كه رسانه هاي مطرح شيلي به او اطالق مي كنند،  بسيار بدور است

شخصيت ، ركولتا دانيل جدو ،شهردار كمونيست
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موتور اصلي موفقيت بوده ، مردمي و جوانان بخش هاينشان مي دهد كه زنان، 

در روستاهاي غرب سانتياگو . منجر به اختالف يك ميليون راي بين دو كانديدا شد

سال به آقاي بوريچ راي دادند در حالي كه آقاي كاست نزد افراد باالي 

  آلنده

پدر   افراطي، كاتوليك و محافظه كارساله  ٥٥در دور اول انتخابات، وكيل 

شد اماعلي رغم اين موضوعهمگان گرفت وموجب شگفتي قرار %) ٢٥(

زيرا در طول ده سال گذشته، رئيس جمهور خواهد شد تصور مي كردند كه آقاي باريج برنده انتخابات 

جنبش از  ٢٠٠٠سالهاي  وي در:  ارق العاده اي را طي كرده بود

ت رئيس فدراسيون دانشجويي دانشگاه شيلي انتخاب شد

، بعنوان وكيل مستقل و بدون حمايت  )٣(»حق تحصيل رايگان و با كيفيت« تظاهرات بزرگ جوانان براي 

موجب تقويت شيلي اما ترفندي در سيستم انتخابات . هيچ حزبي برگزيده شد

در كنار چهره هاي جنبش دانشجويياو مجددا پس از آن، . انجاميدكانديداهاي مستقل 

ت راست او آقاي جورجيو جكسونو دس)٤() عضو حزب كمونيست 

جبهه فراگ .به همراه آقاي جكسون جبهه فراگير را پايه گذاري كرد

(  ائتالف قديمي و احزاب) با پيشينه پيروان كاسترو و بوليوار

بعلت وفاداري بدنه رهبري به كه  در قدرت بودند ١٩٩٠-٢٠١٠ي كه از سال 

  .قرار گرفته است )ه بودندبي اعتبار شد

، اهداف بزرگي دارد  Frenteamlista بنامگرا   نهاد

كه رسانه هاي بين المللي در كمال بي دقتي و تنبلي به او » چپ راديكال« و از برچسب 

مي زنند ويا اتهام كمونيست بودن كه رسانه هاي مطرح شيلي به او اطالق مي كنند،  بسيار بدور است

شهردار كمونيستآقاي بوريچ در انتخابات مقدماتي درون حزبي توانست بر 
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نشان مي دهد كه زنان، 

منجر به اختالف يك ميليون راي بين دو كانديدا شد

سال به آقاي بوريچ راي دادند در حالي كه آقاي كاست نزد افراد باالي 

)٢(.  

آلندهتورخاطره سالوا

در دور اول انتخابات، وكيل 

(باالتر از آقاي باريج  

تصور مي كردند كه آقاي باريج برنده انتخابات 

ارق العاده اي را طي كرده بودمسير خ جديد

ت رئيس فدراسيون دانشجويي دانشگاه شيلي انتخاب شدسمبه  ٢٠١١سال 

تظاهرات بزرگ جوانان براي 

هيچ حزبي برگزيده شد

كانديداهاي مستقل  به ضررو

عضو حزب كمونيست ( خانم كاميال والژو 

به همراه آقاي جكسون جبهه فراگير را پايه گذاري كرد ٢٠١٧سال 

با پيشينه پيروان كاسترو و بوليوار( كمونيست 

ي كه از سال يحو دمكرات مس

بي اعتبار شد ،نئوليبراليسم

نهاد» چپ جديد« اين 

و از برچسب  ميداند اصالحات

مي زنند ويا اتهام كمونيست بودن كه رسانه هاي مطرح شيلي به او اطالق مي كنند،  بسيار بدور است

آقاي بوريچ در انتخابات مقدماتي درون حزبي توانست بر 



 
 
 

