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 یادداشت مترجم

در  1لندهآ سالوادُر مردمی شهریور( مصادف با سالگرد کودتا بر علیه حکومت 20ازدهم سپتامبر )ی
 و با 2هشژنرال آگوستو پینو گیسرکردههای ارتش شیلی به شیلی است.  این کودتا که توسط ژنرال

سیاه  ی طوالنی از دیکتاتوریپشتیبانی ایاالت متحده انجام شده بود، سرآغاز یک دوره هدایت و
های به گواهی تمامی اسناد و مدارک تاریخی، بدون دخالت و همکاری  3نظامی را در شیلی رقم زد.

بودند.  های شیلی خود به تنهایی قادر به انجام چنین کاری نمیی ایاالت متحده، نظامیجانبههمه
 را هااین گونه پروژه همیشه نیاز به پادو و خدمتکاری راستین برای انجام نیز البته، ایاالت متحده

داشته و دارد.  بیست سال پیش از انجام کودتا در شیلی، سازمان اطالعات مرکزی ایاالت متحده در 
ی دیگری از جهان و به کمک پادوها و خدمتکارانی هم چون محمدرضا پهلوی، ژنرال زاهدی گوشه

آوری میه و خیابان جمشید جمعهای علکه از حوزه اوباش-و-اراذل دیگر از و مشتی و آخوند کاشانی
دکتر محمد  ملّیریزی و اجرا نموده بود؛ کودتایی که حکومت کودتای دیگری را برنامه، شده بودند

 .دیکتاتوری دربار را بر مردم ایران تحمیل نموده بود بار دیگر مصدق را سرنگون ساخته و

 سالوادُرعلیه  سیاه بردتای بر علیه حکومت مصدق تا کو 1332مرداد  28 ننگین پس از کودتای
 کار ننشسته وایاالت متحده بی که البته ،(1352شهریور  20) 1973سپتامبر  11ده در شیلی در لنآ
 های امپریالیستی خودجوییمداخله را هدف دیگر کشور 24ه نزدیک به بیست سال یاین دوره طی در

مورد  13کم در بود موفق شود، اما دستِقرار داده بود.  اگرچه، در تمامی این عملیات نتوانسته 
ر، کنگو، برزیل، جمهوری اکوادُالئوس،  ،(، عراق، کامبوجگایانا یا گویانگیانای بریتانیا ) ،)گوآتماال
 4موفق بود. ، بولیوی، اندونزی، و غنا(ندومینیک

ست به همین بی ایاالت متحدهامپریالیستی های اندازیتاریخ دستنیازی به گفتن نیست که 
ی دریای و کشورهای حوزه جنوبی مرکزی، سال محدود نبوده است.  این کشور که اساساً آمریکای

گری در آن منطقه را به واقع آورد، دخالتخویش به حساب می اربابی و مِلکِ خلوترا حیات کاراییب
گذشته  ایاالت متحده در طی دویست سال  نوزدهم آغاز کرده بود. یسدههای اول از همان سال

                                                           
1 Salvador Guillermo Allende Gossens 
2 Augusto José Ramón Pinochet Ugarte 

 ریزی یکتر پیرامون دخالت مستقیم ایاالت متحده به دستور شخص ریچارد نیکسن برای طرحبرای اطالعات بیش  3
 ی زیر رجوع شود:کودتا جهت سرنگونی حکومت آلنده که در طی یک انتخابات آزاد به قدرت رسیده بود، به مقاله

Extreme Option: Overthrow Allende 
 Killing Hope: US Military and CIA Interventionsتر در این زمینه، نگاه شود به برای اطالعات بیش 4

since World War II ی ویلیام بلوم نوشته(William Blum). 

https://portside.org/2020-09-18/extreme-option-overthrow-allende?fbclid=IwAR2wJZbQ1f4xG1DOZIlaUonkskcDbucYItm6e129oDy4IhUUFXjZB_maHJQ
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ترین نمونه از مداخله در هیچ گاه دست از مداخله در آمریکای التین بر نداشته است.  به عنوان تازه
 شرمانه در امور داخلی کشور ونزوئال و بولیوی نام برد.امور کشورهای این منطقه، باید به دخالت بی

ها شاید برای نخستین آن سوی آبهای امپریالیستی ایاالت متحده در اما، تاریخ ماجراجویی 
 ،نشینی اسپانیاپس از شکست و عقب.  گرددی نوزدهم و جنگ بر علیه اسپانیا بربه اواخر سده بار

)و در  در نبرد بودپین را که برای استقالل بر علیه استعمارگران اسپانیایی کشور فیلی ایاالت متحده
ده و بدین ترتیب ی خویش درآورتحت سلطه ،واقع همین مبارزه بود که اسپانیا را به شکست کشانید(

 ادامه دارد. نیز تا کنون به اشکال گوناگون روندی را آغاز نمود که

شده، چهار مقاله را که  تهیهسپتامبر(  11در این جزوه که به مناسبت سالگرد کودتای شیلی )
اب و ترجمه نوشته شده بود، انتخ توسط جیمز پتراس و پال سوییزی 1973و  1971های بین سال

تردیدی نیست که بحث و جدل پیرامون کودتای شیلی در طی نزدیک به نیم قرن گذشته   .امنموده
آوری نمود.  توان حجم بزرگی از تحلیل و نوشته را در این باره جمعبسیار بوده است، و احتماالً می
هر  که البته ه شده بود،نوشت دو سوسیالیست غیرشیلیایی که توسطاما، به نظر من این چهار مقاله )

(، در مجموع تصویر تقریباً روشنی از قرار داشتنددر تماس نزدیک با جامعه و چپ انقالبی شیلی  دو
هر چهار مقاله در   دهد.به دست می را کودتا هایزمینه-پیشو  شرایط عینی و ذهنی آن روز شیلی

 ویو به شرح زیر منتشر شده بودند:ی مانتلی رینامهماه

 Chile: The Transition toتحت عنوان  5جیمز پتراس به قلم اول یالهمق

Socialism با عنوان  6ی دوم به قلم پال سوییزیو مقاله 1971ی اکتبر در شمارهChile: 

Advance or Retreat هاهر دوی این مقالهانتشار یافته بود.   1972ی ی ژانویهدر شماره ،
 پیش از وقوع کودتا منتشر شده بودند. آید،رشان نیز برمیهمان گونه که از تاریخ انتشا

 Chile after Allende: A Tale ofی سوم، باز هم به قلم پتراس زیر عنوان مقاله

Two Coups  منتشر شد.  آخرین مقاله نیز با عنوان  1973در دسامبرChile: The 

Question of Power چاپ  1973ی دسامبر رهتوسط سوییزی نوشته شده، که در همان شما
 روشن است که این دو مقاله پس از وقوع کودتا نگاشته شده بودند.  شد.

های در زمان نوشتن مقاله استاد بازنشسته از دانشگاه بینگهمتن در ایالت نیویورک، جیمز پتراس،
 مزبور استاد علوم سیاسی در دانشگاه دولتی پنسیلوانیا بود.
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ها مقاله این در زمان نوشتنزبان نامی بسیار آشناست، ین فارسیکه برای مخاطب ،پال سوییزی
ی دانشگاه هاروارد بود، .  وی که دانش آموختهرا به عهده داشتویو ی مانتلی رینامهماه یسردبیر

، از تدریس 1947سوییزی در سال   پس از دریافت مدرک دکترا، در همان جا مشغول به تدریس شد.
، وی به همراه 1949ای به کار تحقیق و نوشتن بپردازد.  در سال به طور حرفه دست کشیده تا بتواند

دیده از جهان فرو  2004فوریه  27در  گذاری نمود. اوویو را پایهی مانتلی ری، نشریه7لیو هابرمن
 .تبس

ان گذرد، برخی از مطالب عنوها بیش از چهار دهه میبا توجه به این که از زمان نوشتن این مقاله
ها موضوعیت ی این مقالهشده، نظیر آمار مربوط به انتخابات، شاید در حال حاضر برای خواننده

 ام.شان ترجمه نمودهها را در تمامیتها، آنپارچگی مقالهچندانی نداشته باشد.  اما، به خاطر حفظ یک

تر شدن روشن برای ] [ گذاشته شدهمطالبی که داخل  الزم به توضیح است که ،در ضمن
ام که اسامی ترجمه به متن افزوده شده است.  برای کمک به شناخت بهتر، سعی نمودهاحتمالی 

ها، هم چنین، در هیچ کدام از مقاله  .بیافزایمبه شکل اصلی در زیرنویس  نیز ها رااشخاص و مکان
ی فارسی افزوده شده ها به ترجمهگذاریبنابراین تمامی شماره گذاری نشده بود وها شمارهزیرنوشته

 ام با )م( مشخص شده است.هایی را که خود افزودهاست.  به عالوه، زیرنوشته

 نیکو پورورزان

 2020سپتامبر 

                                                           
7 Leo Huberman 
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 ندازها و مشکالتا گذار به سوسیالیسم در شیلی: چشم - 1

-هممیان ایاالت متحده و  آشکاری در طول یک دهه پس از وقوع انقالب کوبا، رویارویی

ی وسیعی از مجموعه در سوی دیگر های دارا از یک سو، ودر میان گروه اشهایپیمان
اند، در شدهکش حمایت مینیروهای انقالبی که به درجات مختلف از سوی طبقات زحمت

 آمریکای التینبر در جریان بوده است.  ایاالت متحده و طبقات حاکم  ]آمریکا[ سراسر قاره
ها با حمایت توده که یک نیروی انقالبی ای از این قارهگوشهدر هر  نظامی ینیرو ا تکیه برب

 .ی آن شوندمانع از پیروز تا مداخله نمودهبالفاصله ، کسب قدرت بوده باشد مستعدپا گرفته و 

یک بار ( 1964-1968های کوتاه )تقریباً بین سال ایبرای دورهکم دستِدر این زمان، 
های ی کوتاه، گروه.  در این دورهه بودیمنی ایاالت متحدموهژه اِعمال تمام عیار شاهددیگر 

رهبران مردمی یا زندانی بوده و یا  ؛نشینی کرده و یا این که محو شده بودندیا عقبچریکی 
در سراسر قاره بر تقریباً گذاران طرفدار ایاالت متحده و سیاست ،بردنددر تبعید به سر می

رزیل، بارینتوس در ب 2الوسی ایو سپس کوستا  1برانکو لوکاستمسند قدرت تکیه زده بودند: 
در کلمبیا،  6پواس رسترهیر، در پرو 5هاوندالدر شیلی، ب 4، فریدر آرژانتین 3در بولیوی، اونگانیا

 در جمهوری دومینیکن، و غیره. 9، باالگردر ونزوئال 8، لیونیهاوروگوئدر  7کوکو آرهپاچه

بسیار موفق بوده، اما بنای این مونی ایاالت متحده سیاسی در بازسازی هژه-فاز نظامی
های شدید ای قرار داشت.  تداوم نابرابریاقتصادی شکننده-های اجتماعیمونی بر پایههژه

اقتصادی[ به خصومت طبقات فرودست جامعه دامن زده و موجبات بیزاری -]اجتماعی
فراهم ساخت.   را ارتشجویان، بخش معینی از روحانیت، و افسران روشنفکران، دانش

                                                           
1 Humberto de Alencar Castelo Branco 
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4 Eduardo Frei Montalva 
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-تازان فعال و شناخته شده را از میان بردارد.  اگرچه برنامهسرکوب تنها توانسته بود که پیش

ضدشورش که با کمک مالی ایاالت متحده به راه افتاده بود توانسته بود  به اصطالح های
عالوه، در همین که سیل نارضایتی را منکوب کرده، اما قادر به از میان بردن آن نبود.  به 

ی وارداتی ایاالت متحده بورژوازی ملی را به کلی از میدان به در کرده گسترش سرمایه دوره
نموده، موجب افزایش  پرولتریزه شانرا در تمامیت ملل التین های چندملیّتیشرکت  بود.

ور کلّی، ها بیدار نمودند.  به طگرایی را در آنی ملیها شده و احساسات خفتهوابستگی آن
ای را به عهده نگرفته ی مشخصی تعهد ویژهناحیهدر حالی که ایاالت متحده نسبت به هیچ 

 بود، اما در رفتارش با آمریکای التین از آزادی عمل نسبی برخوردار بود.

هایی از .  بخشهادتغییر ن رو به ی شصت به سرعتاین وضعیت، اما، از اواخر دهه
ی گذاران ایاالت متحده )و طبقهایینی آن بهایی را که سیاستهای پطبقات میانی و الیه

برای تأمین منافع آنی خویش تحمیل نموده بودند بیش از اندازه  حاکم در آمریکای التین(
کم افزایش وابستگی کشورهای هایی از نیروهای مسلح نیز کمگران تشخیص داد.  بخش

لیوی و پرو قدرت را به دست گرفته و های نظامی در بوخود را احساس نمودند.  حکومت
در تظاهرات وسیع در کشورهای کلمبیا، آرژانتین،   های ایاالت متحده را ملی ساختند.کمپانی

اوروگوئه، ونزوئال، و اکوادر بر علیه حضور ایاالت متحده، مردم خواهان اصالحات ساختاری 
 گرایانه شدند.های ملیو سیاست

ناپذیر از ای در بخش بزرگی از آمریکای التین بخشی جداییده و بسیج تودهلنپیروزی آ
 کند.ی خود آن را تقویت میروندی که از آن تغذیه شده و به نوبه -باشد گرایی میفراز ملی

-به عالوه، تعهد سنگین نیروی انسانی و منابع اقتصادی ایاالت متحده در آسیای جنوب
مخالفت سراسری با جنگ در داخل کشور به آمد آن، و شرقی، شکست نظامی و سیاسی پی

سیاسی مدیریت و کنترل اوضاع  یجهت ادامهای ظرفیت ایاالت متحده طور قابل مالحظه
و شرقی -ی جنوبی را تضعیف نموده است.  وسواس شدید در مورد آسیای جنوبکرهدر نیم

تغییر در  در حالِ هایِیتی درونی باعث گردید که تا ایاالت متحده از واقعضعف فزاینده
 باور: این ه بودندیکی پس از دیگری فروپاشیدپیشین  باورهایآمریکای التین غافل بماند.  

 حرکتهای ایاالت متحده گیریجهت در راستای التین هموارهآمریکای های ژنرال گویا که
انقالب به حذف  قطعاً ها در مناطق روستاییکه از میان بردن چریک باور خواهند نمود؛ این
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-امنیّت و سرمایه توان با برقراریگویا صرفاً می که باوری-جزماجتماعی خواهد انجامید؛ این 

های اعطایی وام گویا ؛ این قطعیّت کهایجاد نمودعمومی  را در سطح گذاری خصوصی رفاه
قادر  های رفرمیست هموارهحکومت وجود از سوی ایاالت متحده به همراه دانش فنی و

شکست دهد، از جمله باورهایی بود در انتخابات حقیقتاً آزاد را  "هاکمونیست"که  خواهد بود
 .که فروپاشیده بود

ظرفیت ایاالت متحده برای تسلط  ، یعنی شرایطی که در آنالمللیدر چنین شرایط بین
های کهنه ، و سیاستبه طور موقت، تضعیف شده که بر اوضاع محلی در جهان سوم، حتّا اگر

اند، یک سوسیالیست هنوز تدوین نشده نیز های نوینارآیی نداشته و سیاستدیگر ک
رسد.  در انتخابات ریاست جمهوری شیلی به پیروزی می لندهآ سالوادُر مارکسیست به نام

ایاالت متحده در سراسر آمریکای التین، به جز برزیل و پاراگوئه، هیچ متحد دیگری را سراغ 
به راه  لندهی سیاسی جدی را برای سرنگون ساختن حکومت آهندارد که بتواند یک مبارز

تواند رسد که تنها سیاستی که ایاالت متحده میدر حال حاضر این گونه به نظر می  10اندازد.
دنبال کند این است که صبر پیشه نموده با این امید که یک جریان برانداز داخلی به راه 

 باشد. ]ایاالت متحده[ گرانههای مداخلهاستسازی برای سیافتاده که قادر به زمینه

ی این شرایط به نیروهای چپ در شیلی فرصت داده که حاکمیت را به دست مجموعه
انتقال قدرت را به کلی حل  مسیراند مشکالت جدی موجود در نتوانسته فعالً بگیرند، اگرچه

 11نمایند.

ر ایاالت متحده در شیلی، و حتّا بسیاری را، از جمله سفی لندهناگفته نماند که پیروزی آ
یک هفته پیش از انتخابات  12شاید خودِ چپ را نیز متعجب ساخته بود.  سفیر ایاالت متحده

، به وی بردکه در شیلی به سر می از ایاالت متحده هگو با یک استاد دانشگا-و-در گفت

                                                           
گیری سیاسی حاکمیت در آرژانتین، این حکومت در حال حاضر با مسایل متعدد داخلی، از جمله شورش سمتفارغ از  10

کو های داخلی، اعتصاب عمومی، مشکل چریک شهری، و غیره دست به گریبان است.  همین مسئله در مورد پاچهدر استان
اند.  کلمبیا دست به اقدام زده رخی از مسایل با شیلی متّحداًهای بولیوی و پرو در بکو در اوروگوئه نیز صادق است.  رژیمآره

 سیاسی در قاره را به رسمیت شناخته است. "گراییکثرت"ای را با شیلی به امضاء رسانده و نامهتوافق
نیروهای چپ در شیلی به خوبی میان کنترل بر بخش اجرایی حاکمیت و کنترل بر منابع مالی و تولیدی جامعه فرق  11
 کند.گذارند.  تردیدی نیست که اولی شرایط را برای دومی تسهیل مییم

12 Edward Malcolm Korry 
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-قطعی می 13یساندربنا بر یک نظرسنجی خصوصی پیروزی آله گویا اطمینان داده بود که

کافی  همین شاید ی ]دور از انتظار بودن پیروزی ائتالف چپ در انتخابات[در باره  باشد.
را انتخاب  لندهائتالف نیروهای چپ شیلی که آ – 14ایباشد که گفته شود که وحدت توده

مکانی را برای گردهمآیی در نظر  نه پیشاپیش برای جشن پیروزی در شب انتخابات –نمود 
 بود و نه آمادگی آن را داشت.گرفته 

رو بودند: ای پس از پیروزی در انتخابات با سه چالش جدی روبهو وحدت توده لندهآ
تعیین اولویّت آمیز حاکمیت؛ دوم، سازمان دادن به حاکمیت؛ و سوم، نخست، انتقال موفقیت

ست تثبیت ی نخرا در وهله حاکمیت درستی ازایماژ  که بتواند اقدامات سیاسی در انجام
 .نماید

 

 انتقال حاکمیت

حاکمیت به دست  نسکّاآردو فری برای خودداری از دادن دُحکومت دموکرات مسیحی اِ
  فروگذار ننمود. م دیگریهیچ اقدادست زدن به از  ، به جز ایجاد جنگ داخلی،ایوحدت توده
آن توسط  یعوس فرار سرمایه و تبلیغ منتشر شد وزارت اقتصادی که از سوی هایدر گزارش

به بیم و هراس عمومی انجامید به تفصیل تشریح شده است.  در حین  های جمعی کهرسانه
جهت جلوگیری از سقوط اقتصاد کشور به عمل نیامد.  به  نیز حال، هیچ گونه اقدام مناسبی

های دستِ راستی، معیارهای امنیتی الزم اتخاذ نگردید.  های علنی تروریسترغم فعالیت
.  پرده انجام ندادهای پشتِها و توطئهامنیتی اقدامی برای کشف و خنثی نمودن نقشه دستگاه

ی کل ارتش، ژنرال فرمانده ، که در کمال ناباوری همگانی،در این چنین شرایطی بود
 .رسید به قتلربوده شده و  ،15اشنایدر

                                                           
13Jorge Alessandri Rodríguez ( و کاندیدای دستِ 1958-1964هفتمین رییس جمهور شیلی )-و-بیست

 .1970های شیلی در انتخابات راستی
14 Unidad Popular (UP) 
15 René Schneider Chereau 
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ا در هکه تمامی منصوبین سیاسی آن ه بودخواستار آن شد 16حزب دموکرات مسیحی
ای نیز به این های میانی و پایین بوروکراسی در مقام خویش باقی بمانند که وحدت تودهرده

به طور  هااز سوی دستِ راستی ای بود کهها تن داد.  این خواسته بخشی از بستهخواست آن
دموکراتیک نام گرفته بود.  علت این که وحدت به اصطالح تضمین حقوق  به عنوان رسمی
ی حمایت وسیع توانست از پس این همه موانع در این دوره برآید اصوالً به واسطه ایتوده
های صنفی بود که حاضر بودند که در ی کارگر، کشاورزان، دانشجویان، و اتحادیهطبقه

از سوی حزب دموکرات مسیحی  صورت نقض قانون اساسی و زیرِ پا نهادن قوانین مرسوم
 نظامی بزنند. ها دست به نبردیا دستِ راستی

]کسب قدرت  در مقابل "آمیزمسالمت"های مجرد پیرامون ]انتقال قدرت[ از طریق بحث
ی انتقال به درک پروسهنیز و هیچ کمکی  ن بودهسترو   "ی مسلحانهمبارزه" از طریق[

.  نویسندگان و مفسرین بسیاری بر اهمیت سنت دموکراتیک کندحاکمیت در شیلی نمی
اند، اما هیچ کس به خود آمیز تأکید نمودهرات سیاسی از طریق مسالمتشیلی و رسم تغیی

خصوص )یعنی انتخابات و به داد بهاین زحمت را نداده که توضیح دهد که در طی این رخ
اند.  داری شدهحکومت رسیدن یک مارکسیست( چنین آداب و رسومی چگونه حفظ و نگه

دست  حتّا استی برای ممانعت از انتقال حاکمیتالبته این است که جریانات دستِ رواقعیت 
ی بورژوایی در هایی که میان احزاب عمدهآمیز زدند.  به عالوه، در بحثبه اقدامات خشونت
به حکومت مطرح شده بود  لندهیابی آنهادهایی که برای جلوگیری از دستجریان بود، پیش

ه که مانع از به وقوع پیوستن چنین بررسی قرار گرفته بود.  آن چ بحث و به طور جدی مورد
گویان احزاب .  سخنی مسلحانه بودمبارزهچپ به دست زدن به  تهدیدگردید  یهایپروژه

سوسیالیست و کمونیست علناً اعالم کرده بودند که اگر قوانین دموکراتیک بازی قدرت زیرِ 
م ریاست جمهوری شوند، به مقا لندهمانع از رسیدن آ ]نیروهای دستِ راستی[ پا نهاده شده و

این هشدارها را کامالً اش جنگ داخلی خواهد بود.  رهبران حزب دموکرات مسیحی نتیجه
ی فری بعد از انتخابات به من گفته بود، جدی گرفتند.  همان طور که یکی از اعضاء کابینه

حزب دموکرات مسیحی، به رغم تمایل جناح راست حزب برای عقد یک پیمان با حزب 
آمدهای کامالً مسئولیت یک جنگ داخلی با پی"خواست که ، نمی17 راستی ملیدستِ

                                                           
16 Christian Democratic party (Partido Demócrata Cristiano) 
17 National party (Partido Nacional) 
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این واقعیت که میزان خشونت علنی که اتفاق   را به عهده داشته باشد. "بینیغیرقابل پیش
افتاد بسیار کم بوده به این معنا نیست که خشونت بالقوه یک عامل اساسی در ممانعت از 

.  ای نبوده استبورژوا جهت انکار پیروزی وحدت توده "زندگانبا"ی کارانهاقدامات خراب
ها برای فلج کردن ای، پتانسیل آنوسیع وحدت توده هایسازمان واقعیت این است که

های مسلحانه ها برای مبارزات خیابانی و درگیریاقتصاد کشور، و در صورت نیاز آمادگی آن
را تضمین نمود.  در صورت  "نت دموکراتیکس"ی مجموعاً عواملی بودند که حفظ و ادامه

]از سوی نیروهای  تهدید آشکار به اِعمال خشونتیا عدم های سازمان یافته و غیاب توده
 ممکن بود که به راحتی نقض گردد.متداول به احتمال قوی ، سنت دموکراتیک چپ[

رادومیرو  کمک ای در عین حال از، وحدت تودهمردمی از پشتیبانی وسیع البته، جدای
بهره برد.  فشار جناح چپ ی حزب دموکرات مسیحی نیز هد، کاندیدای شکست خور18تومیچ

در درون حزب دموکرات مسیحی مانع از آن گردید که جناح راست حزب بتواند با ورود به 
 جلوگیری کند. لندهی شیلی از انتخاب آیک ائتالف با حزب دستِ راستی ملی در کنگره

، که به درون 19اطالعاتی بسیار به جای جنبش چپ انقالبی )میر( از سوی دیگر، کار
های تروریستی دستِ راستی نفوذ کرده بود، از عوامل مهم دیگری بود که توانست مانع گروه

 ها گردد.کشی آنکاری و آدمهای خراباز موفقیت برنامه

مشکالت پیشِ  ی سیاسی و امنیتیای توانست که در هر دو جبههبنابراین، وحدت توده
کارزار تروریستی نافرجام دستِ   برداری نماید.ها بهرها از آنروی خود را خنثی نموده و حتّ

ای و ایزوله ها که به کشتن ژنرال اشنایدر انجامید به افزایش حمایت از وحدت تودهراستی
ای دهوحدت تودر این چنین وضعیتی، تر احزابِ دستِ راستی کمک نمود.  شدن هر چه بیش

ا حمایت ی متوسط و حتّهای پایینی طبقههایی از الیهتوانست که حمایت وسیع بخش
منزجر شده بود به دست  لندهبار مخالفین آخشونت هایشیوهی متوسط را نیز که از طبقه

ای سر باز نمود.  مشکل تازه این بود که آورد.  اما، در پی پیروزی در انتخابات، مشکل تازه

                                                           
18 Radomiro Tomic Romero 
19 Movement of the Revolutionary Left (Movimiento de Izquierda Revolucionaria - 

MIR) 
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ی ائتالف های تشکیل دهندهای دولتی را باید چگونه و به چه میزانی میان گروههمسئولیت
 ای تقسیم نمود.وحدت توده

 

 حکومت تشکیل

حکومت تازه، هر کدام از شش نیروی سیاسی تشکیل  حیات ی نخستدر طی چند هفته
ش ی با تمام قوا به بیشینه کردن سهم خویش از مواضع حکومتی تالی وحدت تودهدهنده
که به  رفت؛ امریانجام گها به کندی بسیاری از پُستانتصاب در در نتیجه،   20کرد.می
مُلزم  لندهریزی اقدامات حکومت گردید.  افزون بر آن، آی خود باعث تأخیر در برنامهنوبه

های حکومتی را در دست کارگزاران حکومت فری شده بود که اکثریت بزرگی از مسئولیت
های نوین در ها و سیاستارد.  بسیاری از این مقامات نسبت به برنامهدست نخورده بگذ

گرا تفاوت بوده، و در بسیاری موارد کامالً مخالف آن بودند.  وزیران چپاش بیبهترین وجه
رو بودند.  مشکل در این بود که تا آن لحظه تمامی شان با مشکلی تازه روبهپس از انتصاب

 انتقال حاکمیت متمرکز شده و یپروسه و سپس بری انتخاباتی بر مبارزه نخست هاانرژی
ی کشور معطوف شده ی منسجمی برای ادارهتوجه بسیار ناچیزی به تدوین برنامه در عوض

 بود.

حکومت وحدت  بردی و سپس تدوین معیارهای فوری از اولین وظایفتعیین اهداف راه
-تبدیل ساختارهای سنتی سرمایه"ر راستای ی اقتصادی حکومت جدید دای بود.  برنامهتوده

 قرار داشت. "ها و اشکالی که خواست مردم شیلی بودداری وابسته به نفع مشخصه

تعریف شده  سه نوع از مالکیت "سوسیالیسم شیلی در مسیر" موسوم به یبرنامهدر 
 :است

                                                           
سیال دموکراتیک، و رادیکال، جنبش برای کُنش متحد این نیروها عبارت بودند از احزاب سوسیالیست، کمونیست، سو 20

 Independentای مستقل ، و گروه کُنش تودهUnited Popular Action Movement (MAPU)ای توده

Popular Action Group (API). 
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ه ویژه های انحصاری داخلی و خارجی، ببنگاه"ی مالکیت دولتی که از مصادره -الف
صنایع سنگین و  های مالی،سهها و مؤسّمنابع طبیعی، بانک یفعال در زمینههای کمپانی
ی ملی که برای توسعه ی دیگریهابازرگانی خارجی، و تمامی عرصه ی،های توزیعشرکت

 گردد.ایجاد می "بردی دارندنقش راه

ی دولتی سرمایه ی خصوصی )ملی و خارجی( بامالکیت مختلط، که در آن سرمایه -ب
 است. شریک شده، و دارای مدیریت مشترک

فروشی، های خردهبنگاهو متوسط،  کهای کوچمالکیت خصوصی که عمدتاً شرکت -پ
 شود.را شامل می امثالهمو 

مزد و های دستتوزیع درآمد از طریق اِعمال سیاست-هدف ثانوی سیاست حکومت باز
تر ساختن و شتاب دادن به عه بود.  هدف سوم گستردهی پایین جامگذاری به نفع نیمهقیمت

 و افزایش بارآوری کشاورزی بود.اربابی بزرگ  هاینزمی تقسیم اصالحات ارضی از طریق

اش، برای نشان دادن حقانیت خویش به حاکمیت پس از به دست دادن سیاست کلی
 ام نمود.عمال برخی معیارهای فوری اقدعنوان یک حکومت مردمی به سرعت به اِ

 

 ها ایجاد یک ایماژ نو: نخستین مصوّبه

، که اگر چه لوایحی را به تصویب رساند اشحیات نخست یههماچند ده در طی لنحکومت آ
این باور را تقویت  به درستی های مردم، اما در تودهندشدبه خودی خود انقالبی محسوب نمی

عنصر بسیار مهم  –باشد اباتی خود میهای انتخمتعهد به انجام وعده نوپا نمود که حاکمیت
مردمی انتخاب  انتخاباتی یمداران به طور مکرر بر اساس یک برنامهدر کشوری که سیاست

از جمله   گذاشتند.میشان را زیرِ پا هایوعده یشده، ولی بالفاصله پس از انتخاب شدن تمام
مزد دستموارد زیر را برشمرد:  تواناقداماتی که حکومت در طی این مدت کوتاه انجام داد می

ها تثبیت زمان قیمتو هم کارگران و حقوق بگیران جزء به میزان سی درصد افزایش یافته
دالر تعیین گردید؛ برای هر کودک  1200گردید؛ برای حقوق کارمندان دولتی سقفی معادل 

ده درصد درآمد خانوار ی مسکن به میزان اجارهحداکثرِ روزانه نیم لیتر شیر در نظر گرفته شد؛ 
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ی سیاست خارجی، شیلی و غیره.  در زمینه ؛شورش منحل شد-محدود گردید؛ پلیس ضد
برقرار ساخته، و موضع جدیدی را  دیپلُماتیکبا چین، کوبا، و آلمان شرقی روابط  بدون تعلل

 مستقل از سیاست ایاالت متحده در آمریکای التین اتخاذ نمود.