او و جبهه فراگير اثرات مثبت اين تاكتيك را 

سياست مالياتي مبني بر اخذ ماليات از ثروت هاي بزرگ 

سالمت شامل ، هاصالحاتي ك

در زمان (واگذاري امور بازنشستگي به بخش دولتي 

، قانوني كردن سقط جنين و قوانين حمايتي از زنان و اقليت 

اقتصادي  الگوييك  افتنيبه اين فهرست بايد تالش اساسي و بنيادي براي 

  .را اضافه كرد چهسازگارتر با محيط زيست و مذاكرات براي اخذ حقوق جديدي براي اقليت ماپو

ولي افزايش . گرد آمدند» دافع شأن و منزلت هستم

در دور اول  كه  خصوصا در مراكز شهري و در نواحي

عكس العملي بود به صرفا موافقت با آقاي بوريج نبود بلكه 

هم چنين اعالم تظاهرات راست افراطي كه طي آن سرود هاي طرفداري از پينوشه سر داده بودند، و 

مانند گروه هاي فمينيست  ياانجمن ها و گروه هاي اجتماعي 

بدون در سانتياگو حاكي از اين است كه پس از شورو مشورت تصميم گرفتند 

 .عليه فاشيزم بپا خيزند

يس جمهور تمام شيليايي ها اعم از زن و مرد 

كودتاي سال  طيكه  سوسياليست شيلي

او از پروسه در حال تكوين در شيلي كه باعث غرور جهاني است 

از . اين اولين باري است كه يك قانون اساسي را بصورت دمكراتيك تدوين مي كنيم 

  .»يك تحميل

 در ماه مه طي يك همه پرسي به راي

در پارلمان،  .ملغي شد) ٧(كه ميراث پينوشه بود 

احزاب سنتي مانند جناح ميانه متمايل به چپ و ميانه متمايل به راست در اقليت و گروه هاي مستقل 

برآمده از جنبش هاي اجتماعي، فمينيست ها و تشكالت بوميان شيلي و گروه هاي حول حزب كمونيست 
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او و جبهه فراگير اثرات مثبت اين تاكتيك را . كه گرايش بيشتري به چپ داشت، پيروز شود

سياست مالياتي مبني بر اخذ ماليات از ثروت هاي بزرگ  ،در توشه برنامه انتخاباتي شان

اصالحاتي ك. و شركت هاي معظم براي اجراي اصالحات اجتماعي بچشم مي خورد

واگذاري امور بازنشستگي به بخش دولتي  ،عمومي، سرمايه گذاري در بخش آموزش و پرورش

، قانوني كردن سقط جنين و قوانين حمايتي از زنان و اقليت )پينوشه به بخش خصوصي سپرده شده بود

به اين فهرست بايد تالش اساسي و بنيادي براي . كر شده است

سازگارتر با محيط زيست و مذاكرات براي اخذ حقوق جديدي براي اقليت ماپو

دافع شأن و منزلت هستممن م« از حاميان شعار اي فراتر

خصوصا در مراكز شهري و در نواحي –چشمگير مشاركت مردم در دور دوم انتخابات 

صرفا موافقت با آقاي بوريج نبود بلكه  –مثل اوتوفاگاستا بودند 

تظاهرات راست افراطي كه طي آن سرود هاي طرفداري از پينوشه سر داده بودند، و 

انجمن ها و گروه هاي اجتماعي  متعدد اعالميه هاي. مخالفت با آقاي كاست

La Granja  در سانتياگو حاكي از اين است كه پس از شورو مشورت تصميم گرفتند

عليه فاشيزم بپا خيزند، )٥(اين كه چك سفيد امضاء به آقاي بوريچ بدهند

يس جمهور تمام شيليايي ها اعم از زن و مرد ئروي د كه تاكيد كر، طي اولين سخنراني اش

سوسياليست شيلييس جمهورئاست و در عين حال چندين بار به سالواتور آلنده ر

او از پروسه در حال تكوين در شيلي كه باعث غرور جهاني است  .اشاره كرد) ٦

اين اولين باري است كه يك قانون اساسي را بصورت دمكراتيك تدوين مي كنيم 

يك تحميل نهحمايت كنيم تا اين قانون اساسي حاصل يك تفاهم باشد 

در ماه مه طي يك همه پرسي به رايقانون اساسي كه  باتو انتخا ٢٠٢٠در واقع پس از رفراندوم اكتبر 

كه ميراث پينوشه بود ١٩٨٠ر انجام قانون اساسي سال ، س

احزاب سنتي مانند جناح ميانه متمايل به چپ و ميانه متمايل به راست در اقليت و گروه هاي مستقل 

برآمده از جنبش هاي اجتماعي، فمينيست ها و تشكالت بوميان شيلي و گروه هاي حول حزب كمونيست 
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كه گرايش بيشتري به چپ داشت، پيروز شودمردمي 

در توشه برنامه انتخاباتي شان. مشاهده كردند

و شركت هاي معظم براي اجراي اصالحات اجتماعي بچشم مي خورد

عمومي، سرمايه گذاري در بخش آموزش و پرورش

پينوشه به بخش خصوصي سپرده شده بود

كر شده استذهاي جنسي 

سازگارتر با محيط زيست و مذاكرات براي اخذ حقوق جديدي براي اقليت ماپو

اي فراترعده  حول اين برنامه،

چشمگير مشاركت مردم در دور دوم انتخابات 

بودند مخالف چپ ها 

تظاهرات راست افراطي كه طي آن سرود هاي طرفداري از پينوشه سر داده بودند، و 

مخالفت با آقاي كاست

La Granjaمجمع مردمي 

اين كه چك سفيد امضاء به آقاي بوريچ بدهند

طي اولين سخنراني اشآقاي بوريچ 

است و در عين حال چندين بار به سالواتور آلنده ر

٦(  كشته شد ،  ١٩٧٣

اين اولين باري است كه يك قانون اساسي را بصورت دمكراتيك تدوين مي كنيم «: دفاع كرد و گفت

حمايت كنيم تا اين قانون اساسي حاصل يك تفاهم باشد  رونداين 

در واقع پس از رفراندوم اكتبر 

، سگذاشته شد عمومي

احزاب سنتي مانند جناح ميانه متمايل به چپ و ميانه متمايل به راست در اقليت و گروه هاي مستقل 

برآمده از جنبش هاي اجتماعي، فمينيست ها و تشكالت بوميان شيلي و گروه هاي حول حزب كمونيست 



 
 
 

آقاي كاست همواره بطور علني مخالفتش را با اين پروژه اعالم 

ما بايد رشد اقتصادي را افزايش دهيم بدون اينكه كسي را 

 وق اجتماعي تبديل كنيم جا بگذاريم و ثروت اقتصادي را كه براي عده اي  كاالي مصرفي است به حق

در  .جدي است ياو با دادن امتيازاتي به رقبايش نشان داد فرد

به سمت گرايشات ميانه تغيير جهت داد كه به ضرر حزب 

بدين ترتيب به احزاب  ائتالف قديمي نزديك شد تا آنجا كه چند اقتصاد دان شناخته 

شخصيت بسيار ليبرال ريكاردو فرنچ داويس را 

او حمايت روساي جمهور سوسيال ليبرال پيشين 

مانند آقا ريكاردو الگوس و خانم ميشل باشله را بدست آورد و روساي بخش خصوصي را نيز مالقات 

در سياستهاي  كه در كنگره تصويب شده بود،

واحد از توليد نا خالص ملي طي دو دوره 

سال تقليل داد، آنهم با توجه به آهنگ 

تورم  نمودي از مسئوليت مالياتي و عزم او در مهار

از در آمد كشور را در  ٣/١از ثروتمندان حدود 

. از سر مي گذراند) ٨(عدم ثبات و بدهي ها در قلب بحراني است كه اين بهشت نئوليبرال 

به  مسائل امنيتي كه رقيب او در نطق او به بزهكاري و قاچاق مواد مخدر اشاره مي شود كه جوابي است 

آنچيزي كه گابريل بوريچ از « براي سر دبير نيويورك تايمز بنيامين آپلبوم 

برنامه او  هنمي توان عنوان  كمونيستي را ب

پس گيري و كنترل حتي بخشي از منابع طبيعي كشور را 

چند مليتي و بورژوازي فعال در صادرات مي 

از آن جمله ميتوان معادن ليتيم و مس را نام برد كه سرمايه گذاران سود سهامداران را افزايش 