های بعد از انتخابات انتظارات زیادی را، به ویژه در میان ی و تنشاما، مبارزات انتخابات
تر جمعیت شهری و های محرومهایی که تحت استثمار شدیدتر قرار داشته و بخشآن

دهی ی سازماندوره  ی حاکمیت راضی نبودند، برانگیخت.روستایی که از اقدامات اولیه
کشی تلقی شده و به عنوان تاکتیکی برای وقتزمین حاکمیت از نظر بسیاری از دهقانانِ بی

ی ، که شاخه21ی زمین با حمایت جنبش انقالبی دهقانانبه این دلیل به زودی مصادره
 .بود، آغاز گردید )میر( انقالبی جنبش چپ روستایی

 

 چالش از سوی چپ

تحت هدایت جنبش انقالبی  ی زمین، موجی از مصادرهلندهی نخست حکومت آدر سه ماهه
به طور  ، به راه افتاده بود.  مزارع مصادره شده22، به ویژه در استان جنوبی کاوتیندهقانان
-عقببود.  این منطقه یکی از بومیان ماپوچه  گاهزیست ای قرار داشتند کهدر منطقه عمده
برای اجرای اصالحات ارضی  [فریپیشین ]حکومت مناطق شیلی بود که حکومت  ترینمانده

داران به گونه تالشی به خرج نداده بود.  نبرد مسلحانه میان دهقانان و زمین در آن جا هیچ
ی دهقانان حانهکه جنبش مسلّلنده به سرعت این خطر را احساس نمود راه افتاد.  حکومت آ

و پیش از آن که حاکمیت فرصت  گسترش یافته به مناطق دیگر شیلی ممکن است که محلی
ی سراسری حانههای مسلّبه درگیری داشته باشدش را اقدرت سیاسی هایپایه تحکیم
 لنده.  میر در عین حالی که از آ]اتفاقی که از نظر حکومت آلنده بسیار ناخوشایند بود[ بینجامد

-ای بر جنبشوحدت تودهائتالف ی نمود، اما سلطهدر برابر احزاب دستِ راستی حمایت می

ی اداره یاستوزارت کشاورزی و معاون ر  کشید.به چالش میدر همه جا های مردمی را 
به این کارزار پیوسته و شمار زیادی از مزارع را، نه تنها در جنوب کشور  23اصالحات ارضی

                                                           
21 Revolutionary Peasant Movement (MCR) 
22 Cautin 
23 David Baytelman, vicepresidente de la Corporación de Reforma Agraria (CORA) 
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بلکه در سراسر مناطق روستایی، به صورت قانونی مصادره نمود.  بدین ترتیب، حکومت 
خنثی نموده و آن را به اصالحات ارضی مانور میر را  یدر دست گرفتن مسئلهتوانست که با 

بخش بزرگی از حامیان میر در درون شوراهای  نیز ، و در این روندساخته نفع خویش تبدیل
دهقانی را که برای نظارت بر اصالحات ارضی در هر منطقه ایجاد شده بود جذب نماید.  

 صورت گرفته بود، به 24ی میر که در پاسخ به یک وضعیت محلیاولیه هایاگرچه فعالیت
احزاب  تنها در شیلی این است که اما، ، واقعیت،تبدیل شدعنوان محرکی برای اقدام حکومت 

 –از امکانات الزم  25)ماپو( ایجنبش برای کُنش متحد تودهکمونیست و سوسیالیست و 
  .ندبرای انجام اصالحات ارضی در ابعاد ملی برخوردار -ای کادرها، منابع، و حمایت وسیع توده

های میر صورت گرفته بود، اما میزان موفقیت لیغات وسیعی که پیرامون فعالیتتببه رغم 
به  های میر مرتبط باشد[]که به فعالیت تر از آنتحول سوسیالیستی در شیلی بسا بیش

در درون که چه  ،منوط بوده و ماپو کمونیستحزب ، حزب سوسیالیستی های روزمرّهتصمیم
 شود.کمیت در موارد خطیر گرفته میی حااز دایرهبیرون  یا در و

 

 ها، امالک بزرگ، و معادن تحول در سه جبهه: بانک

بر خالف جاهای دیگر در آمریکای التین، روند انقالبی در کشور شیلی بر اساس نظم و 
حتّا  ها تغییراتِی مقابل کشورهای دیگر که در آنقانون قرار گرفته است.  دقیقاً در نقطه

شود، در شیلی اما تغییرات اساسی های سوپر انقالبی همراه مینماییز با بزرگبسیار معتدل نی
شود.  داده میتوسعه ربط  الزاماتبه  صرفاً این تغییرات و های بسیار مالیم همراه بودهبا بیانیه

های صادره از سوی حکومت شیلی، هم از نظر شکل و از نگاه یک ناظر خارجی، اعالمیّه
یک حکومت چپِ میانه، یا شاید  ای از وجودبه عنوان نشانه تواندا، صرفاً میهم از نظر محتو

ی مجموعهاگر  .  در حالی کهباشد هم یک حکومت سوسیال دموکراتیک نسبتاً مترقّی
حاکمیت آن در نظر بگیریم  ی نخستدر طی شش ماهه بات حکومت جدید در شیلی رامصوّ

                                                           
داران )به طور عمده آلمانی( که حاضر به هیچ گونه های مناطق روستایی از یک طرف به خاطر سرسختی زمینناآرامی 24

ها از اجدادشان دزدیده شده، سازشی نبودند و از سوی دیگر به خاطر پافشاری بومیان ماپوچه که مدعی بودند که زمین
 شدت یافته بود.

25 Movement for Unified Popular Action (Movimiento de Acción Popular Unitario 

- MAPU) 
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زیربنای سوسیالیستی قرار  یک سی در شیلی بربه روشنی حاکی از آن است که روند سیا
ی در ماه دسامبر و بالفاصله پس از برگزاری یک میتینگ بزرگ، الیحه لندهگرفته است.  آ

معادن بزرگ مس را که در مالکیت ایاالت متحده قرار داشت به کنگره فرستاد.   کردنملّی 
ی کشور از های عمدهبانک زمان، شروع به در دست گرفتن کنترلحکومت وی، تقریباً هم
در مناطق های اربابی بزرگ زمینی ها نموده؛ و هم چنین مصادرهطریق خریدن سهام آن

 شتاب گرفت. نیز روستایی

بسیار مهم را به نحوی زیرکانه به عنوان  یعرصه این سه فعالیت در ایوحدت توده
یحی و حتّا دیگر .  حزب دموکرات مساستسکوی تهاجمی متمرکز انتخاب نموده یک 

رأی مثبت دادند، ایاالت متحده  کمعادنِ تحت تملّی ملی کردن ه الیحهباحزاب راست نیز 
 پرسی منجر خواهد شد کهالیحه در کنگره به یک همه این ردّ شدندانستند زیرا که می

کشاکش  در آن پیروز خواهد شد.  به عالوه، قریب به یقین ای به طوروحدت توده حکومت
صرفاً به این دلیل که تحت ن احزاب سیاسی بر سر اصالحات ارضی بسیار محدود بوده میا
از آن  .تصویب شده بودها دموکرات مسیحی ی حاکمیتدر دوره که شودانجام می نونیقا

حزب دموکرات سابق یا حتّا فعلی حامیان  از های دهقانیبسیاری از اعضاء اتحادیهگذشته، 
امری کامالً قانونی  نیز ها از طریق خریدن سهامکومت بر بانکهستند.  کنترل ح یمسیح

های چندانی در چارچوب قوانین بازی در اختیار مخالفین قرار ندارد.  بوده و از این رو گزینه
-ای در حالی که نفوذ اقتصادی خویش را افزایش داده و به تغییرات اجتماعیوحدت توده

ی حاکم و منزوی کردن ن سعی در شقه نمودن طبقهزمایابد، هماقتصادی مکملی دست می
ها گردد.  از دست دادن داشته تا از این طریق مانع از اقدام همآهنگ آنهایی از آن بخش

منابع اقتصادی باعث تضعیف قدرت سیاسی جناح راست شده و توان آن را برای به راه 
 ، این سه مورد به احتمال زیادکند.  سرانجامانداختن یک کارزار تبلیغاتی پرهزینه سلب می

جلب نموده بدون آن که باعث دور شدن حمایت وسیع عمومی را  از مواردی هستند که
ی متوسط گردد، امری که به های پایینی طبقهی متوسط شهری و الیههایی از طبقهبخش

 .رساندیاری میتحکیم حمایت مردمی از حکومت 
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 تحکیم قدرت سیاسی

عموماً با آن نامیده  لندهاز عمر حکومت مردمی )اسمی که حکومت آ پس از گذشت شش ماه
جامعه در وسیعی از های های اجتماعی آن در میان الیهشد( کامالً روشن بود که پایهمی

ای که از سوی حکومت اتخاذ شده و توانایی آن برای .  موازین اوّلیهه استحال گسترش بود
ی ایین جامعه این اطمینان خاطر را ایجاد نمود که برنامهایجاد تغییرات ساختاری در طبقات پ
های پایینی طبقات میانی نیز به دلیل رخ هم زمان، الیه  انتخاباتی در حال پیاده شدن است.

 ای کامالً بسامان دلگرم شدند.دادن تغییرات با رویّه

 1971وریل ها در آبه ریاست جمهوری، انتخابات شهرداری لندهشش ماه پس از رسیدن آ
ی رشد قدرت حکومت مردمی بود.  برخالف ی این انتخابات نشان دهندهبرگزار شد.  نتیجه

محلی قرار داشت،  یهاها تحت نفوذ شخصیتهای پیشین که انتخابات شهرداریدوره
گان در سطح ملی صورت گرفته و ی انتخاباتی این بار اما توسط تمامی شرکت کنندهمبارزه

پرسی ملی بود.  نتایج انتخابات بار دیگر نشان داد که حکومت مثابه یک همه از این رو به
ای، حزب سوسیالیست از حمایت مردمی برخوردار است.  در درون ائتالف وحدت توده لندهآ

از بیشترین افزایش در تعداد آراء  1967درصد نسبت به انتخابات سال  65با افزایشی معادل 
تعداد آراء این حزب  دست آورد که به 26حزب رادیکال ترین نتیجه رابد بهره برد، در حالی که

درصد  8به  1967درصد آراء در سال  16کاهش داشته است )یعنی از  درصد 100 به میزان
پیروزی بزرگی که   .(1ی نگاه شود به جدول شماره – کاهش یافت آراء در این انتخابات
ها ائتالف، در انتخابات شهرداری نیروی درونترین ، یعنی رادیکاللندهحزب سوسیالیست آ

در جامعه نمایان  را های سوسیالیستیبه دست آورد به وضوح حمایت رو به رشد از سیاست
 ساخت.

 (آراء )% تعداد آراء اسامی احزاب

 89/22 631939 حزب سوسیالیست

 36/17 479206 حزب کمونیست

 18/8 225851 حزب رادیکال

 38/1 38077 دمیمر حزب سوسیالیست

 05/1 29123 حزب سوسیال دموکرات

                                                           
26 Radica Party 
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 86/50 1404196 ایوحدت تودهائتالف مجموع آراء 

 

 21/26 723623 حزب دموکرات مسیحی

 53/18 511679 حزب ملی

 91/3 108192 حزب دموکراسی رادیکال

 49/0 13435 حزب دموکرات ملی

 14/49 1356929 مجموع آراء اپوزیسیون

 1971ها در شیلی در سال نتایج انتخابات شهرداری - 1 یهجدول شمار

ای در جنوب شیلی، کاندیدای حزب دورهدر یکی از انتخابات میان هم چنین، 
ترین رقیب وی که کاندیدای درصد آراء را به دست آورد؛ در حالی که نزدیک 52سوسیالیست 

اء به دست آورد.  بنابراین، درصد آر 31حزب دموکرات مسیحی و وزیر سابق اقتصاد بود، 
یک که حکومت مردمی  مدعی شوندتوانستند دیگر نمی یواقعیات چنین در برابر اینمخالفین 

]در انتخابات  ایکند.  از یک سو کسب اکثریت آراء توسط وحدت تودهاقلیت را نمایندگی می
ه میزان سه حزب دموکرات مسیحی ب های انتخاباتیریزش پایه، و از سوی دیگر آوریل[

، مجموعاً به 1971و آوریل  1970دو انتخابات در سپتامبر کوتاه میان ی درصد در فاصله
 ی مخالفین و تقویت مواضع حکومت انجامید.تضعیف آتوریته

.  شده بودحیات اجتماعی متبلور  هایجنبه رشد حمایت مردمی از حکومت در بسیاری از
های جمعی به پایان رسید.  در برابر شش ن بر رسانهاز جمله، انحصار تقریباً کامل مخالفی

ای در حال حاضر دارای کنند، وحدت تودهای که نظریات مخالفین را منعکس میروزنامه
ای .  اگرچه وحدت تودهسازدنیز منتشر می 27ی خبرینامهچهار روزنامه بوده، و یک هفته

ش دهد، اما حضور مخالفین کماکان توانسته است که حضورش را در رادیو و تلویزیون افزای
تر ی چپ سنگینهای شیلی نیز به طور کلی وزنهتر است.  در دانشگاهاز نظر زمانی بیش

، 29پاراییسو، بال28های عمده از جمله سانتیاگوبوده که کنترل امور دانشجویی را در دانشگاه
ل دانشگاه خصوصی اند؛ در حالی که مخالفین تنها کنتربه دست گرفته 30سیونو کونسپ

                                                           
 )دستِ راستی(. Sepaدار حزب دموکرات مسیحی( و )طرف Ercillaهای نامه، در برابر هفتهAhoraی نامههفته 27

28 Santiago 
29 Valparaíso 
30 Concepción 
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که  "خطری"مخالفین پیرامون به اصطالح  کهقالی -و-را در دست دارند.  قیل 31کاتولیک
ها انحصارشان بر رسانه همین کند دقیقاً به خاطر از دست دادنگویا آزادی بیان را تهدید می

مر و نهادهای آموزشی است و هیچ گونه ارتباطی به از دست رفتن آزادی ندارد.  واقعیت ا
هایی از جامعه هستند گر نیازها و منافع بخشاین است که تعداد نشریات و انتشاراتی که بیان

افزایش یافته ای طور قابل مالحظه به رسیدشان به گوش کسی نمیاز این صدای ترکه پیش
ذ نفو شاهد کاهش ی قدیمی کهافتاده-های جاارگان موجب گشته که تا است.  همین مسئله

 سر دهند. اآزادی-هستند فریاد وا در جامعه نشاکالم

های کارگری در هر کارخانه )که البته نهاد تشکیل کمیتهایجاد شوراهای دهقانی، پیش
های صنفی )و به رسمیت در بعضی موارد پیشاپیش شکل گرفته است(، گسترش اتحادیه

مسیر نهادینه کردن در  تا کنون هایی است کهها( از جمله گامشناختن اعتبار قانونی آن
در انتخابات ی که با اختالف اندک لندهحکومت آ  مردمی حکومت برداشته شده است. گاهپای

ی پایهبا  پیوندش را به پیروزی رسید، اکنون در حال تحکیم مواضع سازمانی خود بوده و
 دهد.مردمی رو به رشدش گسترش می

تروریستی، محدود نمودن -راستِ کودتاچی دادن در شکست حاکمیت جدید توانایی
ی سیاسی وحدت جهت تحقّق برنامه های الزمزیرساختکارآمدی مخالفین حقوقی، و ایجاد 

ای در وحدت توده تا به امروز بوده است. لندهی حکومت آآوردهای عمدهای از دستتوده
های ی سیاسی که در طی ماهحال گذار از حکومت به قدرت بوده، و معیارهای زیرکانه

تلقی  "رفرمیستی"هر اندازه هم که  –نخست جهت تحکیم اساس حکومت اتخاذ گردیده 
ی بعد هموار خواهد داری در دورهتر ضدسرمایهراه را برای اتخاذ معیارهای رادیکال –شود 

 ساخت.

که اگرچه به  ه استدست به یک سری از تغییراتی زد 1971ی سال حکومت تا نیمه
تغییرات کیفی در روابط اجتماعی نبوده، اما به طور قطع در آن  گیریشکل خودی خود مبین
خورد حاکی از آن است شواهدی که تا ماه ژوئن همین سال به چشم میمسیر قرار دارد.  
داری خواهد سرمایه-های غیرای که حاکمیت متقبل شده به تقویت بخشکه تعهدات عمده

                                                           
31 Catholic University 
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داری، و معادن مداخله کشاورزی، بانک هایحاکمیت به طور قاطعانه در بخشانجامید.  
 داری، یعنی بخش صنایع، را محاصره نمود.نموده و بدین ترتیب آخرین پایگاه سرمایه

 

 تغییر و تحوالت ارضی

عمر "گفته بود که  1971داوید بایتلمن معاون ریاست سازمان اصالحات ارضی در ماه مه 
برای بیان  وی  "پایان خواهد رسید. به آینده داری بزرگ در شیلی در طی سه سالزمین

های مصادره شده توسط در اختیار داشت.  مساحت زمین یدالیل محکم چنین ادعایی
هایی بود که ای[ در مدت چهار ماه بالغ بر چهل درصد مساحت زمینحکومت ]وحدت توده

 ها در طی شش سال مصادره کرده بودند.دموکرات مسیحی

 شمار امالک 
 هکتار

 مجموع
شمار خانوارهایی 
که صاحب ملک 

 شدند
 یاریآب-غیر یاریآب

 حکومت فری
(1965-

1970) 
1408 290376 3273967 3564343 20970 

 لندهحکومت آ
آوریل -)ژانویه
1971) 

511 65490 1312005 1403544 638232 

ی اول حکومت مسیحی با چهار ماههی مساحت امالک مصادره شده در شش سال حاکمیت حزب دموکرات مقایسه -2جدول شماره 
 لندهآ

هکتار  2145000فقره ملک را بالغ بر  1142، حکومت تعداد 1971ی ام ژوییهتا سی
فقره  3000این عدد به  1972شود که تا سال نموده بود.  تخمین زده می قسیممصادره و ت

ناپذیر برگشت روندی ،حکومتی زمین به دست به موازات تسریع مصادرهبالغ گردد.  ملک 
داری شیلی یک از سرمایهاز یک سو داری بزرگ، نیز در شرف تکوین است.  با حذف زمین

در از سوی دیگر پایگاه اجتماعی مستحکمی  ی خویش را از دست داده، وحامیان عمده
باشد.   ی کارگر در شهرهای طبقهمبارزه گریاری تواندکه میشود ایجاد میمناطق روستایی 

                                                           
شوند افزایش خواهد یافت، زیرا که مزارع مصادره شده احتماالً شمار خانوارهایی که از این طریق صاحب زمین می 32

 خانوار را دارند. 10924ظرفیت پذیرش شمار تخمینی 
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ی کارگری امر نجام رساندن سریع و کامل اصالحات ارضی تحت رهبری احزاب عمدهبه ا
کارگران صنعتی پیوند سیاسی ایجاد کشان روستایی و تواند میان زحمتمهمی است که می

 کند.

ی کارگر است.  زیر نظارت و ترفیع های صنفی پل ارتباطی میان دهقانان و طبقهاتحادیه
نفر رسیده  138661تن به  104249های دهقانی از عضاء اتحادیه، شمار کل الندهحکومت آ

 33است.

های صنفی در دهی اتحادیههای عمده در هر دو مورد تصرف زمین و سازماننوآوری
رخ داده که از نظر اجتماعی پویاترین  - لهمانند کاوتین، لینارس، و نو -مناطق جنوبی کشور 

-رأیی حکومت از مشخصهات مردمی و همآهنگی و همابتکار  روند.مناطق کشور به شمار می

 34.خواهد انجامیدهای روند تغییرات بوده که به دگرگونی روابط اجتماعی 

آمد کلی معیارهایی که حکومت اتخاذ نموده رادیکالیزه شدن دهقانان و نفوذ به آخرین پی
-تریونفو، مهم داری سنتی در جنوب شیلی بوده است.  اگرچه اِلگان زمینسنگرهای نخبه

ترین کنفدراسیون دهقانی هنوز در دست حزب دموکرات مسیحی قرار دارد، اما به شکل 
 .آیددرمیای تحت نفوذ ماپو فزاینده

به هیچ وجه به دور از انتظار نخواهد بود که ماپو تا کنفرانس آتی اِل تریونفو به نیروی 
های ی به خاطر در دست داشتن پُستااتحاد توده  35اصلی در درون کنفدراسیون تبدیل شود.

                                                           
بی دهقانان اند نشان داده و نزدیک به پنج هزار عضو جنبش انقالهایی را که به ثبت رسیدهاین عدد تعداد اعضاء اتحادیه 33

 El Triunfoی دهقانی در شیلی وجود دارد: اِل تریونفو شود.  در حال حاضر، تعداد سه کنفدراسیون عمدهرا شامل نمی
)جناح  Libertad)کمونیست و سوسیالیست(، و لیبرتاد  Ranquil)جناح چپ حزب دموکرات مسیحی و ماپو(، رانکیل 

های متمایل به حزب دموکرات مسیحی گرد درصد اعضاء در اتحادیه 55ی، راست حزب دموکرات مسیحی(.  به طور تقریب
تردید این تناسب به همین شکل باقی نخواهد های متمایل به چپ تعلق دارند.  بیدرصد اعضاء به اتحادیه 45اند و آمده
 ماند.

مصادره شده و  1971س و آوریل های مارمزرعه بین ماه 313؛ و 1971ی تا فوریه 1970مزرعه از نوامبر  207تعداد  34
های مه و ژوئن در دستور کار حکومت قرار دارد.  این آمار تصویری از سرعت شتابان مزرعه در طی ماه 500ی مصادره

دهد.  متعاقباً، حکومت در پی آن است که این دستآوردها را تحکیم نموده و سپس در سال اصالحات ارضی را به دست می
 دوباره از سر بگیرد.این روند را  1972

های دهقانی عضو درصد از اتحادیه 10، زمانی که ماپو از حزب دموکرات مسیحی منشعب شده بود، حدود 1968در سال  35
درصد از  30در تالکا برگزار شد،  1971ی کنفدراسیون را در اختیار داشت.  در کنفرانس ملی این کنفدراسیون که در ژانویه
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ای وسیع سازمان یافته، در بهترین وضعیت برای به ی تودهمهم حکومتی و به دلیل پایه
تجدید سازمان بخش تولیدات کشاورزی قرار دارد.  با توجه پیش بردن اصالحات ارضی و 

جای تعجب  در حال حاضر بر علیه اشرافیت زمیندار بسیج شده، به نیروهای قدرتمندی که
که طبق قانون  باشند قانع هشتاد هکتار زمینی تنها به حفظ فعالً مالکان-بزرگ نیست که

 شود.برای هر مالک مجاز شمرده می

 

 تدریجی ءداری و بخش مالی: مصادره بانک

را، به طور کامل و یا بخشاً  36تعداد یازده بانک 1971ای تا آوریل حکومت وحدت توده
ها را خریداری نموده بود.  چنان درصد از کل سهام بانک 2/53جموع تصاحب نموده و در م

های موجود به طور کامل پیاده شوند، کنترل کامل ساختار بانکی و مالی کشور به چه طرح
دست حکومت خواهد افتاد.  بدین ترتیب حکومت با اتکاء به در دست داشتن کنترل اعتبارات 

.  به پیش بردصالحات ارضی و رشد صنایع دولتی را ی ای توسعهخواهد توانست که مرحله
بسیاری را پیرامون سبک انقالب شیلی، به ویژه در مقایسه با  مسایلها روند تصاحب بانک

تا کنون این بوده است که تغییرات بنیادی  لندهاستراتژی آ  سازد.ی کوبا، روشن میتجربه
 ، تاپیاده نموده اندکه از پیش موجود بوده یاز طریق فرامین، قوانین، و دوایر اجرای صرفاً را

عمل در برابر  ارد( را که به هیچ وجه سر سازگاری ندکنگرهمجلس نمایندگان ) بدین ترتیب
های کارمندان بانک به طور فعال از روند دولتی شدن سیستم اتحادیه  قرار دهد. انجام شده

کاری مدیران ها مانع از خرابانکب "اشغال"بانکی حمایت نموده، و در مواقع بحرانی با 
های مصادره شده در سیستم موجود مالی ادغام شده، و بانک  37ند.اهاجرایی پیشین شد

                                                           
ها را تحت کنترل داشت.  البته، این ماپو بودند.  تا ژوئن همین سال، ماپو تقریباً اکثریت اتحادیه ها متمایل بهاتحادیه

 شود.حقیقت که وزارت کشاورزی تحت کنترل ماپو قرار داشته، کمک بزرگی در این زمینه محسوب می
 Higgins’O ،Israelita ،Continental ،rabajoNacional del T ،Osorno yها عبارتند از: این بانک 36

La Unión ،Talca ،Sur de Temuco ،Valdivia de Valdivia ،Panamericanan ،Español-

Chile ،Sudamericano  .های خصوصی تحت کنترل حکومت قرار گرفت.تمامی بانک 1971ی تا ژوییه 
 ند.های بانکی شده بودهای اداری و خالی کردن حساباین مدیران متهم به فروش ماشین 37
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که از سوی حاکمیت  مدیران موقتیشان به همراه هایها از طریق کمیتهکارمندان بانک
 .کنندت میشرکی سیستم بانکی پیرامون ساختار آینده هاگیریدر تصمیم اندتعیین شده

به طور توانند میکه  انددر طول تاریخ شیلی به تصویب رسیده نیاز قوان یادیشمار ز
بسیاری از  اما، این است که ،واقعیت.  بگیرنداجتماعی کردن اقتصاد قرار  خدمتدر بالقوه 

 اجابت زیرا که صرفاً به عنوان معیاری برای ،اثر بودهاین قوانین در زمان خود کامالً بی
وعده و وعیدهای انتخاباتی و دادن نوعی تضمین نمادین تصویب گشته، ولی هیچ صوری 

از این قوانین به بهترین وجهی استفاده  اند.  حکومت مردمیگاه به طور جدی پیاده نشده
اش، توانسته است که گیری سوسیالیستیبا توجه به سمت لندهنموده است.  تیم اجرایی آ
 درهم نکی را به میزان قابل توجهی دگرگون ساخته و در مسیرالگوی مالکیت سیستم با

بدون  یتحول بنیادین اما، چنین.  گیری کندجهتبانکی -شکستن قدرت اُلیگارشی مالی
های پرشور و طوالنی از بالکن کاخ ریاست رانیوسیع خیابانی، و بدون سخن "هایبسیج"

شماری از کارمندان  صادره گردد،جمهوری در حال تکوین است.  پیش از آن که بانکی م
آمیز و تا رسیدن ی بزنگاه ساختمان بانک را به شکلی مسالمتدر لحظه عضو اتحادیه

شود.  کاری با وی انتخاب میای نیز جهت همی حکومت اشغال کرده، و کمیتهنماینده
دادن عبارت از تغییر سمت  "بوروکراتیک"و  "قانونی"آمیز ی این تغییر مسالمتنتیجه

بنیادین به سیستم اعتباری کشور، و فراهم ساختن منابع الزم برای حکومت جهت تحکیم 
توان بسیاری از بخش اجتماعی یا دولتی اقتصاد است.  از آن جایی که به واقع می

-می به آسانیبنابراین اند، نهادهای مشابه را یافت که در گذشته نیز در شیلی وجود داشته

منش  بالمآل بوده، و که در درون این نهادها در شرف تحقق را دینیتغییرات بنیا توان
 .نادیده گرفت سیستم سیاسی، اجتماعی و اقتصادی شیلی را از نو تعریف خواهد نمود،

 

 معادن: ملی کردن منابع اولیه

سنگ، آهن، مالکیت معادن ذغال توانست که ی نخستشش ماهه طی حکومت مردمی در
ی ماه ژوییه نیز معادن بزرگ مس که در مالکیت ایاالت .  تا نیمهبگیرد و نیترات را به دست

رفت به مالکیت حکومت درآمد.  متحده قرار داشته و از صادر کنندگان عمده به شمار می
را  دولتی سازیصنایع فوالد و ماشین تمعتشکیل مج ی الزم جهتمالکیت بر معادن زمینه
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که باعث انتقال سودهای حاصل  خارجی بر بخش معادنی سازد.  مالکیت سرمایهفراهم می
 .رفتنیافتگی شیلی به شمار می-عامل اصلی وابستگی و رشد به خارج از کشور بود،

 مبلغ )میلیون دالر( سال

1964 2/80 

1965 9/73 

1966 9/122 

1967 4/131 

1968 7/125 

1969 0/122 

1970 8/72 

به خارج  طی هفت سال گذشته مس کاودنهای بزرگ معای که شرکتمیزان سود سالیانه -3جدول شماره 

 38.از کشور انتقال دادند

زدایی ی نخست توقف روند سرمایههدف حاکمیت از ملی کردن معادن مس، در وهله
تا در های نوین توسعه بوده، از اقتصاد و هدایت درآمدهای حاصل از صادرات به سمت پروژه

شان به باشد که در ساخت به وجود آورد که قادر به تولید کاالهای صنایعی را پی آن بتواند
 مس نیاز است.