و  حضور ندارد» چپ جديد« 

طبقه   .زمان مطرح كردن ملي كردن معادن فرا نرسيده است
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آقاي كاست همواره بطور علني مخالفتش را با اين پروژه اعالم  .فراگير در اكثريت قرار گرفتند

ما بايد رشد اقتصادي را افزايش دهيم بدون اينكه كسي را « :آقاي بوريچ نويد تغييرات ساختاري را داد

جا بگذاريم و ثروت اقتصادي را كه براي عده اي  كاالي مصرفي است به حق

او با دادن امتيازاتي به رقبايش نشان داد فرد.»بدون توجه به ميزان در آمد افراد

به سمت گرايشات ميانه تغيير جهت داد كه به ضرر حزب  او برنامه انتخاباتي فاصله بين دور اول و دوم،

بدين ترتيب به احزاب  ائتالف قديمي نزديك شد تا آنجا كه چند اقتصاد دان شناخته 

شخصيت بسيار ليبرال ريكاردو فرنچ داويس را  شده مانند رئيس پيشين بانك مركزي روبرتو زاهلر و

او حمايت روساي جمهور سوسيال ليبرال پيشين  .تيم خود افزود به  هاسرمايه دار 

مانند آقا ريكاردو الگوس و خانم ميشل باشله را بدست آورد و روساي بخش خصوصي را نيز مالقات 

كه در كنگره تصويب شده بود، ٢٠٢٢لبودجه رياضتي سا پس ازقبول اجراي

واحد از توليد نا خالص ملي طي دو دوره  ٨پروژه مالياتي جديد كه معادل : اد كردمالياتي اش تعديلي ايج

سال تقليل داد، آنهم با توجه به آهنگ  ٥يا  ٤واحد در طول  ٥رياست جمهوري بود را به عدد فروتنانه 

نمودي از مسئوليت مالياتي و عزم او در مهاراو بازبيني در برنامه خود را، 

از ثروتمندان حدود %  ١( با اين وجود، مشكل نابرابري ها 

عدم ثبات و بدهي ها در قلب بحراني است كه اين بهشت نئوليبرال 

در نطق او به بزهكاري و قاچاق مواد مخدر اشاره مي شود كه جوابي است 

براي سر دبير نيويورك تايمز بنيامين آپلبوم . آقاي كاست مطرح مي كند 

نمي توان عنوان  كمونيستي را ب« :  واضافه مي كند» آن دفاع مي كند سوسيال دمكراسي است

پس گيري و كنترل حتي بخشي از منابع طبيعي كشور را آقاي بوريچ هرگز بحث باز 

چند مليتي و بورژوازي فعال در صادرات مي شركتهاي اين منابع اكنون در دست 

از آن جمله ميتوان معادن ليتيم و مس را نام برد كه سرمايه گذاران سود سهامداران را افزايش 

« ناميده بود و در برنامه » دستمزد شيلي«كه آلنده آنرا 

زمان مطرح كردن ملي كردن معادن فرا نرسيده است، بعقيده متحدين كمونيست آقاي بوريچ هم 
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فراگير در اكثريت قرار گرفتند و جبهه

  .مي كرد

آقاي بوريچ نويد تغييرات ساختاري را داد

جا بگذاريم و ثروت اقتصادي را كه براي عده اي  كاالي مصرفي است به حق

بدون توجه به ميزان در آمد افراد

فاصله بين دور اول و دوم،

بدين ترتيب به احزاب  ائتالف قديمي نزديك شد تا آنجا كه چند اقتصاد دان شناخته . كمونيست بود

شده مانند رئيس پيشين بانك مركزي روبرتو زاهلر و

سرمايه دار براي اطمينان خاطر 

مانند آقا ريكاردو الگوس و خانم ميشل باشله را بدست آورد و روساي بخش خصوصي را نيز مالقات 

پس ازقبول اجرايوي  . كرد

مالياتي اش تعديلي ايج

رياست جمهوري بود را به عدد فروتنانه 

او بازبيني در برنامه خود را،  .اقتصادي كشور رشد

با اين وجود، مشكل نابرابري ها . توصيف كرد

عدم ثبات و بدهي ها در قلب بحراني است كه اين بهشت نئوليبرال  ،)اختيار دارند

در نطق او به بزهكاري و قاچاق مواد مخدر اشاره مي شود كه جوابي است 

آقاي كاست مطرح مي كند 

آن دفاع مي كند سوسيال دمكراسي است

آقاي بوريچ هرگز بحث باز  .)٩( »اطالق كرد

اين منابع اكنون در دست . مطرح نكرده است

از آن جمله ميتوان معادن ليتيم و مس را نام برد كه سرمايه گذاران سود سهامداران را افزايش  .باشد

كه آلنده آنرا سودي . داده اند

بعقيده متحدين كمونيست آقاي بوريچ هم 



 
 
 

اين ائتالف پيروزمند بدبين است و بورس و بازار 

وزير  ،دمكرات مسيحي رِرداي انتخابات، آقاي ايناسيو والك

نسبت به جهت سوسيال دمكرات و رفرميست دولت برگزيده 

نگران است، آيا اين فقط ظاهر ماجراست تا بعدا بتواند بسوي 

حضور ؟  حركت كند )١٠( كه مختص حزب كمونيست و جبهه فراگير است

الگوي «  دل نگراني عده اي است كه تصور مي كنند شبح

در حالي كه حزب كمونيست 

همانطور كه در زمان انتخابات خانم باشله  

  .را نشان داد تعامل وهمكاري اش

» زرد«برچسب  وي  آقاي بوريچ توسط بخشي از جنبش هاي اجتماعي چپ مورد انتقاد قرار گرفت و به

(  ت قومي ماپوچ مبهم است

او طرفدار . و يا حق كار كردن

« كه جنبش هاي اجتماعي آنها را 

گاه زنداني شدند و گاه در  ، 

 ٢٠١٩غالبا به نقش بحث برانگيز رئيس جمهور منتخب در شورش بزرگ سال 

ر به ، انفجار خشم مردم ، دولت نئوليبرال پينيرا را در خطر سقوط قرار داد و در نهايت منج

نوامبر  ١٥در آنزمان آقاي بوريچ جزو نمايندگاني بود كه در 

. را با گرايشهاي راست و ميانه رو امضاء كرد

را به معني پشت كردن به حزب كمونيست و بخشي از جبهه فراگير در اين توافق حضور نداشت و آن

. ندشده بود را افشاء ميكرد تهيه

اين توافق منجر به اجراي در حاليكه كشور در وضعيت اضطراري قرار داشت، 

مبارزات مردم  را در كانال نهاد 

موضعي . راي داد» ضد سنگر و ضد خرابكاري

حتي در سطح ( هاي پليس را بطور گسترده اي 
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اين ائتالف پيروزمند بدبين است و بورس و بازار  ممتاز شيلي،علي رغم محتاط بودن حكومت جديد، به

رداي انتخابات، آقاي ايناسيو والكف  .پيروزي، سقوط كردند

نسبت به جهت سوسيال دمكرات و رفرميست دولت برگزيده سابق و الگوي ليبراليسم به سبك شيلي، 

نگران است، آيا اين فقط ظاهر ماجراست تا بعدا بتواند بسوي   -كه با استقبال خوبي روبرو شد 