آمدهای مثبت پیملی کردن معادن دارای آن چه که تا کنون مشهود بوده این است که 
کاران در شمار سنگ که تقریباً نود درصد معدنمعادن ذغال مورد بوده است.  درو منفی 

افزایش  بالفاصله پس از ملی شدن معادن سقف تولیدرند، حامیان حزب کمونیست قرار دا
از گیری قابل توجه بوده است.  ، و هم چنین سطح مشارکت کارگران در ساختار تصمیمیافته

زمان میزان در معادن مس و نیترات حجم تولید کاهش یافته، و هم بینیم کهمی سوی دیگر،
ت انضباطی نیروی کار و هم چنین عدم غیبت کارگران از محل کار افزایش یافته و مشکال

مشکالت موجود در معادن نیترات را تا   مشهود بوده است.نیز کامالً مشارکت کارگران 
برای دست گذاشتن بر دانست که حکومت  یی روش از باال به پایینتوان نتیجهحدودی می

دست نخورده رها  مراتب پیشین را-معادن از آن استفاده نموده و بدین ترتیب سیستم سلسله
خواستار به خاطر انتقال مالکیت، کاران هایی از معدن.  در مورد معادن مس، بخشه استساخت

های دیگری نیز با غرامت( بودند.  بخش به اصطالح )یا پرداختالعاده نقدی پرداخت فوق

                                                           
38 Source: Panorama Económico (March 1971), P- 39. 
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به خودشان کار، ابزار کار را زمین گذاشته و تجربگی مدیران شیلیایی تازهسوءاستفاده از بی
این است که مدیران  بودهبه عالوه، امری که به یک میزان دارای اهمیت   39مرخصی دادند.

سطح تولیدات معدن را به  معدنی که کماکان فعال باقی مانده، آمریکایی معدن اِل تنینته،
 .اندپایین آورده شدت

امر منجر به  های آمریکایی در بدوتحت مالکیت سرمایه ی معادنِاعالم خبر مصادره
کم ی معادن، دستِروش یا شکل مصادره  رویارویی مستقیم با حکومت ایاالت متحده نشد.

برای ملی کردن  ارایه شده به طور موقت، هواداران ایاالت متحده را خلع سالح نمود.  دالیل
با زبان توسعه و  عموماً های ایدئولوژیک بیان گردد،به جای آن که در غالب بحث معادن

عملی مطرح شده است.  حکومت شیلی این مسئله را به جای آن که به عنوان بخشی از 
ی جهانی بر علیه امپریالیسم مطرح سازد، آن را به عنوان ادغام بخش معدن در مبارزه
که سرگرم  حالی عین حکومت شیلی در.  نمودی صنعت ملی کشور ارایه ی توسعهبرنامه

مس از دست بخش خصوصی بود،  معادن خارج ساختنای های الزم برمهیا ساختن زمینه
داد که خواهان حفظ می اطمینان به ایاالت متحده آمدتی که به دست میدر هر فرصاما 

.  با توجه به این واقعیت که تمامی نیروهای سیاسی عمده روابط حسنه بین دو کشور است
 ای جزایاالت متحده چاره دار ملی کردن ]معادن[ بودند، از این رو برایدر شیلی طرف

زدن برای دریافت غرامت مطلوب باقی نمانده بود.  ولی، چانه پذیرفتن این واقعیت و صرفاً
مذاکره کنندگان ایاالت  آید این است کهبرمی بین طرفین های مقدماتیآن چه که از نشست

داند نه میمتحده مصمم به درخواست غرامتی هستند که از آن چه که طرف شلییایی عادال
 در این مسیر به وجود ممکن است که مشکالتی کهتردیدی نیست که   فراتر است. یاربس

 هر گونه اقدام احتمالی . را خواهد داشت به برخوردهای جدی پتانسیل تبدیل شدن بیاید،
اتخاذ مواضع در روند مذاکرات و یا  برای ایجاد تأخیر مذاکره کنندگان ایاالت متحده

                                                           
ها و کارگران فنّی )که به طور عمده شهروندان ایاالت متحده بودند( مطلع شدند که معادن ملی هنگامی که مهندس 39
و مدیریتی مدت فنی -بارشان را بسته و کار را ترک کردند، که باعث به وجود آمدن مشکالت کوتاهشود، بالدرنگ کولهمی

های مربوطه تهدید شدند که های ایاالت متحده هم که تمایل به ماندن داشتند از سوی کمپانیگردید.  برخی از مهندس
شان در فهرست سیاه گنجانده خواهد شد.  برخی دیگر نیز به این دلیل کارشان را ترک کردند  که در صورت ماندن اسامی

ها را از سودجویی از نرخ وق به دالر ایاالت متحده نبوده، امری که دست آنحکومت شیلی دیگر حاضر به پرداخت حق
رسد که شیلی خود از نیروی کرد.  اما، بر خالف کوبا]ی پس از انقالب[، این گونه به نظر میسیاه کوتاه می-ی بازارمبادله

 ی معادن برخوردار باشد.فنی و مهندسی کافی برای ادراه
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راه برده و موجب تخریب  المللیمشکالت جدی بینتواند به می زنیروند چانه درسرسختانه 
مقامات شیلی در حالی که به طور علنی ابراز   گردد.روابط میان ایاالت متحده و شیلی 

های احتمالی ایاالت متحده بوده، و کنند اما به طور خصوصی نگران واکنشبینی میخوش
 از هم اکنون را گزینو بازارهای جای منابع حمایتی یافتنجو برای -و-به همین دلیل جست

ی ، وزیر امور خارجه، در اوایل ماه ژوئن با هدف توسعه40کلودومیرو آلمیدا  اند.آغاز نموده
روابط بازرگانی از هشت کشور اروپای شرقی دیدار نمود.  بنابراین، در صورتی که ایاالت 

تصمیم به اِعمال فشار بگیرد، شیلی در موضعی سازی حکومت متحده در قبال سیاست ملی
 .قرار دارد که قادر به خنثی نمودن آن است

 

 وی آهستهرسازی صنایع: پیش ملّی

ای به خوبی به این نکته واقف هستند که تنها تعداد بسیار باالی وحدت توده-رهبران رده
رو دل ومپانیا د آسهک، در حال حاضراند.  ناچیزی از انحصارات صنعتی تا کنون ملّی شده

ترین شرکت تولید فوالد کشور ملی شده، و عالوه بر آن، دولت تعداد ، عمده41فیکوپاسی
ها را تحت سازی و فلزات را بخشاً خریداری نموده و آنهای ماشینشماری از شرکتانگشت

الگوی مالکیت در میان صنایع متفاوت است.  دولت در   42مالکیت مختلط درآورده است.
های خارجی مالکیت مختلط ایجاد نموده است.  صنایع برقی، شیمیایی، و کائوچو با سرمایه

 از جمله که ،ی مالحظات مختلفی قرار داردبر پایهایجاد مالکیت مختلط گیری جهت تصمیم
آوری معین(، مالحظات سیاسی )عدم تمایل آورانه )نیاز به واردات فنالزامات فن توان ازمی

ساختن یک کشور معین(، و یا به دالیل مرتبط به امور فنی و مدیریت )عدم وجود  به ناراضی
های صنعت مانند در دیگر شاخه  .نام برد ها(شرکتبرای مدیریت  کارآزمودهنیروی انسانی 

های مصادره شده را به سیمان، نساجی، و صنایع غذایی دولت به طور کامل مالکیت بنگاه

                                                           
40 Clodomiro Almeyda 

41 Compañia de Acero del Pacíco 
، پرودینسا )ARMCO(، آرمکو )Ichalam(های ایچاالم ی خارجی در شرکتمالکیت مختلط با سرمایه 42

(Prodinsa) و کومپاک ،(Compac) .ایجاد شده است 
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تر نیز که در شرف بسته های کوچکن حال، شماری از شرکتدر عی  43دست گرفته است.
 ند.اهتر تصاحب شدکاری بیشگیری از ایجاد بیشدن قرار داشتن، به خاطر پیش

مداخله نماید  یاین بوده است که تنها در صنایع 1971ی سال سیاست حکومت در نیمه
ها را های متوسط و کوچک آنهای الزم به شرکتکه تولید را فلج کرده، و با دادن انگیزانه

-های تولید هم در شرکتبه افزایش تولید ترغیب نموده، و کارگران را برای تشکیل کمیته

فرآورش در ماه مه  لندهرانی آهای دولتی و هم خصوصی تشویق کند.  محور اصلی سخن
چه صنایعی حکومت هنوز اعالم نکرده است که اما،   و نیاز به افزایش تولید بود. نیروی کار

را نیز در اختیار ننهاده  مشخصی بندیرا برای مصادره در برنامه داشته و هیچ گونه زمان
های های تولید به مثابه گامکمیتهبه ، در بخشی از صنایع نیز کارگران در عین حال  44است.

 نگرند.نهایی شرکت میی اولیه برای مصادره

های گیری در شرکتختار تصمیمسیاست حکومت در جهت مشارکت کارگران در سا
-حکومت و اتحادیهباشد.   اهمیت دارای سازیی ملیبرنامهخود ی به اندازه شایدملی شده 

کاران عمده -اندر-اند که کارگران را به دستی قانونی را تهیه نمودهالیحه 45های کارگری
که  ،رای مدیریتها تبدیل خواهد ساخت.  شوگیری شرکتریزی و تصمیمدر ساختار برنامه

ی منتخب متشکل خواهد بود از پنج نماینده ،گیری هر شرکت استباالترین مرجع تصمیم
-حکومت، پنج تن از منتخبین کارگران )که در مجمع عمومی کارگران کارخانه انتخاب می

 گردد.شوند(، و مدیر اجرایی که از سوی حکومت تعیین می

ای نظرات متفاوتی در مورد های وحدت تودهؤلّفهرسد که در میان مبه نظر این گونه می
 لندهشخص آ رسد کهبه نظر این گونه میی انحصارات صنعتی وجود داشته باشد.  مصادره

                                                           
، )Cemento Polpaico(و سمنتو پُلپایکو  )Cemento Melon(های سیمان سمنتو ملون حکومت شرکت 43

 (Cecinas Loewer)و سسیناس لوور  (Purina)های مواد غذایی پورینا ی نساجی، و شرکتهای عمدهشرکت تمامی
نیز به خاطر فلج کردن تولید به تصاحب  (Ford)، کمپانی اتوموبیل سازی فورد 1971را ملی نموده است.  در ماه مه 

 دولت درآمد.
آن بخش از صنایعی است که "و  "صنایع انحصاری استراتژیک"ی حکومت مردمی خواهان ملی کردن ی اولیهبرنامه 44

 30000واحد از میان  150شود که تعداد تخمین زده می  "ی اقتصادی و اجتماعی کشور ضروری هستند.برای توسعه
 های انحصاری محسوب شده که باید مصادره گردند.شرکت و کارگاه، شرکت

45 Central Única de Trabajadores de Chile (CUT) 
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ای مستقل و گروه کُنش توده تر )مانندهای کوچکاش، حزب رادیکال، و گروهو کابینه
.  از این باشندی صنعتی جبههدار اتخاذ یک سیاست بردبارانه در طرفها( سوسیال دموکرات

کم در شرایط حاضر، باید به موارد خاص محدود ی صنعتی، دستِسازی در جبههنظرگاه، ملی
از دید این بخش، .  ه شودمانده، و یا این که در نهایت به ایجاد مالکیت مختلط رضایت داد

ا اعطای اعتبار بر افزایش تولید متمرکز شده و ب تمامی توجهات ضروری است که در عوض،
گان های صنعتی زمینه را برای تأمین تقاضای مصرف کنندههای الزم به بنگاهو تضمین
ی مقابل مزدها سیر صعودی داشته است.  در نقطهی افزایش دستکه به واسطه ،مهیا نمود

به طور عمده  –های کارگری این گروه، ماپو و کارگران صنعتی کُنفدراسیون اتحادیه
مشارکت و بسیج کارگران سریع بیشترین تأکید را بر تعمیم  –ها ها و سوسیالیستکمونیست

.  در این میان شاید عامل تعیین کننده گذارندبه عنوان سردمداران اصلی روند مصادره می
نخواهند که  طرز برخورد و رفتار خودِ صاحبان صنایع باشد.  در صورتی که صاحبان صنایع

تردید ی ارایه شده برآورده سازند، آن گاه بیهاها و تضمینازاء انگیزانه انتظارات حکومت را به
ای کمک خواهند نمود.  اما، چنان چه صاحبان تر در درون وحدت تودهبه تقویت جناح رزمنده

صنایع همکاری نموده و تولید را افزایش دهند، ممکن است که بتوانند موعد مصادره را به 
را که حکومت ممکن  مسیری که بتوان الگو و باشدهنوز بسیار زود  شاید.  ندازندبی تعویق

های سیاسی کماکان بینی نمود.  گرایشپیش به طور دقیق کنداست در قبال صنایع اتخاذ 
 های قاطع در این باره گرفته شده باشد.رسد که تصمیمسیّال بوده و به نظر نمی

 

 اندازها مشکالت و چشم

توان مشاهده نمود ای میوحدت تودهائتالف عمده را در درون در حال حاضر سه گرایش 
کم فعالً دارای نقاط مشترک بسیاری های مجزا، دستِها و اولویتگیریکه به رغم سمت

 نیز هستند.

انقالب  تکمیلبر تمرکز اصلی  گرایش راست خواهان آن است که در شرایط حاضر
های ها(، تحکیم پایهادن و بانکسازی مع)اصالحات ارضی، ملی 46دموکراتیک-ملی

                                                           
 استفاده نموده است. )م( national revolution-bourgeoisنویسنده در این جا از اصطالح  46
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ریزی، و توجه کامل به مشکالت موجود در فرآیند اصالحات انجام شده، تقویت ساختار برنامه
توان در ی اجتماعی کردن مابقی اقتصاد را نمیاز این دیدگاه، مسئله  تولید معطوف گردد.

نظر از نقطه ود.  در عوض،شرایط حاضر در دستور کار قرار داده و باید به تعویق انداخته ش
های متوسط و کوچک، و های الزم و اعتبارات مناسب به شرکتدادن تضمین این جریان،

شرایط کنونی  های فوری درضرورتشکل دادن به مالکیت مختلط در میان انحصارات از 
 است.

 کند مشابهت بسیارموضع گرایش میانه نیز تا آن جا که به دوران حاضر ربط پیدا می
سازی ی ملیبا این تفاوت که این جناح خواهان تسریع برنامهاما داشته،  با جناح راست زیادی

تر ه شکلی صریحهای معینی از صنایع بوده، و صنایعی را که باید ملی شوند بدر بخش
تری بر علیه انحصارات بوده، خواستار اتخاذ معیارهای فعال جریان میانهسازد.  مشخص می

ی نزدیک، تأمین گردد.  از کم در آیندههای متوسط، دستِبنگاه موقعیتکه  خواهدو می
-مرحلهمتوسط صنعتی در  یطبقه ، کهگرایش، انقالب دارای مراحل مختلف بودهاین دیدگاه 

ی سازی کامل باید تا مرحلهدار بوده، و از این رو ملینقشی را برای ایفاء عهده ی کنونی آن
 بعدی به تعویق افتد.

کند.  جریان چپ های جاری حکومت حمایت میاز سیاست نقادانه ،اما ،گرایش چپ
پشتیبان تمامی معیارهای رادیکالی است که تا کنون اتخاذ شده است، اما، بر این باور است 

]در روند  هاای و مشارکت آنکه حرکت حکومت بسیار کُند بوده و توجه کافی به بسیج توده
چپ بر یک انقالب  گرایش ی و اقتصادی کشور[ ندارد.  پافشاریهای سیاسگیریتصمیم

دهی دایمی های صنعتی را نیز دربر گرفته و متکی بر بسیج و سازمانکامل بوده که شرکت
تر در راستای بازتوزیع ثروت .  گرایش چپ خواهان پیاده کردن معیارهای رادیکالستهاتوده

ذکر حکومت بیش از اندازه درگیر با مسایل -و-کند که فکرو درآمد بوده، و احساس می
ها گردد.  بوروکراتیک بوده که ممکن است در نهایت موجب نومیدی در میان توده حقوقی و
[ به 1971ها در ماه آوریل ]ها این است که نتایج حاصل در انتخابات شهرداریبحث چپ

و این که به علت پشتیبانی  دهد که به فرآیند انقالبی شتاب داده،حکومت این اختیار را می
مردمی موجود، حکومت باید به جای فرو رفتن در مانورهای اداری که ممکن است باعث از 

 میان رفتن حمایت مردمی گردد، دست به اقدامات قاطعانه بزند.
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به میزانی که حکومت توانسته که با استفاده از مجاری موجود به تغییرات اساسی دست 
های بحرانی، است و میانه را تقویت نموده است.  از سوی دیگر، در لحظهیابد، مواضع جناح ر

ناپذیر اتخاذ موضع سازش تری یافته است. تنش، و قطبی شدن جامعه، موضع چپ وزن بیش
تواند باعث چرخش حکومت به می از سوی مخالفین داخلی و یا حتّا از سوی ایاالت متحده

 گردد.های داخل حکومت تبلیغ میسوی چپ تری شود که ازهای رادیکالسمت طرح

 

 اندازهای موجود مشکالت اقتصادی و سیاسی و چشم

جدی هایی که داشته، اما، با چندین مشکل سیاسی و اقتصادی به رغم موفقیت لندهحکومت آ
ها روبرو بوده بر دو قسم است: نیز روبرو بوده است.  مشکالت اقتصادی که حکومت با آن

ی گردد، و دوم مشکالتی که زاییدهناشی می گان اقتصادیاز رفتار نخبهه ی کیکم مشکالت
گان اقتصادی به اصالحات رادیکالی است که حکومت به انجام رسانده است.  پاسخ نخبه

کار در روستاها، اخراج -و-ها، خودداری از کِشتدر انتخابات بستن کارخانه لندهپیروزی آ
به شدت  ات کشوراز کشور بوده است.  در نتیجه، تولیدکارگران، و خارج ساختن سرمایه 

شهر سانتیاگو کاری در منطقهء کالننرخ بی  .افزایش یافته استکاری کاهش یافته و نرخ بی
سابقه بوده است.  در مناطق ، رقمی که در ده سال گذشته بیهدرصد بالغ گردید 3/8به 

ر اخراج نموده و دست به کشتار دام زده و داران بزرگ دهقانان را از کازمینروستایی نیز، 
 یشدند نیز خوددارحتّا از کشتار گاوهای باردار و ورزاهایی که برای اصالح نژادی استفاده می

ند، تا بدین ترتیب پیام سیاسی رفتار خویش را به روشنی برسانند.  بخش سازه نیز اهننمود
کاری وده و بدین ترتیب بر مشکل بیساز را به طور کامل فلج نم-و-برای چندین ماه ساخت

گی ، پس از آن که سراسیمه1971ی دوچندان افزود.  با تمام این احوال، تا اواخر ماه فوریه
هایی از صنف صنعت و سازه با ثبات ظاهر گردید، بخش لندهاولیه فروکش نموده و حکومت آ

مزدها بود افزایش دست که ناشی از یهای حکومت و تقاضای رو به رشددر مقابل انگیزانه
از آن گذشته، صاحبان صنایع دریافته بودند که توقف تولید   شروع به واکنش مثبت نمودند.

تاکتیک   ی نهایی بینجامد.ممکن است که به تصرف کارخانه به دست کارگران و مصادره
 حدی تا که ی نسبی داشتههای صنعتی افزایشکم کارگر افتاده، و فعالیتحلوا کم-و-چماق

با این وجود، شرایط موجود بسیار وخیم است، زیرا کاری گردید.  موجب کاسته شدن از بی
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گذاران خصوصی برای پذیرفتن تعهداتی که ممکن است به تقویت سیاسی که سرمایه
های حکومت بینجامد هیچ گونه تمایلی از خود نشان نداده، و میزان تولیدات را تنها در حداقل

 اند.گیری از مصادره نگاه داشتهالزم برای پیش

حکومت در شرایط موجود با چندین مشکل سیاسی روبروست: مخالفین سیاسی در 
-وحدت توده ائتالف های سیاسی داخلی درساالری؛ اختالفی قضاییه، و دیوانهکنگره، قوّ

 ، یعنی میر."متمرّد"چپ  به اصطالح اش باای؛ موضع ارتش؛ و سرانجام، رابطه

مخالف دموکرات مسیحی و ملی مجموعاً اکثریت را در کنگره به دست داشته،  حزبدو 
کم موقّتاً هم که ، دستِ های حکومتی راتوانند که تمامی الیحهمی به طور نظری و از این رو

اما، قدرت کنگره عمالً به توسط چندین عامل محدود شده است.    شده باشد، مسدود نمایند.
، و برای حل نمودهکنگره را من پرسی متوسل شده،همه تواند بهنگره میدر مقابله با ک لندهآ

مجلس از بیم سوق دادن رأی  اپوزسیونبه این دلیل،   یک انتخابات تازه فراخوان دهد.
های مهمی کند که تا از مخالفت با الیحهگیری نامطلوب، همواره سعی میدهندگان به جبهه

حزب دوم این که نماید.  خودداری  باشند برخوردار از حمایت وسیع مردمی ممکن است که
 نیز دموکرات مسیحی خود به دو جناح راست و چپ تقسیم شده، و جناح چپ عالیمی را

جناح راست ای از خود نشان داده است.  بنابراین، اری با وحدت تودهکبرای تمایل به هم
تواند به رسختانه میمخالفت سداند که هر گونه می به خوبی ]دموکرات مسیحی[ حزب

از این رو، حزب دموکرات مسیحی مجبور به حمایت از برخی   انشعاب در حزب منجر گردد.
 "تعاونیسوسیالیسم "ای را تصویب نموده که خواهان از اقدامات حکومت گشته، و برنامه

-ات فوقاختیاراختیارات قانونی بسیاری، به ویژه  دارای ی مجریه در شیلیاست.  سوّماً، قوّه

توان با رجوع بر قوانین، باشد.  این گونه اقدامات اجرایی را میالعاده برای مواقع اضطراری می
های اجرایی بدون تأیید مقررات، و فرامین گذشته پیاده نمود، که در واقع اِعمال سیاست

ابات تواند با توسل به نتایج انتخی آخر این که حکومت میسازد.  نکتهکنگره را ممکن می
تعبیر شده است( کنگره را برای همکاری تحت  "وکالت عمومی")که به عنوان ها شهرداری

فشار قرار دهد.  بدین ترتیب، اگرچه نیروی مخالفین در کنگره ممکن است که به طور نظری 
 نیست. ناپذیر سهمگین باشد، اما به هیچ وجه شکست
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، و در خدمت حفاظت از منافع شتهقرار دادیوان عالی شیلی تحت تسلط مخالفین سیاسی 
گان قرار دارد.  از جمله، تصمیم دیوان عالی کشور مبنی بر حفظ مصونیت پارلمانی نخبه
یکی از  بوده، ی قتل ژنرال اشنایدرپرونده در راستی که یکی از متهمین-دستِ سناتورِ

که دیوان عالی  رسدرسواترین موارد در این زمینه است.  با این وجود، به نظر محتمل نمی
های اخیر به شدت مورد ای را به عهده بگیرد، زیرا که در ماهبخواهد نقش بسیار ستیزگرانه

هایی نیز برای تجدید سازمان دستگاه قضایی کشور مطرح حمله قرار گرفته و از جمله طرح
ی از دارطرفکماکان به اتخاذ موضع در  شده است. از آن گذشته، چنان چه دیوان عالی

 پرسی خواهد بود.ها ادامه دهد، آن گاه هدف بسیار خوبی برای یک همهگراراست

.  به عالوه، این باشدآ میساالری در شیلی عریض و طویل بوده و کامالً ناکاردیوان
زده را نیز در خود جای ای از کارگزاران سیاستساالری همواره بخش قابل مالحظهدیوان

میان  توافقتن این دستگاه عریض و طویل از اجزاء اصلی داده است.  دست نخورده گذاش
نامه به حزب این توافق ای و حزب دموکرات مسیحی بوده است. وحدت تودهائتالف 

اش را در سطح مدیران دموکرات مسیحی فرصت داد که تا بتواند موقعیت هواداران سیاسی
ای از شمار قابل مالحظهها ساالری حفظ نماید.  دموکرات مسیحیی متوسط دیوانرده

های امور خارجه، کشاورزی، اقتصاد و در سازمان اصالحات خانههای کلیدی در وزاتپُست
 و هدایت ی مدیریتوظیفه غالباً این جاست که این افراد مشکل.  ارضی را در دست دارند

  .ا نداردهگیری سیاسی خود آنهیچ گونه سنخیتی با سمتبه عهده دارند که  هایی راسیاست
های پایین جامعه که رهبری در سطح باالی حکومت و هم چنین گروه در شرایطیبنابراین، 

بسیار های محالت، و غیره( موافق اجرای یک سیاست معین باشند، )کارگران، دهقانان، گروه
 ،اندازیبا سنگ ددار اجرای آن هستندر سطوح میانه، مدیرانی که عهده محتمل است که

سوءمدیریت، و غیره در روند اجرای آن کارشکنی کنند.  در  اِعمال انتها،أخیرهای بیایجاد ت
های تعیین شده هستند به ظاهر در حال انجام برنامهبرخی موارد این کارگزاران در حالی که 

را به گردن مافوق خویش موجود تمامی مشکالت  و حکومتی زده-دست به تبلیغات ضد
دهند.  اجرای گونه دستآوردی را محصول کار خویش جلوه می در حالی که هر ،انداخته
ساالری به جا مانده از گذشته که نسبت تحوالت اجتماعی از طریق دستگاه دیوانی برنامه

، معضلی است که استتفاوت اش بیو یا در بهترین شکلبوده به این تغییرات متخاصم 
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که در غیر این صورت باید با مشکالت  زیرا، هر چه زودتر باید آن را حل نموده لندهحکومت آ
 47رو شود.-به-ای نه چندان دور رواقتصادی در آینده-جدی اجتماعی

بینی شده است، اما تا کنون مکرراً پیش ائتالف حاکم یالوقوع بودن تجزیهاگرچه قریب
سر های دایمی بر رغم گوناگونی درونی و تنشهستیم، این ائتالف به 1971ی که در نیمه

رسد که تا به امروز تمامی اختالفات های تازه به خوبی حفظ شده است.  به نظر میانتصاب
های عضو پیرامون ی مشترک قرار گرفته باشد.  تمامی گروهالشعاع مبارزهموجود تحت

ها وحدت نظر دارند.  حتّا حزب سازی بانکسازی معادن، و دولتیاصالحات ارضی، ملی
 تا کنون شود،ترین حلقه در این ائتالف نام برده میآن به عنوان ضعیفاز  رادیکال هم که
های ایاالت متحده قرار سازی معادن مسی را که در مالکیت کمپانیملی امور توانسته است

قرار  ایخانهوزات حزب رادیکال در صدر این واقعیت کهخودِ .  خوبی اداره نماید داشت به
 سازی به عنوانملی ات پیرامونتبلیغ به راه انداختن مکان، اسازی استکه مسئول ملی دارد

با این   توسط ایاالت متحده را کاهش داده است. "ی کمونیسم جهانیتوطئه" به اصطالح
های صنعتی نداشته، به ویژه این که ای به ملی کردن شرکتحال، این حزب هیچ عالقه
اند.  خالصه این ی معاشرت نزدیک داشتههایی از بورژوازی صنعتخود نیز در گذشته با بخش

در راستای خط مشی سوسیال دموکراتیک پایبند  به یک اقتصاد مختلط که حزب رادیکال
ای وحدت تودهائتالف ی ترین نیروی تشکیل دهندهاست.  حزب سوسیالیست که بزرگ

ش گزار  خواهان شتاب بخشیدن به فرآیند انقالبی است. 48است، تحت رهبری جناح چپ
ارایه شد، به روشنی به این نکته  1971آوریل  19سیاسی پلنوم ملی که توسط کالدرون در 

 کند که:اشاره می

                                                           
های ممکن است، اما به احتمال بسیار زیاد منجر به واکنش فوری اپوزیسیون و جایی وسیع افراد یکی از شیوهجابه 47

ن دست، خواهان اجتناب از آن است.  راه حل دیگری که رویارویی خواهد شد، امری که آلنده، به ویژه بر سر مسایلی از ای
ی مالی بوده تا بدین ترتیب باعث های جدید و انتقال بودجهتر مناسب حال حکومت باشد، ایجاد آژانسممکن است بیش

 ساالران قدیمی قرار دارد.ی دیواناز میان رفتن تدریجی نهادهایی شود که زیر سلطه
) Carlosآن زمان تحت رهبری افرادی هم چون کارلوس آلتامیرانو اوررگو حزب سوسیالیست شیلی در  48

Altamirano Orrego)ودا کالفوکورا ، لوییس سپُل(Luis Sepúlveda Calfucura) روالندو کالدرون ، و
(Rolando Calderon) )قرار داشت. )م 
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هایی شان نتوانند انحصارات صنعتی را با گامی مردم و احزاب سیاسیاگر توده
های اقتصاد گسترش نیابد، و اگر پایه های اجتماعیِشتابان از میان بردارند، اگر پهنه

ریزی نکنیم، آن گاه تمامی معیارهایی الزم برای بنای سوسیالیسم را پی یاداقتص
 49.نتیجه خواهد ماندبیکه تا کنون اتخاذ گردیده  ایاقتصادی

انداز های اجتماعی و در چشمی دگرگونیدر پروسه "آسان"به پایان رسیدن فاز اولیه و 
صنعتی شیلی، مجموعاً به شرایطی قرار گرفتن پرسش اساسی پیرامون خلع ید از بورژوازی 

تر شدن اختالفات داخلی گردد.  به عبارت دیگر، با تواند باعث برجستهمی زند کهدامن می
دموکراتیک انقالب، نیروهای غیرکارگری حاضر در ائتالف باید -تکمیل شدن فاز ملی

 باید یا این کهی این فرآیند به سمت سوسیالیسم بوده، تصمیم بگیرند که آیا خواهان ادامه
 اپوزسیون گردند. ای بااز ائتالف خارج شده و وارد ائتالف تازه

متفاوتی  سرشتاز  ، اما،های سوسیالیستی در ائتالفعمده در میان بخش اتاختالف
دموکراتیک کارگران و  و مشارکت دهیبرخوردار است.  در این جا، مسئله بر سر سازمان

-این نکته کامالً روشن است که دیوان  اقتصاد است. بخش سوسیالیستی دروندهقانان در 

ساالری قادر است که ساالری شیلی از ظرفیت کشش شگرفی برخوردار است.  این دیوان
های کهن ها را در اشکال و شیوههای جدید اقتصاد را در خود ادغام نموده و سپس آنبخش

ساالری( بارزه بر علیه دیوانی کنترل کارگری و دهقانی )و ماگرچه مسئله  هضم نماید.
های کارگری است، معهذا های کلیدی در میان رهبران احزاب چپ و اتحادیهیکی از بحث
نهادهایی که تا کنون برای پرداخته نشده است.  پیشطور قطعی  این مشکل به هنوز هم به

.  با این رسدمطرح گردیده بسیار امیدوار کننده به نظر می یهای کارگرشوراها و انجمن
که از خارج اِعمال است ها و فشارهایی نیروهای چپ نه تنها در برابر تکنوکراتجدال وجود، 

های اداری کار شود، بلکه هم چنین باید در برابر برخی از اعضاء درونی خود نیز که شیوهمی
 اند مبارزه کنند.سیاسی را برگزیده

اً به بحث پیرامون پرسش کلیدی در مورد ی شیلی نهایتها پیرامون آیندهبسیاری از بحث
این که بخواهیم ارتش را به عنوان گروهی ایستا و   شود.رفتار و نقش ارتش کشیده می

همگِن با موضعی ثابت در نظر بگیریم خطای بزرگی است.  افسران ارشد ارتش در شیلی به 
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ی متوسط پایینی طبقه هایی متوسط برخاسته، و افسران جزء نیز به الیهطور عمده از طبقه
بهبود  لندهتعلق دارند.  جایگاه اجتماعی و اقتصادی ارتش و نیروی پلیس ملی در حکومت آ

یافته است.  حکومت به خدمات و مراسم نظامی توجه خاصی مبذول داشته و با انجام تبلیغات 
و اقتصادی زمان، مزایای اجتماعی هم  فراوان باعث افزایش اعتبار نیروی نظامی شده است.