كه مختص حزب كمونيست و جبهه فراگير است» استراتژي تاسيس مجدد

دل نگراني عده اي است كه تصور مي كنند شبح موجبكمونيست در جبهه ائتالف 

در حالي كه حزب كمونيست  ،باز ميگردد )١٩٧٠-١٩٧٣( »   لقاتحاد خ« و 

همانطور كه در زمان انتخابات خانم باشله   تاييد ميكندرا ) آقاي بوريچ( ديداي چپ 

تعامل وهمكاري اش  درجه » اكثريت جديد«  ائتالف

آقاي بوريچ توسط بخشي از جنبش هاي اجتماعي چپ مورد انتقاد قرار گرفت و به

ت قومي ماپوچ مبهم استمواضع وي در مورداقلي .اتفاق آراء بود كسبولي او سرگرم  

و يا حق كار كردن) خصوصا مسئله حق تعيين سرنوشت و باز پس گيري زمينهاي نياكان

كه جنبش هاي اجتماعي آنها را مي شود كساني  شامل عفو عمومي . نيست

، بدون محاكمه ،طي دو سال گذشته  وناميدند  »سياسي شورش

غالبا به نقش بحث برانگيز رئيس جمهور منتخب در شورش بزرگ سال . حصرخانگي بسر ميبرند

، انفجار خشم مردم ، دولت نئوليبرال پينيرا را در خطر سقوط قرار داد و در نهايت منج

در آنزمان آقاي بوريچ جزو نمايندگاني بود كه در   .بودبيسابقه  ١٩٩٠اختناقي شد كه از سال 

را با گرايشهاي راست و ميانه رو امضاء كرد» پيمان صلح اجتماعي و قانون اساسي جديد

حزب كمونيست و بخشي از جبهه فراگير در اين توافق حضور نداشت و آن

تهيهكه در يك چهار ديواري » ملغمه اي«و همواره اين 

در حاليكه كشور در وضعيت اضطراري قرار داشت، بعضي از مبارزين معتقدند 

مبارزات مردم  را در كانال نهاد  و عمل كردقانون اساسي اي شد كه مثل يك جليقه نجات براي پينيرا 

ضد سنگر و ضد خرابكاري«يك ماه بعد هم آقاي بوريچ به نفع  قانون 

هاي پليس را بطور گسترده اي نقض حقوق بشر توسط نيرو بسيار مجادله بر انگيز كه 
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ممتاز شيلي،علي رغم محتاط بودن حكومت جديد، به

پيروزي، سقوط كردندهاي مالي پس از 

سابق و الگوي ليبراليسم به سبك شيلي، 

كه با استقبال خوبي روبرو شد  –جديد 

استراتژي تاسيس مجدد «

كمونيست در جبهه ائتالف  زبح

و » شيليائي سوسياليزم

ديداي چپ تعهدات كان

ائتالف در) ٢٠١٤-٢٠١٨(

آقاي بوريچ توسط بخشي از جنبش هاي اجتماعي چپ مورد انتقاد قرار گرفت و به

ولي او سرگرم   ،زده شد

خصوصا مسئله حق تعيين سرنوشت و باز پس گيري زمينهاي نياكان

نيست  موضع  عفو عمومي

سياسي شورشزندانيان 

حصرخانگي بسر ميبرند

، انفجار خشم مردم ، دولت نئوليبرال پينيرا را در خطر سقوط قرار داد و در نهايت منجاشاره مي شود

اختناقي شد كه از سال 

پيمان صلح اجتماعي و قانون اساسي جديد« توافق  ٢٠١٩

حزب كمونيست و بخشي از جبهه فراگير در اين توافق حضور نداشت و آن

و همواره اين  دمعترضين ميدانست

بعضي از مبارزين معتقدند 

قانون اساسي اي شد كه مثل يك جليقه نجات براي پينيرا 

يك ماه بعد هم آقاي بوريچ به نفع  قانون  .گرايي انداخت

بسيار مجادله بر انگيز كه 



 
 
 

، ها بعد البته. ضمانت قضايي براي سركوب نهادي را بوجود آورد

عذر  ،بودندداده  جناح راست

يه اي كه گرايش چپ بطور داوطلبانه و بدون قيد و شرط از انقالب كوبا دفاع كرد، او 

صورت گرفت )  كوبا( گترين جزيره درياي كارائيب 

وجود دارد و آنرا بخوبي از وراي شعار ها و فريادهاي 

در » منزلت« به خيابانها آمده بودند و در ميدان 

اگر چه انجمن هاي منطقه اي به دليل ماه ها همه گيري 

عدالت اجتماعي  براي برقراري

 حقوق اجتماعي« و » عدالت بيشتر

در حال حاضر كشور . »آساني نخواهد بود

او بايد با . موجب كاهش قدرت مانور مي شود

در دور دوم انتخابات حذف شدند و در 

در . ن در سطح شهرداري ها و استانها و پارلمان حضور دارند

به دو گروه پارلمان . اكثريت مجلس سنا را بدست آورد

وجود   .از سوي ديگر تقسيم شده است
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ضمانت قضايي براي سركوب نهادي را بوجود آوردمورد انتقاد قرار گرفت  و

جناح راست  و در كناردر پارلمان كه  ي يرا برايآقاي بوريچ و رفقاي جبهه فراگير 

يه اي كه گرايش چپ بطور داوطلبانه و بدون قيد و شرط از انقالب كوبا دفاع كرد، او 

گترين جزيره درياي كارائيب ربز دركه ٢٠٢١ورفقايش از تظاهرات ژوييه  

 .حمايت كردند كه اين بمثابه يك خيانت تعبير شد

وجود دارد و آنرا بخوبي از وراي شعار ها و فريادهاي زيرا روحيه انقالبي  ماه اكتبر هنوز هم در شيلي 

به خيابانها آمده بودند و در ميدان   براي پيروزي چپدسامبر  ١

اگر چه انجمن هاي منطقه اي به دليل ماه ها همه گيري . سانتياگو حضور داشتند ميتوان مشاهده كرد

براي برقراري ان را از دست دادند ولي درخواست هاكويد و بحران اقتصادي، تحركش

  

  در منطقهپيروزي چپ 

عدالت بيشتر« نويد كشوري با سازمانده بي نظير و رئيس جمهور فعلي 

آساني نخواهد بوددوران جديد شرايط « را داده است و واقف است كه 

موجب كاهش قدرت مانور مي شودكه ه است با فرار سرمايه هاي قابل مالحظه اي روبرو شد

در دور دوم انتخابات حذف شدند و در » قديمي« اگر چه احزاب   .ستكه مخالف او

ن در سطح شهرداري ها و استانها و پارلمان حضور دارندمقام سوم و چهارم قرار گرفتند ولي همچنا

اكثريت مجلس سنا را بدست آورد، گرايش راستدر ماه نوامبر، 

از سوي ديگر تقسيم شده است است و راست افراطيرچپ و چپ متمايل به ميانه از يك سو و 

ماهنامه سياسـي، اجتماعـي، فـرهنگي

مورد انتقاد قرار گرفت  و) بين المللي

آقاي بوريچ و رفقاي جبهه فراگير 

  .ردندكخواهي 

يه اي كه گرايش چپ بطور داوطلبانه و بدون قيد و شرط از انقالب كوبا دفاع كرد، او وسر انجام در ناح

ورفقايش از تظاهرات ژوييه  

حمايت كردند كه اين بمثابه يك خيانت تعبير شد

زيرا روحيه انقالبي  ماه اكتبر هنوز هم در شيلي 

١٩در روز  كه جمعيتي

سانتياگو حضور داشتند ميتوان مشاهده كرد

كويد و بحران اقتصادي، تحركش

  . همچنان مطرح است

  

پيروزي چپ تاثيرات 

  

سازمانده بي نظير و رئيس جمهور فعلي  ،مبارز سابق 

را داده است و واقف است كه » وسيع تر

با فرار سرمايه هاي قابل مالحظه اي روبرو شد

كه مخالف اوتعامل كند پارلماني 

مقام سوم و چهارم قرار گرفتند ولي همچنا

در ماه نوامبر،  كنگرهانتخابات  پي

چپ و چپ متمايل به ميانه از يك سو و 



 
 
 

 ٣٧در مجموع » من طرفدار شان و منزلت هستم

پايه هايش در شهرداري ها خصوصا در بخش 

ولي قوه مجريه  .كندمستحكم را 

راست واحزاب ائتالف قديمي وارد 

از آنها انتقاد كرده و آنها نيز مخالفتشان را با هر گونه تغيير اساسي اعالم 

او بطور قطعي شكست نخورده  

احتماال براي صعود مجدد،  فعاليتش را شروع مي كند و اين مطلب را در شب اعالم نتايج، به 

كسي كه برادر وزير . مصمم است امتيازاتي بدست آورد

ي است ميتواند يادآور دنياي قدر قدرت قديم و 

البته بيان چنين تجزيه و تحليلي، باعث ميشود واقعه اي كه در سراسر آمريكاي 

فتمان اخالق گرا، گظهور ناگهاني راست افراطي بر پايه 

ب، بيگانه هراسي، برخورد خصمانه با مهاجرين، ترس از پيروزي 

آقاي كاست بخود ميبالد كه با 

وكيل و يك سناتور وارد پارلمان شده است ولي راست سنتي همچنان هژموني اش را روي گرايش 