 نیز ارتباط و مشاوره میان رییس جمهور و مقامات ارتشی  یافته است. بهبودنیروهای مسلح 
ای مقامات تر این که حکومت وحدت تودهمهمافزایش یافته است.   به طرز چشمگیری

ی آن اقتصادی دخیل ساخته، که تا در نتیجه-های اجتماعینظامی را در یک رشته از پروژه
شوند.  روند تبادل ای متعهد ی وحدت تودهی توسعهسلح مستقیماً نسبت به برنامهنیروهای م

تواند به توافق نظر ریزان سوسیالیست و کارشناسان فنی ارتش مینظر دوجانبه میان برنامه
.  در هر صورت، مشارکت ارتش در فرآیند های ممکن بینجامدبر سر مسایل عمده و راه حل

 ایمخالف وحدت توده و کارکه یک بخش محافظه شودمیامکان  ینباعث تضعیف ا توسعه
از فرامین خویش وادارد.   ارتش را به پیروی آنی و کامل تمامی بتواند در میان نیروهای مسلح

 لندههای سیاسی متفاوتی در میان نیروهای مسلح وجود دارد: یک بخش از آگیریسمت
سیون قرار داشته؛ و بخش سومی نیز، در حالی کند؛ بخشی دیگری در سمت اپوزیحمایت می

از قانون اساسی و  پاسداریرسد که خواهان که فاقد مواضع روشن سیاسی است، به نظر می
 باقی مانده است. لندهبوده و در حال حاضر مدافع حکومت آ مرجعیت قانون

د شود.  در چنی نخست در وجود میر تعریف میدر وهله "دمُتمرّ" به اصطالح چپ
زمین به  یمصادره، میر از طریق هدایت و رهبری جریان لندهاول حکومت آ یهماه

ی های بعد، حکومت ابتکار بازسازی جامعهتوانمندی حکومت یاری رساند.  اما، در ماه
روستایی را به دست گرفته، و هم زمان تصاحب غیرقانونی زمین را قدغن ساخته، و بدین 

 پشتیبانیحکومت  اتقرار داد: یا باید از اقدامی بسیار دشواری نهگزی در برابرترتیب میر را 
ی هزار مزرعه-و یا این که به مخالفت با حکومتی برخیزد که ساالنه بیش از یک نموده

با اقدامات اصالحی رادیکال  لندهکند.  بدین ترتیب، آبزرگ را ]به نفع دهقانان[ مصادره می
کم از نظر ی میر را، اگر نه به لحاظ سازمانی، دستِقوّههایی از هواداران بالتوانست بخش

از فعالیت  ترو یا حمایت از او بیش لندهاری میر با آکسیاسی جذب کند.  در این شرایط، هم
 خورد.به چشم می خودِ این تشکیالت مستقل
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قصد یا دخالت خارجی( سوءبحرانی )مانند اقدام به کودتا،  در وضعیتی تردیدی نیست که
تقویت خواهد  بار دیگر میر مواضعحتمی است، که در آن امکان بروز برخوردهای مسلحانه 

دموکراتیک در انقالب شیلی به طور مشروط حمایت نموده، و خواهان -.  میر از فاز ملیشد
ای نه است که در آینده باورتر، به ویژه بر علیه بورژوازی ملی بوده و بر این شتاب بیش
عنصر مهمی ی مسلحانه در آن که مبارزهحتمی بوده  یک رویارویی عمده وقوع چندان دور

 به شمار خواهد بود.

ی مسلحانه ای برای مبارزههای جاری تداوم یافته، آن گاه بسیج تودهحال اگر سیاست
ها و شوراهای کارگران و دهقانان برای هدایت دهی کمیتهنبوده، بلکه در راستای سازمان

ی های صنعتی ناحیهدر کارخانه ، اما،تصاد قرار خواهد گرفت.  مواضع میربخش اجتماعی اق
تر است.  در حالی که اگر قرار باشد که میان از همه جا ضعیف 50یسویپاراالبسانتیاگو و 

، دقیقاً در همین جاست که بورژوازی ملی و پرولتاریای سوسیالیست رویارویی صورت پذیرد
 .داد نبرد رخ خواهد

گذاران ایاالت متحده نتوانند مانع تحقق تغییرات دیگر، برای این که سیاستاز سوی 
های خارجی هدایت شده داخلی شوند، سیاست خارجی شیلی در راستای بیشینه کردن گزینه

روابط دیپلماتیک و بازرگانی با کشورهای چین کمونیست، کوبا، و آلمان بدین منظور،   است.
با  "صحیح"ی پذیرفته است که داشتن رابطه هم چنین تشرقی برقرار شده است.  حکوم

انتقاد  بر آن کشور نباید به طور رسمی از دیکتاتوری نظامی حاکم به این معناست کهبرزیل 
 است. یافتهبا کشور آرژانتین نیز افزایش  شیلی حجم بازرگانی به عالوه،  51.نمود

باقی مانده، اما به همراه  52ییشیلی کماکان به عنوان عضو در سازمان کشورهای آمریکا
ی ایاالت متحده بر ای را در داخل سازمان ایجاد نموده که مخالف سلطهبولیوی و پرو جبهه

شیلی روابط بازرگانی خود را با اروپای شرقی و اتحاد جماهیر   المللی است.های بینآژانس

                                                           
50 Valparaíso 

های سیاسی برزیلی باز گذاشته اش را به روی پناهندهدر عین حال، احتماالً شیلی بیش از هر کشور دیگری درهای 51
ای، در مقایسه با حکومت، در حمله به رژیم نظامی حاکم بر برزیل است.  از سوی دیگر، احزاب سیاسی عضو وحدت توده

 اند.هبسیار صریح بود
52 The Organization of American States (OAS) 
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روابط حسنه با  شوروی گسترش داده، و در عین حال اعالم نموده است که خواهان حفظ
های انقالبی آمریکای باشد.  شیلی به بهشتی برای پناهندگان و تبعیدیایاالت متحده می

ای را با حکومت دستِ راستی نامهالتین تبدیل شده است.  این کشور هم چنین موافقت
ایدئولوژی در آمریکای التین به چندگانگی در کلمبیا امضاء نموده که در آن  53پاسترانا
ی کلیدی در طراحی سیاست خارجی شیلی خواست ایجاد نکته  یت شناخته شده است.رسم

ای خواهان پرهیز های داخلی است.  وحدت تودهمحیط خارجی مناسبی برای تحقق دگرگونی
بپیوندند.  از این رو، اپوزسیون داخلی  بهالمللی از وضعیتی است که در آن نیروهای بین

های انقالبی آمریکا قرار نداده، و در عوض ی را در اختیار گروهحکومت شیلی هیچ گونه حمایت
 از دیگران دارد. نیز انتظار رفتار مشابهی را

سیاست "یکی از مقامات شیلیایی در مورد سیاست خارجی این کشور گفته است که، 
-خارجی ما انقالبی نیست؛ این سیاست صرفاً پشتیبان حق تعیین سرنوشت و مخالف مداخله

 "است. جویی

اما، پرسش این است که آیا ایاالت متحده و متحدین برزیلی آن نیز به همین اصل در 
 ماند؟مورد شیلی پایبند خواهند 

 

 بندیعجم

ی تحقق وظایف تاریخی محو سلطه درواقعیت این است که به دلیل ناتوانی احزاب بورژوایی 
اجباراً  صاد ملی، احزاب کارگریی اقتداری بزرگ و هموار نمودن مسیر توسعهخارجی و زمین

تر از این در اروپا به دست بورژوازی اند.  چنین وظایفی، که پیشاین وظایف را به عهده گرفته
به  انقالبی به انجام رسیده بود، در شیلی در حال حاضر به دست ائتالفی از احزاب سیاسی

ه نیاز به پاسخ دارد رهبری احزاب کمونیست و سوسیالیست در حال تحقق است.  پرسشی ک
دموکراتیک -ی کارگر پس از تکمیل انقالب ملیاین است که آیا این احزاب مبتنی بر طبقه

ی اول در شش ماهه حوالتبه سمت سوسیالیسم حرکت خواهند نمود؟  اگر بخواهیم سیر ت

                                                           
53 Misael Eduardo Pastrana Borrero 
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را مالک قرار دهیم، آن گاه شاید پاسخ به این پرسش مثبت باشد.  ولی، مسئله این جاست 
داری صنعتی انحصاری که، همان گونه که در باال نیز بدان اشاره شده، ستون فقرات سرمایه

واقعیت این است ، ی این احوالهمهبا   54تا به امروز کامالً دست نخورده باقی مانده است.
 "داری ملیسرمایه"مغایرتی با  در درازمدتتغییرات مهمی که تا کنون صورت پذیرفته، که 
هایی از منابع طبیعی که در مالکیت خارجی ی بخشمصادره  ندارد. "داری دولتیسرمایه"یا 

-ماشین یدر زمینه های خارجیبا شرکت کمپانی مختلط هاییبنگاه گذاریقرار داشته، و پایه

های خارجی گذاریی سرمایهال تازهکامالً با رو ای امری است کهکارخانه تولیدات آالت و
 گذاری در صنایع استخراجی بهگذاران خارجی عمدتاً از سرمایهکه سرمایه سازگار است؛ زیرا

 –جو سیاسی موجود از سوی دیگر، اند.  روی آورده تولیدات صنعتی گذاری در بخشسرمایه
ی گسترش ی سوسیالیستی، پروژهی کارگری قدرتمند حکومت، اعالم یک برنامهیعنی پایه

گذاران خارجی برای تعهدات تازه سرمایهاز سوی  دتدر کوتاه م –بخش دولتی، و غیره 
توان ی خارجی در شیلی، نمیبا توجه به ناامنی و بالتکلیفی سرمایه  شود.نامناسب ارزیابی می

-های سیاسی الزم در برابر ملیهای تازه را داشت، مگر آن که ضمانتگذاریانتظار سرمایه

اساس به این مفهوم است که از حکومت خواسته سازی تأمین شده باشد، که این خود نیز در 
های اجتماعی خود )یعنی، پرولتاریای صنعتی سوسیالیست( را قطع نماید؛ امری شود که پایه

 آن بسیار اندک است. وقوع حتمالکه ا

ی مالی و ی تازههایی از بورژوازی صنعتی ملی هم اکنون از برنامهبا این همه، بخش
-برند.  تقاضا برای کاالهای مصرفی به دلیل افزایش دستره میاعطاء اعتبار حکومت به

ی حکومتی، و شتاب در اصالحات ارضی به شکل وسیعی های تازهمزدها، به راه افتادن پروژه
تر از گذشته های دولتی راحتزمان، اعطاء وام و اعتبار از سوی بانکهم  افزایش یافته است.

-ی انرژی و برق شده است.  بخشباعث کاهش هزینه هارس بوده، و کنترل قیمتدر دست

بورژوازی بازرگانی و صنعتی، به همراه  "انعطاف پذیرترِ"های پویاتر و به لحاظ سیاسی 
اند.  آیا این که ای بهره بردهی حکومت وحدت تودهکارگران و کشاورزان، از اقدامات اولیه

                                                           
ی مشابه ی نخست در شیلی به انجام رسیده با آن چه که در دورهالبته، اگر بخواهیم نرخ تغییراتی را که در شش ماهه 54

تر از آن نباشد، ی تغییرات در شیلی، اگر بیشدامنهدر کوبا و چین صورت گرفته بود مقایسه کنیم، خواهیم دید که نرخ و 
 دستِ کم به همان اندازه مهم است.
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تواند، پای ثابتی از یک ائتالف وسیع خواهد، و یا این که میبخش مزبور از بورژوازی می
 ملّی را تشکیل دهد جای تردید بسیار دارد.

 راه پیشرویاند نتوانستهتا کنون حزب مخالف دموکرات مسیحی و ملی دو اگرچه 
حکومت را سد نموده یا این که از حمایت مردمی حاصل از اقدامات اولیه به نفع خویش 

در محدود ساختن  شان راظرفیتخواهد بود چنان چه  برداری کنند، اما خطای بزرگیبهره
گیری از گذار به سوسیالیسم دستِ کم گرفت.  استراتژی این احزاب تا کنون تغییرات و پیش

ها این بوده است که تنها لوایحی را به طور کامل رد کنند که اطمینان دارند که حکومت آن
های محالت برای رسیدگی به ل دادگاه)مثالً، طرح تشکی نخواهد گذاشتپرسی را به همه

تری تخلّفات جزیی(.  سیاست این احزاب در مقابل لوایحی که از حمایت مردمی بیش
افزودن یک رشته از  کنند تا باسعی می ها،با آن رسمی برخوردار باشد، به جای مخالفت

یال نموده و به شیر بیها را از میان تهی توانند آنته تا می-و-سربی هاینامهمقررات و آیین
زود، حکومت را مجبور به فراخواندن انتخابات -یا-و دُم و اِشک م بدل سازند.  این وضعیت، دیر

خواهد انجامید.  هم تر جامعه[ ]هر چه بیشتازه خواهد نمود، که خود به تشدید قطبی شدن 
را بیابند که امکان  هاییزمان، کارشناسان علم حقوق ممکن است که بتوانند قوانین یا فرمان

از سوی دیگر، چنان چه   موجود را ممکن سازد. هاینامهنطامانجام تغییرات بر اساس 
داران بزرگ به تالش خویش در جهت فلج ساختن فرآیند تولید داران صنعتی و زمینسرمایه

ت ای نخواهد داشت جز آن که از اختیارابرای حفظ منافع عمومی چاره لندهادامه دهند، آ
ی نفوذ حکومت در این امر باعث وسعت دامنهاضطراری ریاست جمهوری استفاده نماید.  

 ی تولید خواهد شد.زمینه

را ادامه  "خودی"و  "بیگانه" راهبردهایایاالت متحده نیز کماکان خطِ مشی ترکیب 
باری، های مالی و اعتاین کشور با استفاده از اهرم قدرت خویش فشار بر آژانس  خواهد داد.

ی آمریکا و یا بانک جهانی، را ادامه خواهد داد.  اعطاء ی کشورهای قارهنظیر بانک توسعه
 55های داخلی شیلی مشروط خواهد شد.های خارجی به سیاستوام

                                                           
های خارجی تا کنون به نهادهای معینی در شیلی، به ویژه جهت تقویت مراکز اپوزسیون نظیر دانشگاه کاتولیک، وام 55

به متحدین سیاسی خویش در داخل شیلی  گذار، در عین حالی کههای وامتعلق گرفته و خواهد گرفت.  بدین طریق آژانس
 شوند.توانند ادعا کنند که هیچ گونه تبعیضی در مور شیلی قایل نمیرسانند، میمدد می
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عبارت است از حفظ خطوط ارتباطی با طیف وسیعی از نیروهای  "خودی"راهبرد 
ه هیچ کدام از نیروها متعهد سازد.  مقامات سیاسی، بدون آن که ایاالت متحده را الزاماً ب

بازرگانان، مقامات نظامی، رسمی )نظامی و غیرنظامی( ایاالت متحده ارتباط مستقیم خود را با 
راستی -های سیاسی دستِها گرفته تا رهبران گروهمداران، از دموکرات مسیحیو سیاست

عمده برای ایاالت متحده ی اگرچه در حال حاضر مسئله  56کنند.نظامی حفظ می-شبه
سیاست جاری  به کارگیری همکاری و معاونت با حزب دموکرات مسیحی و حزب ملی در

گذاران ها مبنی بر کارشکنی حقوقی جهت محدود ساختن تغییرات است، اما سیاستآن
امکان دست زدن به یک کودتا، به ویژه هنگامی که افزایش  به هیچ وجه ایاالت متحده

 اند.ک رویارویی عمده منجر گردد، را رد نکردهها به یتنش

 "تحکیم زودرس"ای نیز گرایشی وجود دارد که به دنبال در درون حکومت وحدت توده
 رانی وی در روز کارگرم اصلی سخنکه تِ با مشکل تولید، لندهاست.  اشتغال ذهنی شخص آ

صرفی تأثیر ناهنجاری بر بوده، کامالً بجاست.  کمبود کاالهای م [1971]اول ماه مه سال 
گردد.  از های سیاسی منفی در جامعه میسطح زندگی مردم داشته، و باعث بروز واکنش

صاحبان ثروت حیاتی تازه بخشیده، تواند به منافع فرآیند مصادره می کُند کردنسوی دیگر، 
ای ی تازهسوسیالیست-داران تجمع نموده و ائتالف ضدتوانند پیرامون کارخانهکسانی که می

ی پس ماهه-ی ششای، به راه اندازند.  دورههایی از وحدت تودها با مشارکت بخشرا، حتّ
ی ها در ماه آوریل از نظر سیاسی بهترین زمان برای تداوم برنامهاز انتخابات شهرداری

-و خصومت ،مصادره است: زیرا که حکومت از پشتیبانی وسیعی در میان مردم برخوردار بوده

 است؛ ی سیاسی و برخوردهای اجتماعی هنوز موجب کاسته شدن از پشتیبانی مردم نشدهها
اگر حکومت به   باشد. دگرگون شدهکامالً  یتوضعاین ولی یک سال بعد ممکن است که 

 تشدید تنش دنبال حفظ بخش خصوصی صنعت باشد، آن گاه باید خود را برای رویارویی با
.  به نمودی نزدیک بروز خواهد تردید در آیندهازد که بیمیان مدیریت و کارگران آماده س

عالوه، اگر سیاست حکومت تشویق کارساالران خصوصی برای افزایش تولید باشد، آن گاه 

                                                           
در  "نرم"ها را عناصر گو با افرادی در درون حاکمیت هستند که آن-و-مقامات ایاالت متحده هم چنین به دنبال گفت 56

طریق، ایاالت متحده سعی دارد که تا پارامترهای راهبردی خویش را به آن دسته از نامند.  بدین ای میدرون وحدت توده
ها را به مزایای یک حکومت سوسیال رود که بتوان آنای تعمیم دهد که احتمال آن میعناصری در داخل وحدت توده

 داری قانع ساخت.دموکراتیک و نوسرمایه
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.  در اساس، گردد ی کارگرممکن است که ناچار به محدود ساختن و کنترل تقاضاهای طبقه
 –رود ت سوسیالیستی به شمار میانقالبی برای هر حکوم-ی تولید یک مشکل پسامسئله

توان با تغییرات ساختاری مناسب به افزایش تولید دست یافت.  اگرچه تردیدی نیست که می
داری ی اساساً سرمایهگذشتگی شخصی در درون یک جامعه-خود-خواست افزایش تولید و از

ل قدرت به بخش باشد که حکومت در عین حال آمادگی انتقاتواند نتیجهتنها زمانی می
 داشته باشد. نزدیکای ی کارگر را در آیندهطبقه

تولید به طور آشکار با اجتماعی یابی به افزایش دستبرای سیاست تشویق و تمهید  اگر
در این پرسش بار دیگر طبقاتی از نظرگاه  طبیعی است که کردن صنایع پیوند نخورده باشد،

 چه کسی؟تولید برای تکرار شود:  هاصنایع و کارخانه

گذارند، بسیاری تولید می روی ها تأکید را برای بعضیدر حالی که در درون وحدت توده
بینند که تری میاز مبارزین مشکالت مربوط به تولید را به عنوان بخشی از فرآیند بزرگ

گران بازیشتاب دادن به روند تغییرات، تعمیم مشارکت مردمی، و تقویت آگاهی انقالبی 
شود.ی کارگر صنعتی و روستایی را شامل میالب شیلی، یعنی طبقهاصلی انق
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 نشینی شیلی: پیشروی یا عقب - 2

ای ویو منتشر شده، چکیدهمانتلی ری [1971] ی اکتبرای که در شمارهجیمز پتراس در مقاله
 را ارایه لندهآ سالوادُرای عالی از کارهای انجام شده در طی سال اول حکومت وحدت توده

های پتراس بوده، و نه ی حاضر نه تکرار گفتهاما، هدف من از نوشتن مقاله  1نموده است.
تری را به روایت وی بیافزایم.  در عوض، هدف من های بیشخواهم که جزییات و فاکتمی

را که اکنون در شیلی در شُرُف تکوین است ارزیابی نموده،   ایسیاسیاین است که فرآیند 
های اولیه کنونی به نتیجه گیری لن پیرامون برخی از تحوالت ممکن در سر فصتا بلکه بتوا
 دست یازید.

ای به قلم هکتور بناویدس، یکی ام که این نوشته را با نقل قولی طوالنی از مقالهمایل
ی صنعتی حکومت، آغاز اندرکاران برنامه-از مبارزین حزب سوسیالیست شیلی و از دست

ی در شماره "گیرندها ابتکار عمل را به دست میتوده"بور تحت عنوان ی مزنمایم.  مقاله
منتشر گردید.  الزم به ذکر است که این نشریه توسط جناح  2ایندوا مریکاماه اکتبر ژورنال 

 رود.چپ حزب سوسیالیست منتشر شده، ولی ارگان رسمی حزب به شمار نمی

ها خوش مذاق رفرمیست فرآیند تحوالت در شیلی آن قدر سریع است که به
ها گرمی برای انقالبیآید، ولی در عین حال آن قدر کُند است که هیچ گونه دلنمی

 اما، مراد این نیست که بگوییم که گویا ابزاری طالیی پیدا شده کهکند. ایجاد نمی
رفت را بدون هر گونه نیازی به اتخاذ معیارهای غیرمتعارف ممکن ساخته و از پیش

هایی که به پیش .  برعکس، گامباشدهای بالانقطاع میمتضمن پیروزیاین رو، 
نشینی و در واقع بعضاً نیز عقب ؛البداهه و نوسانی بودهشود عموماً فیبرداشته می
گیری مشخص های این فرآیند فقدان سمتگیگردد.  یکی از ویژهمحسوب می
ه سطح باال و میان هایتصمیم پیاده نمودنجهت  ضروریکار -و-سیاسی و ساز

 است. بوده 

                                                           
1 James Petras, “The Transition to Socialism in Chile: Perspectives and Problems,” 

MR (October 1971), pp. 43-71 

2 Indoamérica 
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، هنگامی که هنوز اُلیگارشی پراکنده [1971] های ژانویه و مهدر حد فاصل ماه
ی صنایع، بسیار ی اصلی، یعنی ضبط و مصادرهو سردرگم بود، پیشروی در جبهه

کُند بود.  این امر، از یک سو به بورژوازی صنعتی فرصت داد تا خود را از نظر 
التی بازسازی نموده و از سوی دیگر مبارزه برای ایجاد بخش سیاسی و تشکی

 تر ساخت.مالکیت اجتماعی را مشکل

ای نیز در درون ائتالف وحدت توده "تحکیم"ی ارتجاعی زمان، نظریههم
ی مردم خواهد که حرکت تودهشروع به رشد نمود.  این نظریه به ا شکال مختلف می

ده و روند امور به ریتم سنتی و کُند آن برگردانده به سمت سوسیالیسم را به عقب ران
رفرمیستی در شیلی در طی سی سال  "هایرفتپیش" بارز یشود که مشخصه
 گذشته بوده است.

توان روند جاری را متوقف که نمی ایمگرفتهای از زمان قرار اکنون در نقطه
روی ما قرار ندارد: تر در پیشِ نموده و یا این که به تعادل رساند.  دو راه بیش

نشینی.  اگرچه تغییراتی که تا کنون انجام شده حرکتِ منظم به رفت یا عقبپیش
گیری از قبول کند، اما از وسعت کافی برای پیشسمت سوسیالیسم را تضمین نمی

 یک راهِ حل بینابینی برخوردار است.

های انقالبی هستیم که توده-ما در حال نزدیک شدن به یک وضعیت پیشا
های سازمان یافته به شرایط گیرند.  تودهرفته ابتکار عمل را به دست می-مردم رفته

ها منطبق نباشد گردن نخواهند گذارد.  های طبقاتی آنتحمیلی از باال که بر خواسته
های سازمان اند: یا رهبری تودهاحزاب سیاسی اکنون در برابر یک گزینه قرار  گرفته

 کنار زدهها ه دست بگیرند، یا این که به توسّطِ حرکت شتابان تودهیافته را قاطعانه ب
 شوند.

گرمی ها دلها را مشوّش ساخته، اما به انقالبیشرایط حاضر خاطر رفرمیست
ی بعدی با مشکالت نظری و دهد.  در عین حال، رهبری جریان را در مرحلهمی

 عملی مواجه خواهد ساخت.