  .كرسي تقليل يافته است

. بيشك مردم شيلي يك پيروزي مهمي بدست آوردند كه بازخورد هاي منطقه اي و جهاني خواهد داشت

 Lire « Au Chili, les vieilles lunes de la nouvelle droite
mai 2011. 
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من طرفدار شان و منزلت هستم« جبهه  ه وشد چپ  تتقوي موجب

پايه هايش در شهرداري ها خصوصا در بخش توانست و همزمان ) كرسي ١٥٠از ( 

را  )در جنوب( نا دل مار، والديويا هاي كليدي مثل سانتياگو، والپارزو، وي

راست واحزاب ائتالف قديمي وارد گرايش يد با با اصالحات عميق گونهرساندن هر

از آنها انتقاد كرده و آنها نيز مخالفتشان را با هر گونه تغيير اساسي اعالم احزابي كه بارها 

 در خاتمه بايد گفت كه اگر آقاي كاست در اين انتخابات بازنده شد ولي

احتماال براي صعود مجدد،  فعاليتش را شروع مي كند و اين مطلب را در شب اعالم نتايج، به 

مصمم است امتيازاتي بدست آورد »شيليائي وي بولسونار«. طرفدارانش گوشزد كرد

ي است ميتواند يادآور دنياي قدر قدرت قديم و سابق اقتصاد در دوران ديكتاتوري وپسر يك نازي آلمان

البته بيان چنين تجزيه و تحليلي، باعث ميشود واقعه اي كه در سراسر آمريكاي 

ظهور ناگهاني راست افراطي بر پايه : التين در حال تكوين است را ناچيز بشماريم

ب، بيگانه هراسي، برخورد خصمانه با مهاجرين، ترس از پيروزي نجيلي، كاتوليك هاي متعص

آقاي كاست بخود ميبالد كه با ...). تي هايهم جنس گرايان، دو جنس( فمينيست ها و جنبش دگر باشان 

وكيل و يك سناتور وارد پارلمان شده است ولي راست سنتي همچنان هژموني اش را روي گرايش 

كرسي تقليل يافته است ٥٣كرسي به  ٧٢حتي اگر از  محافظه كار حفظ كرده است

بيشك مردم شيلي يك پيروزي مهمي بدست آوردند كه بازخورد هاي منطقه اي و جهاني خواهد داشت

  

Au Chili, les vieilles lunes de la nouvelle droite », Le Monde diplomatique,
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موجبوكيل كمونيست  ١٢

(    كرسي بدست آورد

هاي كليدي مثل سانتياگو، والپارزو، وي

رساندن هر به انجاممترقي براي 

احزابي كه بارها . مذاكره شود

   .كرده اند

در خاتمه بايد گفت كه اگر آقاي كاست در اين انتخابات بازنده شد ولي

احتماال براي صعود مجدد،  فعاليتش را شروع مي كند و اين مطلب را در شب اعالم نتايج، به  و است

طرفدارانش گوشزد كرد

سابق اقتصاد در دوران ديكتاتوري وپسر يك نازي آلمان

البته بيان چنين تجزيه و تحليلي، باعث ميشود واقعه اي كه در سراسر آمريكاي . باشد ١٩٨٠سالهاي 

التين در حال تكوين است را ناچيز بشماريم

نجيلي، كاتوليك هاي متعصكليساي ا

فمينيست ها و جنبش دگر باشان 

وكيل و يك سناتور وارد پارلمان شده است ولي راست سنتي همچنان هژموني اش را روي گرايش  ١٥

محافظه كار حفظ كرده است

بيشك مردم شيلي يك پيروزي مهمي بدست آوردند كه بازخورد هاي منطقه اي و جهاني خواهد داشت

  .اين تازه اول راه است

   

١-  

Le Monde diplomatique, 
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Santiago, 8 décembre 2021. 
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