 تحکیم نمود ی کنونیدر مرحله را باید در شیلیروند جاری که  نهاداین پیش
ی تغییرات ساختاری قرار دارد.  براساس این نظریه، به اجرا گذاشته ی نظریهبر پایه
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به ایجاد تغییرات ساختاری در نظام تا کنون ای ای وحدت تودهشدن نکات برنامه
تحکیم اگر  که ایجاد نمودهانجامیده و یک بخش دولتی را  ]شیلی[ داریسرمایه
باشد.   در آینده تواند به عنوان زیربنایی برای ساختمان سوسیالیسممی آن گاه شود،

گویند که تحکیم آن چه که تا به امروز به دست بنابراین، هواداران این نظریه می
 ترین راه برای نیل به سوسیالیسم است.آمده مطمئن

انجام شده تماماً در چارچوب  اما، حقیقت این است که تغییراتی که تا به امروز
داری صورت گرفته است.  البته، در این تردیدی نیست که تغییرات نظام سرمایه
های آن را ترین بخشکرد اُلیگارشی شیلی و انگلیهای قدیمی عملمزبور شیوه

داری های نظام سرمایهعمیقاً دگرگون نموده است.  اما، این تغییرات هنوز در پایه
است؛ یعنی حق استثمار، حق تصاحب و انباشت ارزش اضافی،  جاد ننمودهای تغییری

و کنترل ابزار تولید در دست مالکیت خصوصی همگی کماکان وجود دارند.  به واقع، 
آن چه که رخ داده این است که بورژوازی به اجبار خود را از یک بخش از فعالیت 

اش عین حال میدان عملیاتی صنعتی و بازرگانی به بخش دیگر منتقل نموده، و در
محدودتر شده است.  ولی، تا به امروز پرسش از بین رفتن بورژوازی بزرگ به عنوان 

 ای استثمارگر به هیچ وجه مطرح نشده است.طبقه

ها انجام گیری بخش دولتی نیز از طریق خریدن مایملک و سهام شرکتشکل
داری عمل نظام سرمایهکند که کماکان بر اساس هنجارهای شده که ثابت می

های خصوصی از گذاریدهد، در واقع انتقال سرمایهکنیم.  آن چه که رخ میمی
های اند به بخشبندی شدهی ما به عنوان استراتژیک طبقههایی که در برنامهبخش

ها مثالً بانک –باشد.  این واقعیت که برخی از مایملک بورژوازی غیراستراتژیک می
زند، زیرا که در نظام ای نمیزان خریداری شده به بحث ما لطمهبه قیمت ار –

شود که کسب سود، به طور مستقیم ها طوری تنظیم میداری همواره قیمتسرمایه
ها که پیش از یا غیرمستقیم، تضمین گردد.  از آن گذشته، قیمت سهام بانک

پیروزی ائتالف  نمود، پس از انتخابات وبرگزاری انتخابات سیر نزولی را طی می
های اساسی دولت ای به شدت سقوط کرد.  پس از آن که کنترل ارگانوحدت توده

ی ضوابط گرایانه و بر پایه، بر اساس برآوردی واقعگردیداز دست اُلیگارشی خارج 
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اش پرداخته شد ارزشی بیش از آن چه که برای دیگر هاداری، سهام بانکسرمایه
 نداشت.

ها نه ی که باید درک نمود این است که دولتی شدن بانکی بسیار مهمنکته
تواند کند، بلکه برعکس، میداری ایجاد نمیی سرمایهتنها مانعی بر سر راه توسعه

های دولتی به اعطاء اعتبار برای تولید به مزیّت بسیار بزرگی باشد.  چنان چه بانک
گسترش صنایع بخش خصوصی  داری ادامه دهند، بنابراین فعاالنه بهی سرمایهشیوه

که دولت هرگز قطع خدمات اساسی )مانند  همان گونهکمک خواهند نمود.  و عیناً 
 دار م دِّ ی ممکن برای مبارزه بر علیه یک سرمایهالکتریسیته( را به عنوان یک گزینه

اعتبار به عنوان  محدود ساختن  تواند ازدهد، به همین منوال نیز نمینظر قرار نمی
 ای جهت ایجاد فشار بر علیه یک شرکت استفاده کند.هحرب

کاوی، و یا توان نام برد که تولید آهن و فوالد، معدنکشورهای بسیاری را می
 20از جمله در بریتانیا  –اند ها پیش دولتی کردهمثالً کل صنایع شیمیایی را از سال
داری ظام سرمایهولی ن –اند سنگ دولتی شده-سال است که صنایع فوالد و ذغال

در این کشورها بدون درنگ با شدت در حال توسعه بوده است.  عمالً، دولتی کردن 
های پایه ولی ناسودآور ی خصوصی از بخشبرخی صنایع باعث گشته که سرمایه

های رو به رشد با امکانات بیشتری برای سوددهی روی آزاد شده و به سمت بخش
 آورد.

سازی برای تغییرات ر شیلی انجام یافته عبارت از زمینهتمام آن چه که تا کنون د
داری به نظام سوسیالیستی خواهد ساختاری عمیقی است که حاکی از گذار از سرمایه

در چارچوب همگی تمامی تغییرات انجام شده تا به امروز  واضح است که بود.  اما،
ی اضر در این لحظهکه فرآیند حفرض کنیم داری بوده است.  حال اگر نظام سرمایه

داری تحکیم نظام سرمایهشکی نیست که متعاقب آن زمانی به ناگهان متوقف گردد، 
برد انقالب سازی جهت پیشکه برای آمادههم خواهد شد، و تمامی تغییراتی 

داری بدل خواهد شد.  به ابزاری در دست سرمایه تماماً اجتماعی صورت پذیرفته
ی تحکیم تغییرات ساختاری بر این پایه بودن نظریه نظرگاه ما مبنی بر ارتجاعی

داران در خدمت منافع سرمایه ی تحکیمنظریهاستوار است.  حقیقت این است که 
 قرار دارد.
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ی آن در صورتی که این فرآیند متوقف شود، برای به حرکت درآوردن دوباره
چنین توقفی در ی زمانی که برای بهای گزافی باید پرداخت.  به عالوه، در دروه

های عملیاتی نو گذاری در زمینهدار به سرمایهی سرمایهشود، طبقهنظر گرفته می
مبادرت نموده و بدین ترتیب خواهد توانست که خود را به عنوان یک طبقه تقویت 

 کند.

روی ی حاضر تحکیم و تقویت فرآیند پیشترین امر در مرحلهدر نتیجه، مهم
های جداگانه، حتّا اگر هم که در از آن جایی که بنگاه  به سمت سوسیالیسم است.
تر خواهند بود، از این رو برای داری ضعیفهای سرمایهمالکیت دولت باشند، از بنگاه

الذکر باید بخش مالکیت اجتماعی بسط داده شود.  سوسیالیسم نیل به هدف فوق
های صنعتی تبدیل ن بنگاهای به صاحباشود که کارگران به طور فزایندهزمانی بنا می

، زمانی که شتهی تولید حذف گزمانی که استثمارگران به تدریج از چرخه شده،
ریزی به سرتاسر تولید صنعتی تسرّی یافته، و زمانی که کارگران خود مدیریت برنامه
 های دولتی را به دست گرفته باشند.بنگاه

، کُند گرددحکیم ساختاری ی به اصطالح تاین فرآیند به جای آن که به بهانه
شود.  ساختارهای مورد اشاره در انطباق با نظام  ی دنبالهر چه بیشتر با شتاب باید

توجه ما به جای تحکیم این نظام باید  ؛ در صورتی کهاجتماعی معینی قرار داشته
 بر تغییر آن متمرکز باشد.

جویی گرفتن مبارزهبرای شتاب دادن به روند تغییرات مورد نیاز، باید با در نظر 
ای، این جنبش را تحکیم نموده و به سطح سیاسی و ی جنبش تودهخودانگیخته

ایم که کارگران خود به فعال ای رسیدهسازمانی آن ارتقاء داد.  خوشبختانه، به نقطه
های بزرگی در راستای شکل دادن کردن این فرآیند پرداخته و در حال برداشتن گام

لیستی هستند.  هر گونه تالش برای مهار این گونه ابتکارات به یک آگاهی سوسیا
ی راه چیزی جز جنایت بر علیه انقالب ی تحکیم و توقف پیشروی در نیمهبه بهانه

اعتبار را در نظر کارگران بی های سوسیالیستیشیلی نخواهد بود، امری که آرمان
 خواهد ساخت ...
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اند اثر بسیار منفی، به ویژه بر توضعف اقتصادی و کمبود احتمالی کاال می
الوقتی منجر به از های میانی جامعه داشته باشد.  به عبارت دیگر، سیاست ابنالیه

شان هستیم.  از گردد که به دنبال جلب حمایتهایی میدست دادن حمایت آن
ی کارگر با ثبات قدم و بدون درنگ به پیش رود، اکثریت سوی دیگر، اگر طبقه

 امعه از آن پیروی خواهند کرد.بزرگی از ج

ام توسط مشاهدات شخصی من در طول اقامت هشداین ارزیابی که تا آن جایی که می
 در خود های زیر راکامالً تأیید شده است، پرسش [1971] ی دوم ماه اکتبردر شیلی در نیمه
 به همراه دارد:

روی را یم یا پیشتحک ای کدام یک از دو سیاستِوحدت توده ائتالف رهبرییکم، 
 ممکن است که برگزیند؟

 ی باال کدام است؟عواقب سیاسی مترتب بر هر کدام از دو گزینهدوم، 

نقش بسیار مهمی را در این  هیچ تردیدی آمدهای ممکن بدونکه پی ییاز آن جا
 ی دوم بپردازیم.کند، بنابراین الزم است که ابتدا به گزینهگیری بازی میتصمیم

 

 ی پیشرویآمدهاپی

پردازد، که عبارت است از رادیکالیزه شدن هکتور بناویدس تنها از یک جنبه به این مسئله می
که ظاهراً جملگی از  ؛ نکاتیهاجویی آنکارگران، تقویت تشکیالت کارگری، و ارتقاء مبارزه
قیقت، .  در حروندبه شمار میاندازه مطلوب نقطه نظر سوسیالیسم انقالبی اموری مثبت و بی

ی کارگر است که پتانسیل آن را دقیقاً چنین فرآیندی از توسعه و دگرگونی در درون طبقه
ی بعدی سازی برای حرکت به سمت سوسیالیسم را به مرحلهی حاضر از آمادهدارد که مرحله

 یفرآیند چنین که ورود به فرآیند گذار است هدایت کند.  اما، پُر واضح است که در این
بدون آن  ،گر صرف کنار نشستهشیلی حاضر نخواهد بود که به عنوان یک نظاره بورژوازی

.  همان گونه که بناویدس اشاره نموده، ی به خرج دهدکه بخواهد برای توقف آن تالش
تحمل با بردباری دهد داری رخ میتواند تغییراتی را که در درون سیستم سرمایهبورژوازی می

اما به طور  نماید؛برداری تغییرات به نفع خویش بهره گونه از این تواندنموده و البته که می
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را نشانه گرفته تهدیدی جدی تمامیت نظام  به عنوان قطع و یقین در مقابل تغییراتی که
شود این است منفعل باقی نخواهد ماند.  بنابراین، پرسشی که مطرح می باشد به هیچ وجه
هایی گزینهگیری از تغییرات نوع دوم چه برای پیشی شیلی، بورژوازی که در شرایط ویژه

 ؟در اختیار دارد

ی مقنّنه و قضاییه، که اتفاقاً هر دو رف داشتن کنترل بر قوّه، صِچنین شرایطی در این
به واقع، کم زیرا که کند.  باقی مانده، به خودی خود کفایت نمی شیلی در دست بورژوازی

ها ی کارخانهها برای مشروعیت بخشیدن به مصادرهز آنهایی که انیستند قوانین و فرمان
نباید فراموش .  از آن گذشته، کماکان استفاده شود تواندمی از سوی کارگران استفاده شده و

-گذاران و قضات فاقد ابزار الزم برای به اجرا گذاشتن تصمیمات خویش میکه قانون نمود

نیروهای مسلح )شامل نیروی پلیس(، از اهمیت  باشند.  داشتن کنترل بر چنین ابزاری، یعنی
قرار دارد،  لندهآ سالوادُرحیاتی برخوردار است.  البته، چنین کنترلی اسماً در اختیار حکومت 

 واقعاً باور دارد که چنین کنترل اسمی –و نه وزیر کشور او  لندهقطعاً نه خودِ آ –اما چه کسی 
ارتش )که در شرایط حاضر تمامی شعب نیروهای مسلح   باشد.پایدار و قابل اتکاء می تواندمی

داری در برابر کند( یک نهاد بورژوایی است که برای حفاظت از نظام سرمایهرا نمایندگی می
مورد تهدید  نظام موجوداش طراحی شده است.  اگر و هنگامی که دشمنان داخلی و خارجی

خطوطی که بناویدس برشمرده چنین  تردید در صورت پیشروی در راستایواقع شود، که بی
تهدیدی به وقوع خواهد پیوست، باید بدون هیچ گونه تردیدی انتظار آن را داشت که 

الوقوع اقدام کند.  و از آن بورژوازی در استفاده از ارتش جهت از میان برداشتن خطر قریب
آن گاه ، جایی که فرض ما بر حمایت حکومت از سیاست پیشروی به سوی سوسیالیسم است

 چنین اقدامی از سوی بورژوازی چیزی جز اقدام به کودتا نخواهد بود.

آیا چنین اقدامی موفق خواهد بود یا نه، امر دیگری است.  اما، تمامی شواهد این که 
[ شانس بسیار یکند که ]یک کودتای احتمالتاریخی در آمریکای التین این گونه حکم می

 هایرخساره ازموجود در شیلی  وضعیتاز سوی دیگر،  قوی برای موفقیت خواهد داشت. 
 تعادل قوا را به سمت دیگر سوق داده، و به شکست بخش تواندمی است که ای برخوردارویژه

را نیز تقویت  سومی یمنجر شود.  در عین حال، تجارب تاریخی فرضیه شورشی ارتش
و جمهوری دومینیکن در سال  1936اسپانیا در سال  ی تاریخی دراگر به تجربهکند.  می

گرفت، شورش نظامیان اگر دخالت خارجی صورت نمی نظری بیفکنیم خواهیم دید که 1965
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شد.  در مورد ای به شکست کشیده میراستی در هر دو کشور به شکل مفتضحانه-دست
ت اسپانیا، دخالت آلمان نازی و ایتالیای فاشیست، و در مورد جمهوری دومینیکن دخالت ایاال

متحده بود که به پیروزی نظامیان انجامید.  در شیلی امکان وقوع سناریوی مشابهی وجود 
ی خارجی توان دخالت قطعی را داشته گران بالقوّهدارد، بدون آن که هیچ کدام از دخالت

ولی، برای یافتن پاسخ قطعی به این پرسش وجود ندارد.   ، اما، فوریّتیباشند.  در حال حاضر
ای که باید درک شود این است که سیاست پیش به سوی سوسیالیسم، آن ن نکتهتریمهم

شود، های شیلیایی تبلیغ میگونه که از سوی هکتور بناویدس و بسیاری دیگر در میان چپ
به رویارویی نظامی میان پرولتاریا و بورژوازی راه خواهد برد.   ،دیر یا زود ،تقریباً به طور قطع
هایی از آن به دفاع از بورژوازی در کم بخشش یا دستِتی در تمامیتنیروهای مسلح دول

این رویارویی نظامی وارد خواهند شد.  اگرچه این دریافت غالباً در سطح عموم به بحث 
ای است که به طور وسیعی در شیلی پذیرفته شده است.  پذیرفتن شود، اما نکتهگذاشته نمی

 ها و افراد مختلف بازی کند.های گروهگذاریاین نکته باید نقش مهمی را در سیاست

 

 آمدهای تحکیم پی

ای دستِ در درون ائتالف وحدت توده "گرایانتحکیم"در صورتی که جریان به اصطالح 
گرانه های اداری، یا حتّا با معیارهای سرکوبیا با توسل به شیوه حال –باال را گرفته و بتوانند 

ی کنترل اقتصادی خویش بشوند، در آن صورت آن مانع کارگران از بسط قلمرو و حوزه –
چه که به واقع تحکیم خواهد شد زیربنای ادعایی برای دور بعدی حرکت به سمت 

اری است که در این فرآیند تحکیم خواهد دهای سرمایهسوسیالیسم نبوده، بلکه در عوض پایه
نموده، الزم به تأکید مجدد است که جذب  اشارهشد.  همان گونه که بناویدس به درستی 

-های خصوصی به بخش دولتی، حتّا در ابعاد بزرگ هم الزاماً به معنای تضعیف سرمایهبنگاه

شد د.  این واقعیت را میداشته باشنیز ی دقیقاً معکوس داری نبوده و ممکن است که نتیجه
رخ داده بود  3ی سی در ایتالیای فاشیستها پیش در دههبه سادگی از آن چه که مدت

گیری نمود.  اما، به هر حال، پس از آن چه که یکی پس از دیگری در کشورهای نتیجه
 ای برای عدم درکداری در دوران بعد از جنگ جهانی دوم رخ داد، دیگر هیچ بهانهسرمایه

                                                           
 در مورد میزان مالکیت دولتی بر ابزار تولید در ایتالیای فاشیست نگاه شود به: 3

“The Long-run Decline in Liquidity,” MR (September 1970), pp. 16-17. 
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تحت شرایط  الزاماًداری به طور تاریخی عمدتاً و این حقیقت بسیار مهم وجود ندارد.  سرمایه
مالکیت خصوصی ابزار تولید توسعه یافت.  اما، پس از آن که روابط طبقاتی مختص به 

داری به شکلی مستحکم در جامعه برقرار شده و ا شکال سازمانی الزم جهت استخراج سرمایه
 خواهد بودش اضافی به درستی جا افتاده و تکمیل گشتند، آن گاه سیستم قادر و انباشت ارز

زنده مانده و در حقیقت شکوفا  نیز که در تحت الگوهای متفاوتی از مالکیت حقوقی ابزار تولید
حتّا بر یک مورد  تواننمیخیل کارهایی که تا کنون در شیلی انجام شده،  گردد.  از میان

داری در شیلی دست سرمایهنظام این اصل منافات داشته باشد.  انگشت گذاشت که با 
نیست که تا بتواند در آن دوره  "تحکیم"ای از نخورده باقی مانده و خواهان چیزی جز دوره

های به دست آمده به نحو خود را با شرایط تازه تطبیق داده و بیاموزد که چگونه از فرصت
 فاده نماید.احسن، یعنی به سودآورترین وجهی، است

این سکه را باید در پاسخ به  ی تحکیم است.  روی دیگراما، این تنها یک روی سکّه
 پذیر هستتحکیم به هیچ شکل معناداری امکان اصوالً ه آیاجو نمود ک-و-این پرسش جست

 .یا نه

بالاستفاده مانده از پیش،  های تولیدیگسترده و ظرفیت ی وجود بیکاریِبه واسطه
 ؛پذیر گردیدای امکانولید کاالهای مصرفی در طی اولین سال حاکمیت وحدت تودهافزایش ت

پدرو   گردید. درآمد-سطح زندگی طبقات کم باعث باال رفتن ی خودامری که به نوبه
اقتصاد، در طی یک سخنرانی در سانتیاگو در هفدهم اکتبر، گفت که  فعلی واسکوویک، وزیر
مزدهای واقعی به میزان بیست درصد ای دستدت تودهی اول حکومت وحدر طی یک ساله

افزایش داشته است.  اما، واقعیت این است که این فرآیند اکنون به انتهای خط رسیده است.  
های اقتصادی با مشکالت اقتصادی رقم خواهد ای که در پیش است به جای موفقیتدوره

شوند.  میزان ذخایر رفته ظاهر می-هخورد.  تنگناها و کمبودها )به ویژه کمبود گوشت( رفت
به کاخ ریاست جمهوری نزدیک به پانصد میلیون دالر بود.  این  لندهارز خارجی هنگام ورود آ

.  به ته دیگ خواهد خوردزودی  گیر آن بهکفذخایر اکنون به زیر صد میلیون دالر رسیده و 
بود که بتوان این مشکالت را با کم بسیار دشوار خواهد بنابراین، اگر غیرممکن نباشد، دستِ

که بخش  با توجه به اینزمان، جویی نمود.  همی واردات استراتژیک چارهاتکاء به شیوه
مازاد  یهی صنایع سودآور کماکان در مالکیت بخش خصوصی قرار دارد، حجم سرمایعمده

بوده؛ و از  قرار دارد بسیار محدود گذاری مجددجهت سرمایه داخلی که در اختیار حکومت
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های گذاریثباتی از سرمایهوجود بی یواسطهخود یا به  سهمبه  نیز دارانسوی دیگر، سرمایه
هایی که ممکن پروژه گذاری درسرمایه به جای به عمد خودداری نموده و یا این که تازه

خواه خویش های دلند عمدتاً در پروژهنهای حکومت یاری برسااست به موفقیت برنامه
 کنند.گذاری میرمایهس

ی اقتصادی توان انتظار داشت که آرامش نسبی موجود در جبههبه تمامی این دالیل، می
یم، جای خود را به تالطمات اهشاهد آن بود ]حکومت آلنده[ ی نخستکه در طی یک ساله

است.   تکوینهم اکنون در حال  چنین روندی های فزاینده بدهد.  در واقع اینو کشاکش
در سانتیاگو به  انزنتن از هزار -زمان با نوشتن این خطوط، خبر تظاهرات نزدیک به پنجمه

دست ما رسیده که توسط دو حزب مخالف، یعنی دموکرات مسیحی و ملی در اعتراض به 
 دهی شده است.مخالفت با دیدار فیدل کاسترو از شیلی سازماندر کمبود مواد غذایی و 

عیت موجود برای حل این مشکالت کار چندانی از حاکمیت واقعیت این است که در وض
ساخته نیست، مشکالتی که نه تنها نامترقّبه نبوده، بلکه به طور ماهوی نیز مشکالت عمیقی 

اقتصادی و سیاسی دارند.  بگذارید حکمی -هستند که ریشه در ساختارهای موجود اجتماعی
ی این فرآیند را در لحظه"یادآوری کنیم:  را که هکتور بناویدس در این باره صادر کرده بود

رود یا توان متوقف نمود و نه به تعادل رساند.  ]این فرآیند[ یا به پیش میکنونی نه می
این سخن به معنای آن است که نیروهای انقالب و ضدانقالب در   "کند.نشینی میعقب

یک رویارویی در حرکت اند که به ناگزیر به سمت ساز گره خوردهی سرنوشتیک مبارزه
 بوده که یکی از این دو طرف باید از آن میدان پیروز بیرون بیاید.

 

 ؟ه ایوحدت تودهای موجود در برابر راه

ی پیشروی شود این است که در رویارویی با دو گزینهپرسشی که در این جا مطرح می
به طور  آلندهخصِ ای به طور عام و شانقالبی یا پسروی ضدانقالبی، واکنش وحدت توده

 خاص چه خواهد بود؟

ای مرتبط است، باید به برای پاسخ گفتن به این پرسش تا آن جا که به وحدت توده
خاطر داشت که این جریان به عنوان یک ائتالف انتخاباتی شکل گرفت، و پس از کسب 
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قعیت این وا  بر کارکرد آن افزوده شد.پیروزی در انتخابات نیز مشارکت در مشاغل حکومتی 
ی آن نیز، سوای گذاری نبوده، و اجزاء متشکلهای یک نهاد سیاستاست که وحدت توده

ی مشترک انتخاباتی، فاقد وحدتِ نظرِ در ایدئولوژی و یا ها پیرامون یک برنامهموافقت آن
گیری پیرامون اقدامات قاطع به ی تصمیماهداف درازمدت هستند.  به موازات این که صحنه

ای از انتخابات، پارلمان، و ادارات حکومتی دور گشته و به سمت رویارویی میان زایندهطور ف
-و-ای نیز در شکلکند، وحدت تودهی شیلی میل مینیروهای طبقاتی موجود در جامعه

ی فروپاشی قرار خواهد در آستانهشمایل ائتالف موجود موضوعیّت خویش را از کف داده و 
نون دو گروه از موسسین این ائتالف، یعنی حزب رادیکال و جنبش در واقع، هم اک  گرفت.

ای، دچار انشعاب شده و در این روند دو سازمان نوین سیاسی، یعنی برای کُنش متحد توده
ی اند.  این دو جریان تازهگذاری کردهرا پایه 5و چپ مسیحی 4جنبش رادیکال مستقل چپ

خی از وزیران و اعضاء پارلمان که به حزب چپ حمایت نموده و بر لندهسیاسی از حکومت آ
 اند.ها پیوستهای تعلق داشتند به آنرادیکال و جنبش برای کُنش متحد توده

ترین این افراد است که در ، وزیر کشاورزی، از سرشناس6شانشُل )جکس چونچُل( ژاک
ضع مشابهی ای نقش رهبری را به عهده داشت و اکنون نیز موجنبش برای کُنش متحد توده

ای به مفهوم اخص آن در چپ مسیحی دارد.  بنابراین، حکومت دیگر حکومت وحدت توده
رود، زیرا که این دو سازمان نوبنیاد که اکنون در ائتالف حضور دارند از اعضاء به شمار نمی

روند.  اما، این مسئله به خودی خود دارای اهمیت چندانی نیست؛ و مؤسّس آن به شمار نمی
تری به هیچ وجه نامحتمل نبوده، های باز هم بیشجایی-به-فرض بر این که تغییرات و جابا 

ای در حال تبدیل گیری نمود که وحدت تودهتوان با اطمینان این گونه نتیجهاحتماالً می
ای از احزاب و توان به راحتی و در هر زمان به هر ملغمهشدن به برچسبی است که می

 الصاق نمود. لندهمت آهای حامی حکوگروه

در عین حال، پُر واضح است که نیروهای سیاسی واقعی در درون حاکمیت احزاب 
هست.  جنبش انقالبی چپ )میر( که در یک سال  لندهسوسیالیست و کمونیست و شخص آ

                                                           
4 Independent Radical Movement of the Left (MR-II) 

5 Christian Left 
6 Jacques Chonchol 
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در سمت چپ این نیروها قرار داشته، و در سمت راست  7گذشته رشد بسیار سریعی داشت
اند.  این اسی بورژوازی، یعنی احزاب دموکرات مسیحی و ملی، قرار گرفتهها نمایندگان سیآن

ی سیاسی در دوران پیشِ رو خواهند بود، در حالی که نیروهای گران اصلی صحنهنیروها بازی
اندازها و سنگین کردن چشم-مسلح نیز در گوشه کمین کرده و در حال بررسی و سبک

 باشند.ل احتمالی میب بر هر گونه دخالت فعاخطرات مترتّ

گران شود این است که واکنش هر کدام از این بازیپرسشی که در این جا مطرح می
نشینی ضدانقالبی چگونه خواهد بود.  در مورد اصلی به گزینه میان پیشروی انقالبی و عقب

گران متعهّدی هستند احزاب دستِ راستی و میر پاسخ کامالً واضح است: این دو طرف، بازی
دار ضدانقالب و انقالب هستند.  اما، برخورد دو ی سترگ به ترتیب جانبکه در این مبارزه

 چگونه خواهد بود؟ لندهحزب سوسیالیست و کمونیست و شخصِ آ

پارچه از حزب سوسیالیست به هیچ روی حزبی همگِن نبوده و بدین سبب واکنش یک
در درون این حزب بخش بزرگی  .  چپ انقالبیخواهد بودسوی این حزب بسیار نامحتمل 

ی انقالبی روی خواهد آورد.  اما، تردید در کنار میر به مبارزهدهد که بیاز آن را تشکیل می
خواهد رفت.  حزب دارای جناح راستی نیز  لندهمرکز حزب به احتمال بسیار قوی به دنبال آ

اید به مخالفین توان انتظار داشت که در شرایطی که اوضاع به سختی بگرهست که می
 بپیوندد.

از سوی دیگر، حزب کمونیست دارای سازمان محکمی بوده و از سوی یک بوروکراسی 
ی مقدم شود.  بدون هیچ تردیدی، این بوروکراسی در جبههدار مسکو هدایت میسنتی طرف

که بدون هیچ ابهامی  هم تواند نسبت به آن چهپیشروی انقالبی جا نخواهد گرفت، اما نمی
توجّه باقی بماند.  بنابراین، نقشی تفاوت و بیی کارگری حزب است بیادیکالیزه شدن پایهر

که حزب کمونیست ممکن است در این میان بازی کند از پیش تعیین شده نبوده و چه بسا 
که رهبری حزب کمونیست به شدت به او  لندهکه در روند مبارزه دچار تحوّل گردد.  نقش آ

ترین فاکتور باشد.  در واقع تعیین نوع واکُنش این حزب شاید تعیین کنندهوابسته است، در 

                                                           
7 Movement of the Revolutionary Left (MIR)  - گوی میر مدعی است که تعداد اعضاء این گروه سخن

های انقالبی نوین کارگران و در طی سال گذشته چهار برابر شده و این گروه در حال حاضر به نیروی محرک در سازمان
 دهقانان تبدیل شده است.
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است که به این حزب امکان داده که تا از ایزوله شدن  لندهی رهبری حزب با آاین رابطه
 گیری نماید.خود، مانند آن چه که در فرانسه و ایتالیا و چندین کشور دیگر رخ داده، پیش

توان انکار نمود که آن چه که ممکن است در شیلی اتفاق نمی بنابراین، در تحلیل نهایی
این   8، بستگی خواهد داشت.لندهآ سالوادُربیفتد به میزان بسیار زیادی تنها به یک فرد، یعنی 

ی شش ساله گاه وی به عنوان رییس جمهور برای یک دورهگیری بخشاً به خاطر جاینتیجه
بخشی نیز  ؛اختیارات اجرایی وسیعی در دست دارد است که در چارچوب قانون اساسی شیلی

به خاطر روابط مخصوص )اگرچه متفاوت( وی با احزاب سوسیالیست و کمونیست بوده، و 
در شیلی به شمار  بخشی هم به این خاطر است که در حال حاضر وی تنها رهبر سیاسی چپ

 .برخوردار استای پایگاه وسیع توده رود که ازمی

کم به آید که تحلیل سیاسی ارایه شده از سوی یک جریان راست دستِیغالباً پیش م
گر شرایط موجود باشد.  به نظر من شیلی امروز مثال بسیار خوبی ی تحلیل چپ روشناندازه

 1971ی سپتامبر در شماره 9پورتاداکار ی محافظهدهد.  نشریهرا در این مورد به دست می
منتشر ساخته که اگر قادر به ترجمان  "نوعی از سوسیالیسم؟چه "ای را زیر عنوان سرمقاله

های موجود را به بینیم که مسایل واقعی و گزینهزبان ایدئولوژیک این نشریه باشیم، می
فرض از آن چه که نویسنده ترین وجهی مطرح ساخته است.  این سرمقاله با این پیشروشن
 شود:آغاز مینامد، این گونه می "ای متمایزپدیده"آن را 

آغاز شده  1970ی فاز اول فرآیند انقالبی که از چهارم سپتامبر به دنبال خاتمه
ای جدید و تعیین کننده که به رغم میل و خواست بود، و ورود همین فرآیند به مرحله

ی کنونی قابل های دیگر که در لحظهبا کنار نهادن گزینه –آقای رییس جمهور 
ای جز این نخواهد داشت که بین سوسیالیسم ، چارهوی، اما –تصور نیستند 

قرار خواهد  "های مرکزیکمیته"مارکسیستی که مدیریت آن مخفیانه در دست 

                                                           
های شرایط شیلی، امری گیگویم بدون آن که خواسته باشم عنوان کنم که چنین چیزی، جدای از ویژهاین نکته را می 8

های گی انقالبتوان گفت که چنین چیزی به واقع ویژهمنحصر به فرد و یا وضعیتی غیرمتعارف است.  دقیقاً بر عکس، می
شد و یا ها همواره یک فرد نقشی حیاتی را بازی کرده، به این مفهوم که اگر آن فرد حذف میر آنقرن بیستم بوده که د

 بود.دادها اساساً متفاوت میگرفت، آن گاه روند رخاین که رفتار متفاوتی را در پیش می
9 Portada 
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مورد تنفر چپ  "سوسیال دموکراسی"داشت و سوسیالیسم دموکراتیک )یعنی 
 افراطی( تحت هدایت منویات ریاست جمهوری، یکی را برگزیند.

سوسیالیسم  "سوسیالیسم مارکسیستی"راست، مراد از  انریالبته، در فرهنگ لغات ج
سوسیالیسم "اقتصادی است؛ در حالی که -واقعی و تحولی راستین در نظام اجتماعی

 پورتاداباشد.  بنابراین، نگاه طلبی در چارچوب نظام موجود میبه مفهوم اصالح "دموکراتیک
هکتور بناویدس، است، با این ظیر نچپ سوسیالیست،  نگرشِ سانِبه اوضاع جاری دقیقاً هم

تفاوت که داوری این دو طبعاً در دو سوی متضاد قرار دارد.  از این رو، پرسش بعدی این 
های موجود در درون اردوی حاکمیت کدامند که در نهایت به عنوان است که نیروها و گرایش

 پورتاداه قضاوت من اهرم فشار بر رییس جمهور به کار گرفته خواهند شد.  در این مورد، ب
بندی چپ رادیکال و چپ مسیحی که گیری دو گروهبه درستی بر این باور است که شکل

انجامد، تر بدان اشاره شد، اگرچه به افزایش حمایت انتخاباتی و پارلمانی از حکومت میپیش
-مارکسیست در ائتالف حاکم می-اما در واقع امر باعث تقویت و گسترش نفوذ عناصر ضد

بخش بسیار "رسد که احتماالً درست می یبه این نتیجه پورتاداردد.  با توجه به این نکته، گ
خواهند که جامعه در یک قالب مارکسیستی ها نمیبزرگی، تقریباً یا تحقیقاً اکثریتی از شیلیایی

 "دهی شود.سازمان

 نویسند که:سردبیران این نشریه، سپس در ادامه می

های خود را آلها چه خواهد بود؟  آیا ایدها و کمونیستهواکُنش سوسیالیست
به آینده موکول خواهند نمود؟  آیا حاضر خواهند بود که بهشت موعود مارکس و 

 لنین را برای مدتی نامحدود به تأخیر بیندازند؟

انتهای این حزب توان چنین انتظاری داشت.  صبر بیاز حزب کمونیست می
بندی نموده، این اش زمانرا خواهد داد که تا در مواضع فعلیقطعاً به وی این اجازه 

نشینی زده مواضع را حفظ کرده و یا این که حتّا اگر نیاز باشد دست به اندکی عقب
ی نهایی آماده شود.  در حال حاضر، موضع ی مناسب برای حملهتا زمانی که لحظه

ش با میر)که از سپتامبر قطع ای مجادلهواقعی حزب، آن گونه که از برقراری دوباره
 آید، شاید همین باشد.شده بود( برمی
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ها از چنین صبری برخوردار افراطی آن-کاران چپها و هماما، سوسیالیست
حزب رادیکال و جنبش  "سازیمستعمره"ها برای نیستند.  پس از شکست طرح این

ها هم در یستمارکس-غیرای، و متعاقب آن تقویت مواضع برای کُنش متحد توده
ای، حزب سوسیالیست و میر را با کابوس شبحی درون و هم در بیرون از وحدت توده

طلبی، سوسیال مواجه خواهد ساخت که از آن به شدت هراسان و بیزار بودند: اصالح
-نشینی میدهد و به خطوط پشت جبهه عقبدموکراسی، و بورژوازی که امتیاز می

 کند.را واگذار نمیاش کند اما هرگز مرکز قدرت

های تکراری را که پیش از چهارم میر دوباره احیا خواهد شد و پرسش قدیمیِ تزِ
های انتخاباتی؛ شد بار دیگر باید بشنویم: آیا انقالب با برگهسپتامبر دایماً مطرح می

؛ و با وجود یک "طبقاتی"با حضور مطبوعات بورژوایی؛ در کنار یک سیستم قضایی 
شود یا از مُیسّر است؟  آیا انقالب با رأی گیری انجام می "گونیزه شدهپنتا"ارتش 

ها کامالً بدیهی است: ی مسلحانه؟  البته، پاسخ به تمامی این پرسشطریق مبارزه
ای و با رأی مخفی؛ مطبوعات آزاد؛ سیستم قضایی منصفانه و انتخابات آزاد، دوره
آن هم از نوع پرولتاریایی که  ای به هیچ وجه با دیکتاتوری،یک ارتش حرفه

 لنینیسم خواهان تحمیل آن است، سازگاری ندارد.-مارکسیسم

شود بروز بحران های دوآتشه میعامل دیگری که باعث آشفتگی سوسیالیست
توان گفت محتملِ اقتصادی است.  اختالل در روند تولید، که تقریباً با قاطعیت می

های مادی را تصادی است، آن چنان فالکتهای اقکه همزاد هر تغییری در رژیم
ها کاماًل قدرت برای مهار ناآرامی-بر مردم تحمیل خواهد نمود که یک حکومت قدر

ها در زیر گوش رییس ضروری خواهد بود.  در این شرایط است که سوسیالیست
گیریم یا در غیر این یا تمام قدرت را به دست می"جمهور نجوا خواهند کرد که 

 ".داشتخواهیم ن یقدرت یچهصورت 

موارد دیگر در تاریخ کشور ما، به  یرسد که این بار نیز، مانند بسیاربه نظر می
ی گروه رییس جمهور است که این معضل را حل کند.  فحوای کالم وحدت عهده
ای همواره این بوده است که دفتر ریاست جمهوری را تا حد ممکن محدود توده

بند ی مستحکم تعهدات حزبی پایر را به زنجیرهساخته و شخص رییس جمهو
سازند.  بدون هیچ تردیدی چنین سیاستی همان استراتژی قدیمی مارکسیستی و 
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و  "های اجراییهیئت"مخفیانه و بدون هویت  تبه ویژه کمونیستی است: حکوم
اعتماد های قدرتمند بیکه به طور غریزی نسبت به شخصیت "های مرکزیکمیته"

حال خواه متعلق  –ها و اشراف در عین حال، نفرت قدیمی از آریستوکراتاست.  
 -های اقتصادی یا سیاسی باشند های صنفی، و یا گروهبه آریستوکراسی، اتحادیه

نماد وحدت ملی و حاکمیت  باید نیز وجود دارد که مستقیماً رییس جمهور را، که
و حکمیت اختالفات  گرفته ها قراربندیو فراتر از تمامی دسته ودهب طرفبی

 گیرد.، نشانه میباشددار اجتماعی را عهده

به احزابی که از  لندهی آتا کنون هیچ کاندیدایی را سراغ نداریم که به اندازه
ای به شکلی پرشور به ی وحدت تودهوی حمایت نمودند پایبند بوده باشد.  برنامه

مول، واقعیات همواره از کند.  اما، طبق معنظام ریاست جمهوری حمله می
اند. عوامل بسیاری، از جمله اختیاراتی که قانون اساسی به تر بودهها قویایدئولوژی

که صرفاً  لندهی سنتی این مقام، و محبوبیت آرییس مملکت تفویض نموده، آتوریته
مقام  واربه خاطر خود فرد نبوده بلکه به میزان بسیار زیادی ناشی از اعتبار اسطوره

ی این مقام، مانند تمامی اند که تا دارندهریاست جمهوری است، همگی باعث شده
اش ی خود به یک نیروی سیاسی تبدیل گردد که قدرتافراد پیش از او، به نوبه

کند.  گفتن همین حقیقت ساده و ای برابری میکم با نیروی وحدت تودهدستِ
به فوران  شدتها را به نیستها و کموآشکار کافی است که تا خشم سوسیالیست

خواهد بین رییس درآورده و بالفاصله این اتهام را متوجه گوینده سازد که گویا می
ایجاد کند.  اما، فوران خشم قادر نیست  "تفرقه"ای جمهور و مردم و وحدت توده

 که واقعیات زندگی را تغییر دهد.

رسد که این شخصِ می ی نخست، این گونه به نظرکم در وهلهبنابراین، دستِ
است که تصمیم خواهد گرفت که آیا قرار است که قدم در مسیر اگرچه ناهموار  لندهآ

پذیِر سوسیال دموکراسی بگذاریم؛ یا این که به کابوس اما قابل تحمل و اصالح
بینی کردن بازگشت است.  پیشلنینیسم وارد خواهیم شد که مسیری بی-مارکسیسم

اره چه تصمیمی خواهد گرفت امرِ دشواری است.  از یک سو این که وی در این ب
های افراطی سرکش، او را به سمت شق اعتقاد خود وی و از سوی دیگر فشار چپ

کشاند.  فراموش نکنیم که خود وی نیز بارها گفته که حاضر است که دوم می



 ها و فرآیند وقوع کودتا در شیلیزمینه

 

53 

 

، "واگنر با ریسمانی ابریشمین و به همراه موسیقی"دوستان بورژوای خود را، اگرچه 
ای که بر دوش او نهاده شده، سنت دموکراتیک به دار بیاویزد.  اما، مسئولیت تاریخی

 "های اجتماعیهزینه"خود وی، و شبحی از رنج و مشقت هولناکی که به عنوان 
لنینیسم بر مملکت تحمیل خواهد شد از جمله عواملی هستند که وی -مارکسیسم

شرایط موجود بسیاری از دولتمردان را در   را به سمت شق اول سوق خواهند داد.
روند، اما تنها نام دهد که به دنبال منویات شخصی خویش میموضعی قرار می

-زنند که واقعاً بر عهدهگردد که دست به انجام کاری میهایی در تاریخ ثبت میآن

 شان گذاشته شده است.

ام بخشاً به جا نقل قول کرده را به تفصیل در این پورتادای علت این که این سرمقاله
این دلیل است که نگرشی بسیار عالی نسبت به محتوای درونی ایدئولوژی راست شیلیایی را 

های مجرّدی هم چون دموکراسی، آزادی، آلداری رفیع از ایدهجانب –دهد به دست می
تی برابری؛ ستایش ضمنی از تداوم تاریخی؛ دلواپسی ظاهری برای به اصطالح بهزیس

ای به وضعیت واقعی اکثریت عظیمی ، اما بدون حتّا کمترین اشاره"مملکت"و  "مردم"
کشان که بدون اشتغال مناسب، درآمد کافی، متشکل از کارگران، کشاورزان، و دیگر زحمت

کنند.  اما، با توجه به شرایط حاضر آن و بدون هیچ سرپناهی، صرفاً برای زنده ماندن تقلّا می
سازد.  به این تر اهمیت دارد تأییدی است که سردبیری در این تحلیل مطرح میچه که بیش

تی قرار دارد که باید به از دست دادن است که در وضعی پذیرفتهمعنا که بورژوازی شیلی 
-و برای حفظ اساس قدرت خویش حاضر به عقب گذشته رضایت داده امتیازاتبرخی از 

سوسیال دموکراتیک، اگرچه  رفرمیسم اضر است که بههای موضعی باشد.  بورژوازی حنشینی
 "پذیرقابل تحمل و اصالح"با اکراه، گردن نهد، زیرا که بنا به قضاوت وی این گونه رفرمیسم 

های چپ و میر به لنینیسم، که سوسیالیست-است.  از سوی دیگر، بورژوازی به مارکسیسم
نگرد که مسیری وان غایت فاجعه میشوند، به عنگران اصلی آن شناخته میعنوان بازی

کم دستِ"گیری را نیز ی بعدی این که مسئولیت تصمیم.  و نکتهشودبازگشت تلقی میبی
 گذارد.می لندهتماماً بر دوش آ "ی نخستدر وهله

چیست؟  تا آن جا که من  "ی نخستکم در وهلهدستِ" یی معترضهمفهوم این جمله
 پورتادااست.  به باور من، آن چه که سردبیران برخوردار ی معنای مهم ازکنم، درک می

اجازه دهد که مسیر  لندهخواهند برسانند این است که بورژوازی شیلی حاضر است که به آمی
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ای را انتخاب کند، بورژوازی چنین گزینه لندهرفرمیسم سوسیال دموکراتیک را برگزیند.  اگر آ
-ی مارکسیسمنهاد.  حال اگر که به دنبال گزینهشیلی نیز به این تصمیم گردن خواهد 

لنینیسم، یا به عبارتی سوسیالیسم واقعی، برود، آن گاه وی از نظر بورژوازی به مسئولیت 
ی شخص ثالثی خواهد بود که دخالت نموده تاریخی خویش پشت نموده و بنابراین به عهده

تواند نقش شیلی، تنها ارتش میگیری کند.  با توجه به شرایط کنونی و به جای وی تصمیم
 را بازی کند. "شخص ثالث"این 

کنم که چنین چیزی محتمل خود نیز چنین درکی از مسایل دارد؟  من فکر می لندهآیا آ
ی ارتش کامالً آگاه بوده و نسبت به آن به شدت تردید به نقش سیاسی بالقوّهاست.  وی بی

ی نیروهای نظامی این بوده ی خصمانهلهحساس است.  تدبیر وی برای ممانعت از مداخ
است که ارتش را در جانب خویش نگاه دارد.  در گزارش جیمز پتراس در این باره آمده است 

 که:

بهبود  لندهاجتماعی و اقتصادی ارتش و نیروی پلیس ملی در حکومت آ جایگاه
ا حکومت به خدمات و مراسم نظامی توجه خاصی مبذول داشته و ب  .یافته است

زمان، هم  شده است. وهای مسلحانجام تبلیغات فراوان باعث افزایش اعتبار نیر
.  ارتباط و مشاوره بهبود یافته استمزایای اجتماعی و اقتصادی نیروهای مسلح 

افزایش یافته است.   به طرز چشمگیری نیز یارتش مقامات میان رییس جمهور و
های ظامی را در یک رشته از پروژهای مقامات نتر این که حکومت وحدت تودهمهم

ی آن نیروهای مسلح مستقیمًا اقتصادی دخیل ساخته، که تا در نتیجه-اجتماعی
دوجانبه نظر روند تبادل   شوند.ای متعهد ی وحدت تودهی توسعهنسبت به برنامه

تواند به توافق نظر بر سوسیالیست و کارشناسان فنی ارتش می ریزانبرنامهمیان 
 10های ممکن بینجامد.ایل عمده و راه حلسر مس

ی سوسیالیستی ای یک برنامهی وحدت تودهاین نکته را باید در نظر داشت که برنامه
سازی ساختمان سوسیالیسم در آینده طراحی شده ای است که برای زمینهنبوده بلکه برنامه

قدرت "خواهد که به داری هدف این برنامه نبوده، بلکه میاست.  پایان دادن به سرمایه
خاتمه دهد، هدفی  11"داری بزرگی انحصاری ملی و خارجی و هم چنین به زمینسرمایه

                                                           
10 MR, October 1971, p. 66. 
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نظر اتفاقی ی این نقطهکه احتماالً مورد قبول بخش بزرگی از افسران خواهد بود.  پشتوانه
ای با هاست که در پرو افتاده، جایی که ارتش ابتکار عمل را برای توسعه و پیاده کردن برنام

در عین حال، باید به این نکته نیز اذعان نمود که   12اهداف بسیار مشابه به دست گرفت.
ی واقعاً انقالبی، اگرچه غیرقابل تصور های صاحب نفوذ ارتشی با یک برنامههمراهی بخش

برای جلب  لندهرسد.  از این رو باید گفت که تالش آنیست، اما بسیار نامحتمل به نظر می
به عنوان متحد خویش به این معناست که وی پیشاپیش تصمیم خویش را گرفته ارتش 

، مسیر سوسیال دموکراسی، و به زبان هکتور پورتادااست.  تصمیم وی، بنا بر واژگان 
 بناویدس، مسیر تحکیم است.

های قبلی ما درست است، آن گاه باید گفت که این تصمیمی اما، اگر بپذیریم که ارزیابی
تواند عملی شود.  زیرا، اوضاعی که برای رسیدن به چنین تصمیمی مدّ نظر نمیاست که 

باشد.  بنابراین، پرسش واقعی این نیست ثبات و گذرا میقرار داشته، به واقع، در اساس بی
.  پرسش واقعی این است هستچه چیزی  شدن ، یا هر فرد دیگری، خواهان انجاملندهکه آ

، احزاب سیاسی، ارتش، و لندهل چگونه به پیش رفته، و واکُنش آی طبقاتی در عمکه مبارزه
تواند های مردم به شرایط موجود چه خواهد بود.  در حال حاضر کسی نمیتر از همه تودهمهم

 بینی کند.ترکیب و زمان این واکُنش را پیش

                                                           
“Peaceful Transition to Socialism?”, Review of the Month, MR (January 1971), p. 1. 

 تر در این باره نگاه شود به:برای جزییات بیش 12
Anibal Quijano, “Nationalism and Capitalism in Peru: A Study in Neo-Imperialism,” 
MR (July-August 1971).  Also, available as a Monthly Review Press book. 
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شیلی، اختالفات در میان نیروهای  کودتاچی دراکمان های حبه موازات آشکار شدن سیاست
صرفًا  نیز، هم در ایاالت متحده و هم در شیلی، بروز نموده است.  این اختالفات لندهآ-ضد

تغییر پرسنل )غیرنظامی در مقابل نظامی( نبوده، بلکه هم چنین بازتاب اختالف مواضع  بر سر
 اقتصادی-های اجتماعیلح، و سیاستبر سر ا شکال حاکمیت سیاسی، نقش نیروهای مس

.  آن چه که تا دیروز به عنوان کارزار متحد ه شودناچیز انگاشت بوده و به این سبب نباید
 نمود،جلوه می "کمونیستی شدن شیلی"گیری از احزاب سیاسی و افسران ارتش برای پیش

ن کودتا بوده، همکار گر پُرزورتر در ای.  ارتش که بازیبه کلی رنگ باخته استاکنون دیگر 
سیاسی خود، یعنی حزب دموکرات مسیحی به رهبری فری را به دور افکنده، و اکنون با به 

خواه خود را تحمیل های دلدست گرفتن تمامی حاکمیت بدون هیچ گونه موانعی سیاست
ی ی طبقهکند.  در این مسیر، ارتش از پشتیبانی حزب ملی، حزب کوچکی که نمایندهمی
ه جامعه بوده، و گروه تروریستی راستِ افراطی موسوم به میهن و آزادی برخوردار است.  مرفّ

ی تقریباً بیست درصد از رأی الزم به ذکر است که این دو تشکیالت در مجموع نماینده
 باشند.دهندگان در سراسر کشور می

ومت ها به رهبری فری و هم ارتش به دنبال سرنگون سازی حکهم دموکرات مسیحی
که تا بتوانند به  گشتندمیبودند.  فری و حامیان او از همان ابتدا به دنبال ابزاری  لندهآ

نتوانستند از این  مایند.  اما، پس از آن کهجلوگیری ن لندهی آن از به قدرت رسیدن آوسیله
 با تضعیف اقتصاد کشور مانع طریق به نتیجه برسند، تمامی تالش خویش را به خرج دادند تا

ی وی شوند.  هدف از تمامی اقدامات غیرقانونی و قانونی نیروهای ی توسعهاز تحقق برنامه
شخص  هادر صدر آن ها ودموکرات مسیحی تا بتوانند سیاسی تحت رهبری فری این بود که

اش برای سرنگون ساختن به مسند قدرت بازگردانند.  البته، فری در فعالیت را بار دیگر فری
، زیرا شودانقالب -ضد باعث به راه افتادن که مبادار بود که محتاطانه عمل کرده ناچا لندهآ

-که به خوبی آگاه بود که خود وی و تمامی نیروهای پیرامون او نیز به دست همین ضد
 امری که در واقع اتفاق افتاده است. –انقالب جاروب خواهند شد 

اقتصادی شاید خود به تنهایی برای به بازار در ابتدا، امیدواری فری این بود که آشفته
زانو درآوردن حکومت کافی باشد.  اما، هنگامی که چنین چیزی رخ نداد، آن گاه دموکرات 
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شان را ه و تمام سعیها در استراتژی خود تغییر داده و به مانورهای قانونی روی آوردمسیحی
که قرار بود در ماه مارس  متمرکز نمودند سوم آراء در انتخابات بعدی کنگره-بر کسب دو

 لنده؛ به این امید که تا با در دست داشتن اکثریت مطلق در کنگره بتوانند آرگزار شودب 1973
کرده و از کار برکنار سازند.  مزیّتی که تاکتیک استیضاح برای دموکرات  "استیضاح"را 

کل از  رتش راادست  "قانونی"به اصطالح  ها داشت این بود که این گونه رویکردِ مسیحی
محدود  لندهها را در تأثیرگذاری بر انتخاب جانشین آو دخالت نظامی کوتاه کرده ماجرااین 
سوی این فرآیند، و آراء مورد نیاز در روند استیضاح -و-ساخت.  به عالوه، هدایت، سمتمی

ر جناح توانستند بر رقبای خود دبوده، و از این رو میها میدر کل در دست دموکرات مسیحی
 برتری داشته باشند. نیز راست

ها در گروه میهن و راستی ملی و متحدین تروریست آن-از سوی دیگر، حزب دستِ
ی های انتخاباتی در آیندهپتانسیل خویش در کسب پیروزی به آزادی هیچ گونه توهمی نسبت

وری تمام عیار ی امید برای این طیف یک دیکتاتدور نداشتند.  تنها بارقه حتّا نزدیک و یا
های اقتصادی کشور را اداره نموده و ها بتوانند در چارچوب آن اهرمنظامی بود که تا آن
به طور خالصه، شریک ارتش  –ها سپرده شود ساالری کشور به آنهدایت دستگاه دیوان

ش را به در حاکمیت باشند.  از این رو، در حالی که راستِ دموکرات مسیحی تمامی توجه
های پارلمانی برای سرنگون کردن چپ معطوف ساخته بود، د انتخاباتی و مخالفتراهبر
های اقدام مستقیم در چارچوب دهی برای گروهافراطی، اما، در عوض سرگرم سازمان-راستِ

زمینه مرج اقتصادی به عنوان پیش-و-چندین انجمن خصوصی بوده تا بدان وسیله به هرج
 رتش دامن زند.ی الزم برای کودتای او بهانه

اولین تالش عمده از سوی  1972در این مسیر، اعتصاب وسیع کارفرماها در اکتبر 
دار حزب ملی به راه افتاده دارها، و شاغلین طرفداران، مغازهها بود که توسط کامیونراست

گیر شده بودند، برای آن ها که از ابعاد این رویارویی تا حدی غافلبود.  دموکرات مسیحی
ی راست عقب نمانده باشند با حمایت از این اعتصاب ه در این به اصطالح کارزار از قافلهک

سعی نمودند که خرده بورژوازی متمایل به راست را در اردوی خویش حفظ کنند.  اگرچه، 
دست یابد، اما لنده، سرنگونی آ، یعنی راست نتوانست از این اقدام خویش به موفقیت نهایی

ها را به داخل کابینه باز کرده و در عین حال نشان دهد که از نیروی شیتوانست پای ارت
های تواند اقتصاد کشور را فلج کند.  قدرت سازمانای برخوردار است که میهمگِن و جنگنده
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مردمی کارگری از یک سو، و اختالفات سیاسی در میان اعتصابیون از سوی دیگر، تنها 
تا پایان کار پیش " در این کارزار خویش ند که راست بتواندعواملی بودند که مانع از آن شد

در درون ارتش، اگرچه گروه کوچکی از افسران ارشد با پشت کردن به منافع طبقاتی   "برود.
موجود در ارتش نتوانستند  ضوابطهای گی، اما به خاطر ویژهه بودندوفادار ماند لندهخود به آ

 ه و با سربازان وظیفه ارتباطی ارگانیک ایجاد کنند.با پرسنلی که خاستگاه کارگری داشت

ی خود به قطبی شدن ها در این ماجرا به دست آوردند به نوبههایی که راستموفقیت
زمان باعث باال رفتن آگاهی و همبستگی در شدید در میان رأی دهندگان انجامیده و هم

ها به خاباتی دموکرات مسیحیهای انتمیان کارگران و دهقانان گردید.  در نتیجه، تالش
آشکار گردید انتخاب  1973شدت مختل گردید.  آن چه که در انتخابات کنگره در ]مارس[ 

های داری طبقات دارا بود.  در این میان تمامی لفاظیبین سوسیالیسم کارگری و سرمایه
های چپ آوردمحو گردید.  دست "گراییاجتماعی"ها پیرامون به اصطالح دموکرات مسیحی

ی مردمی از چپ بود، بلکه هم چنین ی پشتیبانی فزایندهدر این انتخابات نه تنها نشان دهنده
ها را از میان برد.  در واقع، این به دست دموکرات مسیحی "قانونی"امکان یک کودتای 

-نظامی"ها را در برابر دو گزینه قرار داد: یا این که با راهبرد انتخابات دموکرات مسیحی

ای افراطی همراه شده و یا این که برای ایجاد یک ائتالف به عنوان وسیله-راستِ "گرایی
با  1976ی برگشت در انتخابات ریاست جمهوری جهت حفظ فرآیند انتخاباتی برای مسابقه

گی ادوآردو چپ مذاکره نماید.  دموکرات مسیحی به دو دسته شدند.  اکثریت به سرکرده
کودتای نظامی را برگزیدند، در حالی که اقلیّتی به رهبری رادومیرو ی راهبرد فری گزینه

گو و ائتالف با -و-دست به تالشی ناموفق برای موافقت حزب به ایجاد گفت 1تومیک
 زدند. لندهحکومت آ

ی ااحتماالً بر مجموعه ه بودریزی نمودی راهی را که فری برای انجام کودتا طرحنقشه
 داشت: های زیر قرارفرضیهاز 

، است ی متوسطدر بین طبقه "وسیعی"ی اجتماعی فقدان پایه که ارتش دلیل این به
 ی حکومت خواهد بود.اقد توانایی الزم برای ادامهبنابراین ف

                                                           
1 Radomiro Tomic 



 روایتی از دو کودتاشیلی پس از آلنده: 

60 

 

های الزم سیاسی بوده، و بدین ترتیب نیاز به رهبران سیاسی، ارتش فاقد تجربه و مهارت
های خواسته "آوریگردهم"انایی الزم برای دانشگاهیان، و کادر فنی خواهد بود که تو

 ای برای توسعه را دارا باشد.ی پیچیده و تنظیم برنامهاجتماعی گوناگون یک جامعه

مخالف بوده؛ بنابراین، به  "کمونیسم"ای در سیاست نداشته و صرفاً با ارتش سررشته
 های خود باز خواهد گشت.به پادگان "دشمن"دنبال از میان بردن 

با آن در مشورت  لندهمت ایاالت متحده، که اتفاقاً فری در طول ریاست جمهوری آحکو
)البته به رهبری فری( حمایت خواهد نمود،  "غیرنظامی"برد، از یک حکومت دایم به سر می

المللی که پس از تا از آن به عنوان ابزاری جهت مشروعیت بخشیدن به کارزار تبلیغاتی بین
افتاد استفاده نموده و بتواند وانمود کند که هدف از کودتای نظامی صرفًا کودتا به راه خواهد 

 بوده است. "بازگرداندن دموکراسی"

از حزب  2کارزار مشترک با هارپا بهاش را پُر کرده بود فری با این گونه تصورات که ذهن
دی کشور تا به کمک هم در امور اقتصا پیوستاز گروه فاشیستی میهن و آزادی  3ملی و تیمه

زمینه را برای کودتا مهیا  لندهبه هر شکل ممکن کارشکنی کرده و با تضعیف حکومت آ
ها موقتی سازند.  البته وی اعتقاد راسخ داشت که به دست گرفتن حکومت از سوی نظامی

ها هموار راه را برای باز گشت حکومت دموکرات مسیحی وخواهد بود  -ای زودگذر پدیده –
 خواهد ساخت.

ی که در یک پروسه لندهها در سرنگون ساختن حکومت قانونی آموکرات مسیحید
دموکراتیک توسط مردم انتخاب شده بود سهم بسیار مهمی را از چند نظر به عهده داشتند.  

ترین نیروی سیاسی درون اپوزسیون اقدام به بلوکه کردن تمامی گاه عمدهاین حزب از جای
پی اقتصادی تنظیم شده بودند.  هواداران -در-های پیحرانکه برای مهار ب نمود لوایحی

ها و مشاغل این حزب در هر کجا که بودند، از صنایع و پیشه و تجارت گرفته تا  دانشگاه
های اجرایی کارشکنی کرده و در چرخش متوازن نامهدولتی، با تمام توان خود در انجام بخش

سیاسی، حزب دموکرات مسیحی با اعالم  ینمودند.  در جبههمیتراشی کاالها مانع
پوشش قانونی را برای انجام کودتا مهیا نموده و حکومت در واقع بودن حاکمیت  "غیرقانونی"

                                                           
2 Sergio Onofre Jarpa Reyes 
3 Walter Roberto Thieme 



 ها و فرآیند وقوع کودتا در شیلیزمینه

61 

 

را تحت فشار قرار داد که تا افسران کودتاچی را در باالترین مناصب حکومتی وارد سازد.  
ردن حکومتی که به طور نیروهای تحت رهبری فری به خاطر خدمات شایانی که در نابود ک

دموکراتیک انتخاب شده بود و هواداران آن، چه پیش از کودتا و چه پس از آن، امیدوار بودند 
سختی  کامی.  البته، تلخخواهد شدها واگذار که پست ریاست جمهوری به عنوان انعام به آن

 در انتظارشان نشسته بود. به زودی

های کار و پیشه، طیلی همآهنگ محلی تعمرجی که به واسطه-و-در میان هرج
سپتامبر  11ای، و تظاهرات مستمر خیابانی ایجاد شده بود، در های حرفهاعتصاب انجمن

[ ارتش قدرت را به دست گرفت.  بالفاصله پس از وقوع کودتا، فری حمایت خود را 1973]
  4ه پایان برساند.را به طور کامل ب "اشوظیفه"از کودتا اعالم نموده و از ارتش خواست که 

بُدها و دریاساالران یادآوری البته، وی در ادامه سعی نمود تا با ژستی حق به جانب، به ارتش
خوب است که کشور را به دموکراسی برگردانند.  به دیگر  "شانوظیفه"کند که پس از انجام 

حال  سخن، رهبری حزب دموکرات مسیحی نه تنها کودتا را تأیید نمود، بلکه در عین
دیگری هم چون نابود کردن احزاب چپ به دست ارتش را نیز مورد پشتیبانی قرار  "وظایف"

داد.  البته، حزب این کار را ظاهراً به این شرط انجام داده بود که ارتش قوانین بازی پارلمانی 
 گران تغییر داده، ولی کل بازی و اسم آن را دست نخورده باقیرا تنها برای بعضی از بازی

بگذارد.  بنابراین، برداشت حزب دموکرات مسیحی از کودتا روالی را طی نمود که شبیه به 
افراطی پیش از تصاحب قدرت و بالفاصله بعد از آن بود.  تفاوت عمده میان -برداشت راستِ

بود که پس از نابودی  یسازمانیاین دو برداشت، اما، بر سر اهداف سیاسی کودتا و اشکال 
-کاران راستِراستی و هم-های دستِ.  رقابت میان دموکرات مسیحینمودمی چپ ظهور
مونی سیاسی بر نیروهای مسلح به دست کدام یک ها بر سر این نکته بود که هژهافراطی آن

حزب ملی دارای یک امتیاز عمده بود.  این حزب اما، ها خواهد افتاد.  در این رابطه، از آن
دن دیکتاتوری نظامی به نفع رژیم پارلمانی نداشته جز آن که هیچ گونه منفعتی در منحل کر

اقتصادی ارتش بود.  از سوی دیگر، -ها شکل دادن به خطِ مشی اجتماعیقصد نهایی آن
نیروهای مسلح خواهان حفظ کنترل سیاسی و نظامی کشور بوده، اما، یقیناً فاقد توانایی الزم 

افراطی -بینیم که منافع عملی راستِنتیجه، می برای تنظیم یک استراتژی توسعه بودند.  در

                                                           
 )م( "ارتش شیلی را نجات داده است."فری پس از وقوع کودتا اعالم کرده بود که  4
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دیگر بودند، در حالی که اهداف حزب دموکرات مسیحی در رقابت با -و ارتش مکمل یک
 ارتش قرار داشت.

-های توسعه، و آژانسها، سازمانها و بانکدر نهایت، حاکمان نظامی مدیریت کارخانه

کارِ افراطی محافظه "هایتکنوکرات"انان، و ریزی را به صاحبان سرمایه، اقتصاددهای برنامه
های دانشگاه شیکاگو بودند آموخته-از حزب ملی سپردند.  اتفاقاً، بعضی از این افراد دانش

های هیئت علمی دانشگاه کاتولیک نشسته بودند.  افسران ارتش کنترل که اکنون بر کرسی
.  اشغال نمودندراستی را -دستِهای ها را به دست گرفته و جای دموکرات مسیحیدانشگاه

فعالیت تمامی احزاب سیاسی قدغن گردید.  رادیو، تلویزیون، و تمامی مطبوعات تحت کنترل 
ارتش قرار گرفت.  کنگره، انتخابات، و فعالیت حزبی برای مدت نامعلومی تعطیل گردید.  به 

-ش کشید که انجمنای به پیها، ارتش قانون اساسی و ساختار سیاسی تازهی اینجای همه

دولت  –کند داران و کارفرماها را مستقیماً در ساختار حکومتی ادغام میای سرمایههای حرفه
های کارگری آزاد منحل گردیده و حق اعتصاب اتحادیه ر حالی کهداری بدون نقاب.  دسرمایه

سپرده داران و مالکین های حکومت به دست سرمایهغیرقانونی اعالم شد، تنظیم سیاست
 شد.

مبنی بر این که  خود اکنون پُر واضح است که کودتاچیان دموکرات مسیحی در محاسبه
ی حکومت بوده مرتکب خطای فاحشی های سیاسی الزم برای ادارهگویا ارتش فاقد مهارت

.  ارتش به نابود کردن حاکمیت برآمده از انتخابات دموکراتیک بسنده نکرده و در ه بودندشد
سازد منهدم ای را که به قدرت رسیدن چپ را میسر میمامیت آن سیستم سیاسیگام بعدی ت

ها برای دوباره ساخت.  در چنین فرآیندی بود که تمامی امید و آرزوهای دموکرات مسیحی
ها پاک شده باشد در کشوری که از چپ "گراکثرت"جا زدن خود به عنوان نیروی سیاسی 

 به باد فنا رفت.

ه سرعت به این نکته پی بردند که حزب دموکرات مسیحی به هیچ وجه مقامات نظامی ب
-قادر نخواهد بود که بر علیه اقدامات ارتش به چپ متوسل شود، زیرا که خود یکی از گورکن

آبرو شده است.  از سوی دیگر، این حزب قادر به کسب هیچ گونه های چپ بوده و کامالً بی
دیگر منفعتی برای  لنده، زیرا که پس از سرنگون شدن آافراطی نخواهد بود-حمایتی از راستِ

ها، ی دموکرات مسیحیافراطی ظهور دوباره-ها نخواهد داشت.  در حقیقت، از نظر راستِآن
، و عدم توانایی در "پوپولیست"های های پوپولیستی، سازمانای از لفاظیکه با خود آمیزه
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آورد، چیزی جز وبال گردن به همراه می مهار نمودن رشد تمایالت مردمی به سمت چپ را
سازی مقامات دانشگاهی وابسته به حزب دموکرات مسیحی .  از قضا، پاکنخواهد بود

ی فری را نیز متقاعد کرده باشد که وی ترین هواداران دوآتشهسرانجام بایستی که وفادار
اش هاییز که ستونن نیویورک تایمزی ی شیلی ندارد.  حتا روزنامهدیگر جایی در آینده

پذیرفته  به اجبارچیزی جز تجاهل آشکار نسبت به ابعاد واقعی کشتار در شیلی نبوده، نهایتاً 
البته به این مفهوم که گویا ارتش پا را از  –شده بود  "هاییافراط کاری"که ارتش مرتکب 

 تایمزاالخره سابقه، بوظایف محوله فراتر نهاده باشد.  چهار هفته پس از کشتار وسیع بی
ای تصمیم به مطرح نمودن موضوع افراط ی کامالً مسخرهسکوت را شکسته و به شیوه

ها ها دموکرات مسیحیدقیقاً بالفاصله پس از آن که نظامیآن هم  –های ارتش نمود کاری
 .ه بودندها برکنار کردشان در دانشگاههایرا از پُست

رور و کشتار در ابعاد وسیع بتواند فشارهای اجتماعی ارتش، اما، امیدوار بود که با ایجاد ت
های سیاسی از جانب نیروهای چپ را از میان برده؛ با اتخاذ تدبیر توأمان تحمیل محرومیت

ها تفرقه ایجاد نموده؛ با نهادن پُست و مقام در اختیار و همکاری، در میان دموکرات مسیحی
اری منسجمی را برپا سازد که )با کمکِ ترور( حزب ملی و صاحبان سرمایه بتواند دستگاه اد

کاری سرمایه را نیز تأمین کرده؛ و با اتخاذ بر نیروی کار بوده و هم "انضباط"قادر به تحمیل 
گذاری گذاران و سرمایهگذاران خارجی، باعث تشویق وامسیاست درهای باز به سوی سرمایه
بر  "الگوی برزیلی"دی را فراهم سازد.  های بهبود اقتصاخارجی شده تا بدین وسیله زمینه

مزدها عمالً شود: حقوق و دستروی اجساد بیش از بیست هزار کارگر در شیلی پیاده می
ها دوباره ها افزایش یافته؛ ارزش پول کشور پایین آمده؛ تمامی شرکتیابند؛ قیمتکاهش می

ایجاد رونق اقتصادی متکی ؛ و در یک کالم، شرایط برای به مالکین خصوصی برگردانده شده
ی متوسط، دستان جامعه فراهم گردیده است.  طبقهکشان و تهیی زحمتبر خارج به هزینه

ی بزرگ خارجی که تحت عنوان داران به زودی با ورود سرمایههای بازرگانی، و کارخانهگروه
ی جدی خواهند ها، دچار آسیبسازندمیبازدهی بسیاری از حامیان کودتا را از صحنه خارج 

بورژوازی که تا همین دیروز در -های بزرگی از خُردهشد.  خبر بد برای آن دسته از بخش
ی تظاهرات خیابانی مستمر خود خواهان انجام کودتا بودند این است که بر سر این سفره

 ها در نظر گرفته نشده است.  همانند برزیل،جایی برای آن اندی که کودتاچیان گستردهرنگین
ها برای بازسازی اقتصاد کشور چشم امید به ها و مشاوران اقتصادی آنبُددر شیلی نیز ارتش

ها هم هیچ گونه اند.  ارتشیالمللی دوختههای بینملّیتی و بانک-های چندسوی شرکت
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بورژوازی ملی نداشته، دقیقاً به همان گونه که اعتمادی هم  "اجرایی"اطمینانی به ظرفیت 
بورژوای خود در حزب دموکرات مسیحی جهت اعاده و حفظ نظم و  "هایاتدموکر"به 

تجاری دایمی قرار است که ابزار سیاسی -داری ندارند.  اگر یک ساختار نظامیقانون سرمایه
ها به معضالت جاری اقتصاد های بزرگ خارجی پاسخ آنرهبران کودتا باشد، آن گاه شرکت

 کشور خواهد بود.

به  حزب دموکرات مسیحی در حال فروپاشیاع و شرایطی است که در این چنین اوض
شود.  این کودتای این حزب برای انشعاب به سمت چپ آماده می-.  بخش ضدبردسر می

قانونی خویش راهی -بخش شاید به دنبال آن باشد که بدون به خطر انداختن وضعیت نیمه
ایط سیاسی مناسبی را برای بازگشت برای مخالفت با کودتاچیان یافته، با این امید که شر

وسیع نوینی را  "ی دموکراتیک میهنیجبهه"احزاب سنتی چپ آفریده تا بلکه بتواند یک 
های یاریها و بختگیریها احتماالً پیرامون جهتشکل دهد.  مابقی دموکرات مسیحی

ی خواهند شخصی این یا آن رهبر گِرد خواهند آمد.  در این میان، برخی نیز به حزب مل
به کارگزاران سیاسی/اقتصادی در دستگاه حکومت نظامی  با این امید که بتوانندپیوست 

 تا به دنبال یافتن فرمولی باشند، که امیدوارانه تبدیل شوند.  دیگرانی هم ممکن است که
ها برای دادن مشروعیت پارلمانی به دیکتاتوری ارتش به پیشنهاد آن بر اساس آن شاید

که  است شان روشن شدهبرای تازه ساالرانبسپارد.  اما، از آن جایی که سپه نظامی گوش
ای توانند قوانین خاص خود را قلم زده، بلکه حتّا قادرند که قانون اساسی تازهنه تنها می

نوشته و آن را به اتفاق آراء به تصویب قضات موقّر دیوانِ عالی کشور نیز برسانند، پس بعید 
توانند مشروعیت را نیز برای خود باور داشته باشند که می در عین حال نخواهد بود که

المللی برای های بینبتراشند.  برای این رژیم نظامی چه مشروعیتی باالتر از این که بانک
ها اعتماد دارند.  آیا ملیّتی به آن-های چندهای هنگفت آماده بوده و شرکتاعطاء وام

المللی های بزرگ بینبا تسلیحات ارتش و دالرهای شرکت توانندها میدموکرات مسیحی
 برابری کنند؟

اند که با نابود کردن فیزیکی مخالفین، حذف نهادهای مشورتی، ها تازه پی بردهنظامی
توان حکمرانی سیاسی را به سوزان میها، و کتابخفه کردن منتقدین، مداخله در دانشگاه

داران بزرگ، های کشاورزی به دست زمینقتی که سیاستمیزان بسیار زیادی ساده نمود.  و
دارها، و وزارت داخله به دست ارتش سپرده شود، دیگر های صنعتی به دست کارخانهسیاست
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 های گوناگون اجتماعی نخواهد بود.  در اساس، این سیستم سیاسینیازی به تجمع گرایش
شناسد.  در چنین دستگاهی، نمی های اجتماعی را به رسمیتگوناگونی گرایش به هیچ وجه
زنی کامالً از صحنه پاک های سیاسی و چانههای موجود در ائتالفها و ظرافتپیچیدگی

ها فرمان اند، از این به بعد آنها به طور صریح توضیح دادهشود.  همان گونه که نظامیمی
کودتاچیان به اتهاماتی که کنند.  پاسخ  جراها را افرمان آن موظفند کهکنند و بقیه صادر می
های به اصطالح کارآمد شود، ترور و اقتصاددانشان مطرح میی عدم کفایت سیاسیدر باره

 باشد.می

 نقابی نیاز به وجود یک سیستم پارلمانی به عنوان هاست که ایدهایاالت متحده مدت
گذاران ست.  سیاستداری در آمریکای التین را کنار نهاده اضروری در روند گسترش سرمایه

های پارلمانی ]در آمریکای التین[ ایاالت متحده و متنفّذان اقتصادی به دلیل ناتوانی رژیم
های الزم بر علیه ]بروز و رشد[ رادیکالیسم و ناسیونالیسم و به جهت به دست دادن تضمین

هاست که گذاری خارجی، مدتشان در مهیّا کردن شرایط مناسب جهت سرمایهدلیل ناتوانی
ها را اند که بدون هیچ مشکلی منافع آنفرمول سیاسی افتاده "بهترین"به فکر پیدا کردن 

در آمریکای التین تأمین نماید.  در این رابطه، برزیل به عنوان یک مورد نمونه مطرح گردید.  
گیری از پیروزی یک مارکسیست در انتخابات ریاست جمهوری در حالی که فری در پیش

-عاجز ماند، دیکتاتوری نظامی در برزیل، اما، با موفقیت در حال جذب وام و سرمایهشیلی 

-گله 5داری بود.  در حالی که سفیر ایاالت متحدهای از جهان سرمایهگذاری از هر گوشه
داده )البته فرض ما این است ی تنبان پوشیدن را یاد میکرد که باید به فری نحوهگذاری می

-ن حرف را مجازاً گفته باشد(، حکومت افسران در برزیل عمالً تمامی جریانکه آقای سفیر ای

ی صنفی را از بین برده و های کارگری، اعتصابات، و هر گونه خواستههای چریکی، اتحادیه
داران را ایجاد کرده بود.  فارغ از این که پیش از وقوع کودتا، بدین ترتیب بهشت کارخانه

که  نکته کامالً روشن است اما این از واشنگتن دریافت کرده بود،وعیدهایی -فری چه وعده
توانست به وی به عنوان های ترور آن، واشنگتن نمیبه رغم حمایت وی از کودتا و تاکتیک

شان هایها آماده بودند که دستاعتماد کند.  به عالوه، مگر نه این که نظامی لندهجانشین آ
ها نیز مسئولیت انجام اقدامات الزم برای ممانعت از نرا به خون آغشته سازند، پس هما

گرایی را به عهده خواهند گرفت.  به دنبال فرو ریختن نظم موجود و ظهور بازگشت چپ

                                                           
5 Edward Malcolm Korry 
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گرا، مقامات ایاالت متحده در مورد توانایی فری در کنترل وضعیت های مخفی چپجریان
عمیقاً دچار تردید بودند.  در مقابل، ی خارجی جدید و فراهم ساختن امنیت مورد نیاز سرمایه

ی قمع وسیع و خونینی که به راه انداخته بود، کماکان توانایی ارایه-و-ارتش به رغم قلع
دستگاه -و-ای دمگویان حاشیهچنین خدمتی را داشت.  تنها معدودی از مخالفین و سخن

بودند که باور داشتند که  لیبرال )مانند نیویورک تایمز، بنیاد فورد، واشنگتن پست، و غیره(
قمع انجام شده به دست ارتش زمینه را برای بازگشت به نظام پارلمانی و دادن قدرت -و-قلع

به ادوآردو فری آماده ساخته است.  در حالی که بستر اصلی صاحبان منصب در ایاالت 
-، و شرکتالمللی، وزارت کشور، شورای امنیت ملیهای مالی بیندارها، آژانسمتحده، بانک

اش را آغاز کرده هایملیّتی پیشاپیش پشتیبانی از ارتش، رهبری آن و سیاست-های چند
ها، فری در بهترین حالت به عنوان یک متحد مفید ولی موقتی در مسیر بودند.  در نظر این

توجهی به داوری یابی به قدرت در نظر گرفته شده، و در مورد قصورش در بیدست
ای که به شیلی کماکان مورد سوءظن قرار دارد.  بنابراین، در وضعیت تازهدموکراتیک مردم 

 وجود آمده است امکان ندارد که جز یک مقام تشریفاتی درجه دوم و یا آرامش در بازنشستگی
 نهاد شود.به وی پیش چیز دیگری

نبوده، بلکه یک نیروی سیاسی پایسته است.   "موقت"ارتش به هیچ وجه یک حکومت 
ها نیروی سیاسی مسلط بر شیلی بوده که منابع اقتصادی ایاالت متحده در پشت سر ینظام
پیاده کنند.   نیز ی اقتصادی برزیل را در شیلیخواهند که الگوی توسعهها قرار داشته و میآن

ی وی با شکست خاتمه یافت.  فری در میان پردهتوان گفت که میاندر مورد فری تنها می
ها حمایت عه از هیچ گونه حمایتی برخوردار نیست زیرا که وی از سرکوبی آندستان جامتهی

گذارد، زیرا که این دیگران بودند وقعی نمی وی نمود. در میان باالدستان جامعه نیز کسی به
که با موفقیت کودتا را به پیش بردند.  اکنون فری خاموش و عاجز مانده است.  کودتای او 

 ماند.نافرجام 

 

 دیبنجمع

ی های سوسیالیستی در میان طبقههای عمیق ایدهنظامیان کودتاچی از همان ابتدا به ریشه
ای که در مناطق صنعتی کشور در برابر کودتا برپا کارگر پی برده بودند.  مقاومت قهرمانانه

ی کارگر های سوسیالیستی در میان طبقهشد، هر گونه تردیدی را در مورد نفوذ عمیق ایده
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ها به خوبی درک کرده بودند که این چنین تعهد عمیقی با انجام یک میان برد.  نظامی را از
توان کارگران را با توسل به یک کودتای آرام داخلی متزلزل نخواهد شد، و نه این که می

خواهد نشاند فریب داد.   "ریاست جمهوری"بازی انتخاباتی که فری را در پُست -شبخیمه
بازگشت به "خوانندگان نیویورک تایمز را به عنوان به اصطالح  آن چه که ممکن است

بازی سیاسی تحت تأثیر قرار دهد، در شیلی به درستی به عنوان یک مسخره "دموکراسی
های کارگری و خودداری کودتاچیان از تحویل تلقی خواهد شد.  کشتار تمام عیار در محلّه

یابی دقیق از سطح باالی آگاهی طبقاتی دادن قدرت به فری تصمیمی بود که براساس ارز
های پوپولیستی توسط فری و دموکرات فریبیکارگران قرار داشت.  هر اندازه از عوام

ها و اِعمالِ قدرت مردمی را که گردانی کارخانه-توانست جای کاربست خودها نمیمسیحی
-نابراین، ارتش و سیاستتجربه کرده بودند بگیرد.  ب لندهی کوتاه حاکمیت آکارگران در دوره

ی شصت نشان داده بود اند که شخص فری که در دههگذاران ایاالت متحده مصمم بوده
که توان مهار کردن روند رادیکالیزه شدن کارگران را نداشته، به طریق اولی اکنون نیز 

 ی هفتادنخواهد توانست با نیروهای اجتماعی مبارز و به لحاظ طبقاتی آگاهی که در دهه
یعنی یک  –ی سیاسی نهایی کودتاچیان اند مقابله نماید.  پس از آن که پروژهرشد نموده

معین گردید، معضل بعدی شکل دادن به یک تیم اقتصادی و  -دیکتاتوری نظامی پایا 
.  حزب ایدها و ادارات مشخص نمسیاسی بود که تا افراد الزم را برای تصدی وزارتخانه

-ای و بازرگانی گروههای حرفهه فاشیستی میهن و آزادی، و انجمنراستِ افراطی ملی، گرو

.  از این رو، قرار داشتندهایی بودند که حاضر به همکاری بوده و مورد تأیید کودتاچیان نیز 
ها و حکومت از یک سو، و از سوی دیگر انحالل ارتباط تنگاتنگ میان این گونه تشکل
های بزرگ ژ رژیم را به عنوان رژیمی در دست کمپانیپارلمان و احزاب سیاسی به خوبی ایما

ی یک های بزرگ بیش از آن که نتیجهترسیم نمود.  اما، چنین گرایشی به سمت کمپانی
داری بازنمود سیاسی سرمایه "طبیعی"ی ایدئولوژیک باشد، در واقع شکل حرکت حساب شده

دیگر را در یک در شیلی پرولتاریا ی بحرانی است.  سرمایه و ارتش بر فراز پیکردر یک دوره
 .اندگرفتهآغوش 
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کندن گور خویشتن  مشغول صرفاً  برد،ی راه به پیش میآن کسی که انقالب را تا نصفه
ژوست -لویی آنتوان لیون دِ سان     است.

 (ها)یکی از رهبران ژاکوبن

 قدرت در شیلی ءمسئله - 4

که چیزی به نام گذار  امر بدیهیبر این ای که در شیلی رخ داده یک بار دیگر تراژدی
بدون هایی که خود را آن است. آمیز به سوسیالیسم وجود خارجی ندارد، مُهر تأیید زدهصلح

دانند، آن گاه خدمت بزرگی به همگان بند میپرهیزی پای-به  خشونت اگری-و-هیچ اما
های ایند که تا فعالیتسعی نم هم چنین ، ویستندخواهند نمود اگر بپذیرند که انقالبی ن

داری چارچوب نظام سرمایه به خوبی در ی اصالحاتی محدود سازند کهخویش را تنها در دایره
آمیز به سوسیالیسم این است که کسانی که گنجد.  دلیل امکان ناپذیری مسیر مسالمتمی

نند، به هیچ بیخود را به خطا ذینفع میهم که در سیستم موجود ذینفع بوده، و حتّا بسیاری 
حاضر نخواهند بود  هم وجه حاضر نخواهند بود که بدون ستیز سیستم را واگذارند و هرگز

 نفی کنند. جدالپیروزی در این  به دست آوردنممکن را برای  یتوسل به هر شیوه که

کند که در ی شیلی نیز ثابت نمیاما، بیان این واقعیت به این معنا نبوده و قطعاً تجربه
آمیز تنها روش مناسب و مؤثّر است.  های خشونته برای سوسیالیسم توسل به شیوهمبارز

ی ی معینی در پروسهآمیز در مرحلهمعنای دقیق آن صرفاً این است که رویارویی خشونت
باید در  زآمیی رویارویی خشونتناپذیر خواهد بود.  بنابراین مسئله-این مبارزه امری اجتناب

سوسیالیستی در هر مرحله از این پروسه به عنوان امری  هایو راهبردها تمامی تاکتیک
بار محوری منظور گردد.  پرسش اساسی این نیست که چگونه باید از رویارویی خشونت

اجتناب نمود، بلکه این است که چگونه باید برای آن آماده شده و در آن به پیروزی رسید.  
 های بسیاری را برای آموختن دارد.یسته شود، درسی شیلی از این زاویه نگراگر به تجربه

 دولت و انقالبدر ابتدا باید حقیقت ژرفی که در واقع جوهر اصلی اثر بزرگ لنین به نام 
 است را یادآوری نموده و بر آن تأکید نمود:

هدف از موجودیت دولت بورژوازی حفاظت از نظم اجتماعی بورژوایی است.  
توان به تحول در نظام اجتماعی دست یافت.  این دولت نمی بنابراین، با استفاده از

ی های آن دولتی را ایجاد نمود که نمایندهاین دولت را باید در هم شکست و بر خرابه
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منافع طبقات استثمار شده باشد.  تنها پس از دست یافتن به چنین مهمی است که 
 د.ی گذار به سوسیالیسم سخن به میان آورتوان در بارهمی

ی شیلی نشان داده این است که برای حزب یا گروهی با دورنمای آن چه که تجربه
درازمدت سوسیالیستی این امکان وجود دارد که با استفاده از ابزاری که قانون اساسی بورژوا 
دموکراتیک در اختیار نهاده حکومت را به دست بگیرد.  نیروهای سوسیالیستی هر جا که این 

ابزار به بهترین وجه ممکن  نای ندارند جز آن که از ایود داشته باشد چارهچنین امکانی وج
 تی سیاساستفاده کنند.  خودداری کردن از انجام چنین کاری به معنای خالی کردن صحنه

به نفع احزاب بورژوایی خواهد بود.  بنابراین، اشتباهات انجام گرفته در شیلی پیش از انتخاب 
است.  پس، همان گونه که  رخ دادهبلکه دقیقاً بعد از این انتخاب نبوده  1970در  لندهآ

حکومت وحدت  کوتاهیالذکر به ناگزیر بر این نکته داللت دارند، مشکل اصلی اظهارات فوق
استفاده از تمامی امکانات موجود جهت  عدم بینی چنین وضعیتی بوده وای در پیشتوده
سپتامبر  11بار در که سرانجام و به شکلی مرگ سازی برای رویارویی مسلحانه بودآماده
 از راه رسید. 1973

توانست در این باره چه کاری می ایحکومت وحدت تودهحال، پرسش این است که 
انجام دهد؟  برای پاسخ گفتن به این پرسش باید ابتدا به روزهای اول عمر رژیم نوپا در 

به دقت مرور نمود.  بورژوازی شیلی در اولین رجوع نموده و وقایع آن روزها را  1970نوامبر 
به شدت هراسان شده بود.  بازار سهام سقوط کرد، سرمایه )و به  لندهواکنش به انتخاب آ

کاری ی تولید کُند گردید، و بیداران نیز( از کشور فرار کردند، چرخههمراه آن برخی از سرمایه
به یک کودتا دامن زند، تالشی  بالفاصله تا زمان، راستِ افراطی کوشید کهافزایش یافت.  هم

اقدامی نامناسب و  به عنوان ی به خصوصکه از نظر رهبران نیروهای مسلح در آن لحظه
از نظر سیاسی تقویت  لندهطرح کودتا، آ اولین .  پس از شکستشدارزیابی میبار ه فاجعهبالقوّ

-ها و افزایش دستکردن قیمتهای اقتصادی نو )منجمد سیاست مثبت یگردیده، و نتیجه

المنفعه، شتاب دادن به اصالحات ارضی( که به های عامسازی و برنامهمزدها، گسترش خانه
ی رفته آشکار گردید.  پایه-های مردم تنظیم شده بود نیز در اواخر همان سال رفتهنفع توده

افزایش یافت.   به سرعت 1971ی سال های اولیهسیاسی و محبوبیت عمومی حکومت در ماه
 سابقهکامالً بی ها در ماه آوریل به اثبات رسید؛ انتخاباتیاین واقعیت در انتخابات شهرداری

در هر شهر  مسایل محلیروی ی انتخاباتی تمامی احزاب به جای تمرکز بر که در آن مبارزه
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در حالی   ای قرار گرفته بود.بر محور حمایت از یا مخالفت با حکومت وحدت توده و قصبه،
درصد از مجموع آراء را به دست آورده بود،  3/36در انتخابات ریاست جمهوری  لندهکه آ

درصد افزایش یافت.   9/50ای در انتخابات آوریل به رقم سهم احزاب وابسته به وحدت توده
ها اکثریت مطلق را به دست آورده و ای در انتخابات شهرداریبه عبارت دیگر، وحدت توده

درصد ]در  40سهم خود را از مجموع آراء به میزان تقریباً  ه بود کهرض شش ماه توانستدر ع
انگیز بود آوردی حیرتها[ افزایش دهد.  این دستمقایسه با دور پیشین انتخابات شهرداری

اندازها و امکانات که شاید در تاریخ مبارزات انتخاباتی یگانه باشد.  این پیروزی راه را بر چشم
حقیقت  به کنه چنین دی باز نمود.  تراژدی واقعی در شیلی این است که رهبریّت سیاسیجدی

نتوانست به درستی و به صورتی ابتکارآمیز از آن  از این رو و ی در آن زمان پی نبردهآشکار
 برداری کند.بهره

به ی مجریه، را در انتخابات کنترل تنها یک شعبه از حاکمیت، یعنی قوّه لندهپیروزی آ
ی ی مقننه، قوّهقوّه –حکومت  هایبخش دیگر ای سپرد.  در حالی کهدست وحدت توده

ای باقی مانده بودند.  برای همگی در دست دشمنان وحدت توده –قضاییه، و نیروهای مسلح 
بایست این سنگرها را از دست دشمن خارج ای میبه دست گرفتن قدرت دولتی، وحدت توده

وجه دور از انتظار نبود که هر گونه مماشات و کوتاهی در انجام این مهم ساخت.  به هیچ می
حمله و بیرون راندن -هایی برای ضدمتضمن تبدیل شدن این سنگرها، دیر یا زود، به پایگاه

 ی مجریه خواهد بود.ای از قوّهوحدت توده

ر این رابطه ای بود.  دشرایط موجود پس از انتخابات آوریل به شدت به نفع وحدت توده
ها پیش از این قانون اساسی دو نکته را باید به خاطر سپرد.  یکم، حکومت دموکرات مسیحی

بست میان رییس شیلی را تغییر داده و اصل قانونی رجوع به آراء عمومی را برای شکستن بن
ای ی انتخاباتی وحدت تودهجمهور و کنگره به آن افزوده بود.  دوم، یکی از بندهای برنامه

گذاری )مجلس ی قانونپارلمانی و جایگزین ساختن مجالس دوگانه-ایجاد سیستم تک
 لندهمجمع ملی بود.  این امکان کامالً برای حکومت آیک نمایندگان و مجلس سنا( توسط 

ها را به عنوان اعطاء اختیارات کامل از سوی مردم تعبیر وجود داشت که انتخابات شهرداری
های خود استفاده کند.  چنین امری اگر که صورت ی پیاده کردن برنامهنموده و از آن برا

گنجید که وی برای حراست مقتضیات قانون اساسی می بپذیرفت به طور کامل در چارچومی
از آن سوگند یاد کرده بود.  ]چنان چه حکومت چنین راهی را در پیش میگرفت، آن گاه[ 
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پیوست )البته، شکست چنین شکل زیر به وقوع می روال کار و نتایج مورد نظر تقریباً به
طرحی نیز ممکن بود، موضوعی که به آن نیز در همین جا خواهیم پرداخت(.  نخست، 

پارلمانی و جایگزین -نویس قانون انحالل سیستم دوتوانست پیشای[ می]وحدت توده
تردید این طرح از نمودن آن با مجمع ملی را برای بررسی و تصویب به کنگره بفرستد.  بی

ساخت.  سوی کنگره رد شده، و بدین ترتیب راه را برای مراجعه به آراء عمومی هموار می
جانبه، رأی دهندگان را پیرامون ای با ورود به یک کارزار همهسپس، اگر وحدت توده

ها را ارتقاء مشکالت اساسی موجود در این رابطه به خوبی توجیه نموده و آگاهی سیاسی آن
توان فرض نمود که اکثریت به دست آمده در ماه آوریل بار دیگر داد، آن گاه منطقاً میمی

یافت. ]پس از کسب پیروزی پرسی مفروض[ تکرار گشته و یا حتّا افزایش هم می]در همه
ای به دست آوردن ی بعدی برای وحدت تودهپرسی مفروضی[ مرحلهدر یک چنین همه
ای نه بود.  بدین طریق وحدت تودهتأسیس می-مجمع ملی تازهها در اکثریت الزم کرسی

ی سابق بلوکه شده بودند توانست لوایحی را که اهمیت حیاتی داشته و توسط کنگرهتنها می
آمد که تا بتوان تصویب نموده و به اجراء بگذارد، بلکه هم چنین این امکان نیز به وجود می

های انتخاباتی وحدت مود )که در واقع یکی دیگر از وعدهی قضاییه را اصالح و بازسازی نقوّه
 ای بود(.توده

بود میی حکومت نیروهای مسلح تنها شاخهآن گاه چنین شرایطی،  ]صورت وقوع[ در
و به آخرین مانع در برابر  داشته ای قراری کنترل وحدت تودهخارج از حیطه در کماکان که

اما، .  بر خالف طرحی که در باال ترسیم شده، شدگرفتن قدرت واقعی دولتی تبدیل می
، در ولیمشخص نیست.   چنانی نهایی آن برای مصاف در این مبارزهبهترین روش ممکن 

بایستی از همان ابتدا، زمانی که ای مییک نکته تردیدی وجود ندارد: حکومت وحدت توده
اسی را کامالً در دست داشت، ی برخوردار بوده و ابتکار عمل سییهنوز از اعتبار بسیار باال

شد.  تمامی افسران مرتجع را باید در اسرع وقت بازنشست بدون فوت وقت وارد این مبارزه می
مزد و شرایط گماردند.  بایستی دستکرده و افسران وفادار را در مواضع کلیدی فرماندهی می

ها را  دموکراتیک آن داران را بهبود داده و حقوقزیست سربازان و افسران وظیفه و درجه
های تعلیمی ارتش افزوده، های سیاسی را به برنامهبایستی که آموزشدادند.  میگسترش می

-بایستی بدون قیدها میان ارتش شیلی و ایاالت متحده میتر از همه، تمامی تماسو مهم
و  دهیبایستی به سازمانای میزمان، حکومت وحدت تودهگردید.  همشرط قطع می-و

ی از وظایفی که تا کنون به عهده د تا برخینموآموزش یک میلیشیای مردمی مسلح اقدام می
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پذیرفت ها سپرده شود.  اگر تمامی این اقدامات با هم صورت میارتش و پلیس بوده به آن
دستگاه ارتش بورژوایی با سازمان جدیدی تحت کنترل -و-به سرعت به جایگزین شدن دم

داری به سوسیالیسم ی شیلی از سرمایهانجامید.  فرآیند گذارِ جامعهیستی مینیروهای سوسیال
 توانست پس از این چنین دستآوردی به طور جدی دنبال شود.می

ای پرسش مهمی که باید بدان پاسخ گفته شود این است که چرا حکومت وحدت توده
عاجز ماند.  البته، بخشی نظامی  وسیاسی  یعرصه دو از گام نهادن در مسیر مذکور در هر

های ای، همانند نمونهاز پاسخ ممکن است این باشد که عناصر مهمی در رهبری وحدت توده
های کنار دنیا نظیر حزب کار بریتانیا یا سوسیال دموکرات-و-بسیار دیگری در گوشه

یالیسم ی گذار به سوساسکاندیناوی، اصوالً به دنبال تصرف کامل قدرت دولتی و آغاز پروسه
تردید در این پاسخ حقیقتی نهفته است، اما وجهی است که فعالً موضوع بحث اند.  بینبوده

که به نیاز  حضور داشتندای در رهبری وحدت تودههای راستینی نیز سوسیالیستما نیست.  
کم باید دانستند که دستِی مقنّنه و قضاییه پی برده، و میبرای به دست گرفتن کنترل قوّه

ارتش را خنثی نمود، ولی با این وجود نه تنها به تبلیغ علنی در این راستا اقدام نکرده، بلکه 
 ای نیز برای دست زدن به اقدامات جسورانه در این مسیر نشان ندادند. حتّا هیچ گونه عالقه

شد سپرده میاین گونه افراد  هم به دست ایحتّا اگر که تمامیت رهبری ائتالف وحدت توده
ایم، تغییر محسوسی نسبت به آن چه که واقعاً شاهدش بوده ،های حکومتاز هم در سیاستب

های مشابه آن چه که در شیلی رخ داده، گیری از وقوع تراژدیبرای پیش  شد.ایجاد نمی
ها در هر کجای جهان که هستند، ارزیابی این افراد از کامالً ضروری است که سوسیالیست

[ و دالیلی را که برای توجیه آن مطرح 1973و  1971های یلی بین سالشرایط موجود ]در ش
 1جانبه مورد بررسی قرار دهند.نمودند به شکلی نقادانه و همهمی

که  مرور کنیم ای در قبال ارتش رانخست، بهتر است که در ابتدا سیاست وحدت توده
ای در قدرت بود، وحدت تودهالذکر بود.  در تمام مدتی که اساساً بر خالف رهنمودهای فوق

های شد که مسئولیتبُدها و دریاساالران مورد نوازش قرار گرفته، و همواره سعی میارتش

                                                           
آن چه که اساس پردازم بیش از آن که بر اساس مطالب منتشر شده باشد به طور عمده بر تحلیلی که در دنباله بدان می 1

های های شخصی من از بحثی برداشتآموخته و یا بر پایه 1971و اکتبر  1970من در طی دو سفرم به شیلی در نوامبر 
ای بوده و دیگرانی هم که بیرون از آن های شیلی، هم کسانی که عضو وحدت تودهشماری است که با چپسیاسی بی
-ها شرکت داشتند اشخاص بسیار نزدیک به رییس جمهور آلنده و دیگر سیاستثام.  افرادی که در این بحبودند، داشته

 شود.ای و احزاب عضو را شامل میگذاران حکومت وحدت توده
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ها محول گردد.  زمانی هم که میر )جنبش چپ انقالبی( اقتصادی و سیاسی بیشتری به آن
ورد سرکوب اقدام به فعالیت سیاسی در میان سربازان وظیفه نمود از سوی حکومت به شدت م

زندانی شد.  به رغم این که  دستگیر و نیز لندهآ 2یقرار گرفت؛ تا آن جا که حتّا خواهرزاده
المللی های مالی بینهای آمریکایی و بنگاهواشنگتن از اعطاء هر گونه اعتبار از سوی بانک

ن ای، اما، کماکاآورد، حکومت وحدت تودهبه شدت ممانعت به عمل می لندهبه حکومت آ
وقفه ادامه یابد.  تنها چند ماه پیش از های ایاالت متحده به ارتش بیداد که کمکاجازه می

بدون استفاده از حق وتوی خویش اجازه داد  لنده، حکومت آ1973سپتامبر  11وقوع کودتای 
جو برای -و-در جست ساخت کهمجاز می که کنگره قانونی را به تصویب برساند که ارتش را

قانونی که دست  ؛حه بدون هیچ گونه محدودیتی به هر جایی که بخواهد وارد شودیافتن اسل
شان کامالً ها و منازلوحشت واقعی بر علیه کارگران در کارخانه-و-ارتش را برای ایجاد رعب

ای در قبال ارتش نه تنها مدارا .  کوتاه سخن این که سیاست وحدت تودهه بودباز گذاشت
 و تقویت دشمن و ستون پنجم امپریالیسم در میان خود بود.نمودن، بلکه استمالت 

ای چنین سیاستی در پیش گرفته بود؟  به باور من پاسخ به این پرسش چرا وحدت توده
ای، از جمله لوحی سیاسی و ترس بوده است.  برخی از رهبران وحدت تودهترکیبی از ساده

ی ارتش شیلی را واقعاً باور کرده ویانهجی منشِ غیرسیاسی و غیرمداخله، افسانهلندهخود آ
های بسیاری که چینیها و توطئهشان از طرحبودند.  این دسته از رهبران به رغم آگاهی

 ده بودندها نقش فعال داشتند، کماکان بر این باورشان باقی مانافراطی در آن-افسران راستِ
ی افسری نیز به عنوان ارد رستهکه گویا مادامی که حکومت هنجارهای قانونی را محترم بشم

زمان، و دقیقاً در تناقض با این افسانه، همین یک کل از سیاست به دور خواهد ماند.  اما هم
بخش از رهبران از آن بیم داشتند که اقدام به هر گونه تالشی برای بازسازی ارتش یا هر 

اش پیرامون اموری لگونه اخالل در کنترل انحصاری آن بر نیروهای مسلح و استقالل عم
مانند انضباط، تعلیم، و غیره، ممکن است که بالفاصله به یک کودتا منجر شود که حکومت 

 .داشتنخواهد  را دفاع از خود یارایدر برابر آن 

البته، امروز دیگر هیچ نیازی به آن نیست که به پوچ بودن این افسانه پرداخته شود.  این 
در عمل به اثبات رسید؛ فقط باید امیدوار بود که نه تنها  1973واقعیت در یازدهم سپتامبر 

                                                           
گذاران ی بنیانباشد که در زمره )Andrés Pascal Allende(ی نویسنده باید به آندره پاسکال آلنده احتماالً اشاره 2

 میر بود. )م(
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ها در سراسر جهان یک بار و برای همیشه درس الزم را از این ها، بلکه سوسیالیستشیلیایی
 تجربه آموخته باشند.

ی ترس موضوع دیگری است.  جای هیچ گونه تردیدی نیست که چنین هراسی مسئله
بایستی نسبت به آن ای میما، آن چه که رهبری وحدت تودهپایه و اساس نبوده است.  ابی

ها در مورد گذار به سوسیالیسم در شیلی جدی داشت این است که اگر که آنآگاهی می
شدند.  پرسشی رو می-به-باید که با معضل ارتش روبودند، بنابراین به ناگزیر، دیر یا زود، می

شد این بود که آیا زمان برای چنین رویارویی یمطرح م 1971های نخست سال که باید در ماه
در چارچوب یک استراتژی سوسیالیستی مسئله فقط بر  یعنی مناسب است.  به عبارت دیگر،

است.  البته، این نکته نه تنها در مورد رویارویی با ارتش  برخوردیسر زمان وقوع چنین 
مقننه و  یدو قوّهفتن کنترل مصداق داشته، بلکه هم چنین در مورد بازسازی و در دست گر

ای در هیچ کدام از این قضاییه نیز صادق بود.  کامالً روشن است که رهبری وحدت توده
 اقدام مؤثّری انجام نداده، امری که درک چرایی آن بسیار مهم است. هاجبهه

کوتاهی در ارزیابی درست وقایعی است که در  این امرمن بر این باورم که دلیل اساسی 
ها در آوریل رخ ی بین دو انتخابات ریاست جمهوری در سپتامبر و انتخابات شهرداریورهد

که  لندهداده بود.  همان گونه که در باال نیز بدان اشاره شده، هراس اولیه پس از انتخاب آ
با بهبود  در مدت کوتاهی، و دوام نداشته چندان ،فلج اقتصادی را به دنبال داشت-نیمه

ها و کاهش ی دنبال شده بود که عمدتاً حاصل افزایش قدرت خرید تودهوضعیت اقتصاد
شدید در نرخ بیکاری بود.  تردیدی نیست که میان سالمت اقتصادی به همراه بهبود وضعیت 

ای در انتخابات معیشت طبقات پایین جامعه از یک سو، و پیروزی درخشان وحدت توده
در استنباط  ، اما،وجود داشت.  خطای محاسبه ها از سوی دیگر، ارتباط مستقیمیشهرداری

-این که فرض گرفته شود که گویا این موفقیت ست؛هاسنجی از این موفقیتنادرست و گزافه

زند.  در های مردم را رقم میهای دایمی برای تودهها آغاز عصری تازه و پایدار از پیروزی
این  باید گیری منطقینتیجهاه آن گ، داشتمی حقیقت به واقع چنین چیزیحالی که اگر 

 دیگر نیازی به گرفتن تصمیمات دشوار و خطرناک سیاسی انتخابات آوریلبود که پس از می
ای در آن ای استدالل نمود که چنین گزینهتوان به طور قانع کننده.  دقیقاً برعکس، مینبود

د و شکوفایی روندهای بود که به تداوم رشمیتر، اما، این ود: درستبجدی  یزمان اشتباه
شد انتظار آن را داشت که اکثریت بود که می این صورت.  تنها در شده میمطلوب میدان داد
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؛ درصد افزایش یابد 60یا  55ضعیف به دست آمده در انتخابات آوریل، در شش ماه بعد به 
.  تا ساختوارد آوردن ضربه مناسب می که شرایط را برایبسیار مطلوبی[ موقعیت ]یعنی 
ها بر بهبود کارآیی حکومت باید تمامی تالشیابی به چنین شرایط مطلوبی، اما، میدست

شد.  در آن های اقتصادی آن متمرکز میها و سازمانای، به ویژه پیرامون برنامهوحدت توده
بایستی ]که می امر حیاتی بود]برای حکومت[ یک  تولید ر سر ]کنترل و افزایش[زمان، نبرد ب

ی ناشده-در حالی که مشکالت حل نمود[؛ی حکومت اشغال میایگاه نخست را در برنامهج
که شرایط برای  موکول نمود زمانیه و به شد با اطمینان خاطر به عقب انداختسیاسی را می

 باشد. بوده ها واقعاً مناسبحل آن

را به عیان دید.  توان عمق این توهّم تراژیک حال با نگاه کردن به گذشته به سادگی می
تحقق نیافت؛ دقیقاً بر خالف انتظار، رشد و گسترش که همه به آن امید بسته بودند  یبهبود
گُمی -در-ای دوام نیافت؛ بورژوازی شیلی توانست از شوک و سری سیاسی وحدت تودهپایه

ید؛ سازمان یافته مبارزه بر علیه حکومت را آغاز نما یاولیه سالم بیرون آمده و به شکل
گی ایاالت متحده تحریم اعتباری سختی را بر شیلی المللی به سرکردهی مالی بینسرمایه

مواد غذایی،  به شدت مورد نیاز تر وارداتتحمیل نموده که باعث دشوار شدن هر چه بیش
پرسی رو به کاهش آالت سنگین گردید.  شانس پیروزی در یک همهمواد خام، و ماشین

خطر رویارویی با ارتش رشد نمود.  آن فرصت طالیی که انتخابات آوریل زمان نهاده، و هم
ای به طور وحدت توده 1971در اختیار نهاده بود برای همیشه رنگ باخت.  در پایان سال 

کامل ابتکار عمل را از دست داده و عمالً از هر گونه تالشی برای تنظیم یک استراتژی 
ای از حرکت بود.  در سطح حکومتی نیز دوره منسجم به منظور کسب قدرت دست کشیده

باشد و بلکه رخدادهای  گشایشی هدف آغاز گشته، به این امید که شاید از امروز به فردابی
ای به ی واقعی به طور فزایندهای اوضاع را به شکل مطلوبی تغییر دهد.  مبارزهغیرمنتظره

ی کارگر و بورژوازی هر دو به .  طبقهها، و دیگر اماکن کار کشیده شدها، کارخانهخیابان
توانست با پیروزی رو در حرکت بودند که تنها می-در-سرعت به سمت اقدام مستقیم و رو

خاتمه یابد.  این واقعیت که چنین چیزی در  انهای مسلحیکی از این دو نیرو در مبارزه
قرار داشت،  سختی در دست دشمن-و-داده که ارتش کماکان به شکل سفتشرایطی رخ می

 ی کارگر را شدیداً و به شکلی اجتناب ناپذیر تضعیف نموده بود.شانس پیروزی طبقه
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نگریم، دیدن این همه آسان است.  در تر گفتم که اکنون که به گذشته میکمی پیش
این مورد، اما، ضروری است که به این نکته اشاره کنم که مراد من از گفتن چنین چیزی به 

دیدن خطوط اصلی  1971ساز های سرنوشتن این نیست که در آن ماههیچ وجه متضم
اوضاع به شدت ملتهب آن روز ناممکن بوده است.  در این زمینه، داشتن یک تحلیل درست 

گشا بود.  وجود مقدار معتنابهی ی پس از به قدرت رسیدن حکومت جدید راهاز اقتصاد دوره
ها، وجود انبوهی از کارگران ی کارخانهت بالاستفادهنظیر ظرفی –استفاده مانده از منابع بی

های گیاز ویژه  -تمام در انبارها -کار، و موجودی وسیعی از مواد خام و محصوالت نیمهبی
از  1970داری، به خصوص اقتصادهای توسعه نیافته، است.  شیلی در سال اقتصاد سرمایه

ترین جنگ ویتنام تقاضا برای مس، که عمده این قاعده مستثنی نبود.  از آن گذشته، به خاطر
کاالی صادراتی شیلی است، برای چندین سال پیاپی بسیار پررونق بوده که باعث باال رفتن 

به قدرت رسید، این کشور دارای  لندهها شده بود.  به همین دلیل، زمانی که آشدید قیمت
ع تولیدات، به ویژه در صنایعی که ذخایر ارزی بسیار بزرگی بود.  بنابراین، برای افزایش سری

ی منزل، آوری چندان پیچیده نبوده و کاالهای مصرفی )مانند پارچه، لباس، اثاثیهاز نظر فن
کردند، موانع و تنگناهایی وجود نداشت.  در واقع، هنگامی که حکومت و غیره( تولید می

مزدها ، و کنترل دستهای معین مالیاتیها سیاستبرای کمک به افزایش قدرت خرید توده
-سرمایه  3ی مطلوب دست یابد.ها را اتخاذ نموده بود، به سرعت توانسته بود به نتیجهو قیمت

اند با افزایش ظرفیت تولیدشان داران در صنایعی که به طور عمده در این قضیه درگیر بوده
آوری کارخانه را ها کماکان سودمزدها و ثابت ماندن قیمترغم افزایش دستتوانستند که به

ها را داران حاضر بودند که ظرفیت تولیدی کارخانهافزایش دهند.  اما این واقعیت که سرمایه

                                                           
ی مشابهی از ی همانندی در کوبا در مرحلهگزارشی را پیرامون پدیده )Leo Huberman(ه لئو هابرمن من به همرا 3

آماده شده بود، به این نکته اشاره کرده بودیم که در  1960انقالب کوبا تهیه کرده بودیم.  در این گزارش که در بهار سال 
ها سوءاستفادهتوان صرفاً با حذف چه قدر به راحتی می"ودیم که طی مدتی که در کوبا اقامت داشتیم مکرراً مشاهده کرده ب

ی های به جا مانده از نظام پیشین سریعاً به نتایج بسیار مهمی دست یافت.  به عبارت دیگر، در اقتصاد و جامعهروی-و هرز
فته( بود، واقعیتی که فرصتی را کوبا پتانسیل وسیعی وجود داشت که بالاستفاده مانده )یا این که مورد سوءاستفاده قرار گر

برای رژیم نوپا فراهم ساخت که تا به سرعت و نسبتاً آسان چیزهایی را به انجام برساند که در شرایط نامطلوب ممکن بود 
های وزارت بازرگانی آورده بودیم که گفته بود در آن جا نقل قولی را هم از یکی از بررسی  "ها طول بکشد.که سال

 1970-1971های شیلی در سال  "تری هستند.های سربار سنگینلیدی راکد در چند کشور دارای هزینهتأسیسات تو"
ها از منبع ای پوشیده نبود.  نقل قولهای وحدت تودهبرد، واقعیتی که البته بر اقتصادداندقیقاً در چنین وضعیتی به سر می

 زیر گرفته شده است:
Huberman and Sweezy, Cuba: Anatomy of a Revolution, 2nd edition (Monthly 
Review Press, 1961), p. 95 
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گذاری درازمدت نیز افزایش دهند به هیچ روی دال بر این نیست که تمایلی به سرمایه
چنگ داران تنها به فکر اند.  در شرایط عدم ثبات شدید اقتصادی و سیاسی، سرمایهداشته

شان قرار دارد، اما تحت چنین در دسترسان در آن لحظه انداختن بر هر آن چیزی هستند که
شرایطی کامالً مخالف پذیرفتن تعهدی برای فردا هستند.  و افزون بر آن، راهنمای عمل 

ها در خدمت های درازمدت هر آن چیزی است که از نظر آنی فعالیتداران در زمینهسرمایه
ماندن نظام و شکست دشمنان آن قرار دارد.  بنابراین به رونق اقتصادی اوایل سال به پایدار 
به خصوص این که تداوم   4مدت و گذرا نگریست.-ای صرفاً کوتاهباید به عنوان پدیده 1971

رونق اقتصادی به شدت به واردات کاالهای استراتژیک وابسته بود، آن هم در زمانی که 
المللی از اعطاء ها و نهادهای بینهانی در حال سقوط بوده و بانکقیمت مس در بازارهای ج
کردند.  حتّا ذخایر ارزی قابل توجه به جا مانده از دوران پیش از وام به شیلی خودداری می

تردیدی وجود ای در انتخابات شروع به نقصان نهاده و ، از فردای پیروزی وحدت تودهلندهآ
 .خواهد کشیدان دور به ته ای نه چنددر آینده نداشت که

از نظر من جای هیچ تردیدی نیست که یک رهبری واقعاً انقالبی چنین وضعیتی را به 
رسید که پیروزی انتخاباتی گیری منطقی مییافته و بر اساس آن به این نتیجهموقع در می

                                                           
ها پیش دالیل اساسی این پدیده را به روشنی توضیح ، اقتصاددان لهستانی، سال)Oskar R. Lange(اُسکار النگه  4

زار تولید تنها زمانی های خصوصی و مالکیت خصوصی بر ابتداوم کارکرد یک نظام اقتصادی مبتنی بر بنگاه"داده بود: 
ها تأمین شده باشد.  صرف میسر است که امنیت مالکیت خصوصی و در عین حال درآمد حاصل از این مالکیت و از بنگاه

گردد.  وجود حکومتی که خواهان عملی کردن سوسیالیسم باشد یک خطر دایم برای امنیت ]مالکیت خصوصی[ محسوب می
زیر نظر یک حکومت سوسیالیستی قادر به ادامه کارکرد خود نبوده، مگر آن که حکومت داری از این رو، اقتصاد سرمایه

فقط اسمًا سوسیالیستی باشد.  فرض کنیم که یک حکومت سوسیالیستی تمامی معادن ذغال سنگ را ملی کرده و اعالم 
ای اطمینان وان بدون هیچ شبههتکند که طبق برنامه صنایع نساجی را نیز پنج سال بعد ملی خواهد نمود، آن گاه میمی

هایی داشت که از صنایع منسوجات پیش از موعد ملی شدن جز خرابه چیزی به جا نخواهد ماند.  زیرا که صاحبان بنگاه
ها را از دست خواهند گذاری الزم جهت مدیریت کارآمد آنبندی شده هر گونه انگیزه برای سرمایهها زمانی آنکه مصادره
ها اتخاذ نماید قادر به ی این بنگاهن حال، هیچ کدام از معیارهایی که ممکن است حکومت برای نظارت یا ادارهداد.  در عی

گیری منطقی النگه این است نتیجه  "ها نخواهد بود.کاری منفعلِ صاحبان و مدیران آنی مؤّثر با مقاومت و خرابمقابله
اشاره به اقتصاددانی است که به عنوان مشاور حکومت سوسیالیستی تنها یک سیاست اقتصادی وجود دارد که وی ]"که 

نهاد کند سیاست تواند پیشنهاد کند ... که شانسی برای موفقیت داشته باشد.  آن چه که وی میتواند پیشکند[ میکار می
 ای فاقد آن بود.متأسفانه، این سیاستی است که وحدت توده  "شهامت انقالبی است.

در سال  "پیرامون تئوری اقتصادی سوسیالیسم"ی بسیار معروف النگه گرفته شده که تحت عنوان از مقاله هانقل قول
( بازنشر شده است. صص 1971ویو )ژانویه در مانتلی ری "ی گذارپیرامون برنامه"منتشر شده و سپس با عنوان  1938
44 ،40-39. 
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ای قرار داده ناپذیر را در برابر وحدت تودهآوریل نه تنها فرصتی مغتنم بلکه ضرورتی اجتناب
تا با دست زدن به اقداماتی جسورانه و تعیین کننده تمامیت دستگاه دولتی را از دست 
بورژوازی خارج سازد.  اما، در حال حاضر درستی یا نادرستی این نظر من اهمیت چندانی 

ی شیلی دروس اساسی آموخته شود.  تسخیر قدرت ی مهم آن است که از تجربهندارد.  نکته
باالترین هدف یک جریان جدی سوسیالیستی باشد که از طریق  بایداش در تمامیتدولتی 

با در نظر گرفتن عوامل معین تاریخی، این امکان وجود دارد   5رسد.انتخابات به قدرت می
که بتوان شرایطی را ایجاد نمود که به طور موقت هم که شده توازن قدرت را به نفع انقالب 

ی تمام تغییر دهد.  در صورت بروز چنین وضعیتی، درک و استفادهو بر علیه نظم موجود 
ماند و آن عیار از آن مطلقاً تعیین کننده است.  در غیر این صورت، تنها یک گزینه باقی می

ی ضمنی است که دشمن نامههم سپردن ابتکار عمل به دست دشمن به همراه این دعوت
مرج بیافریند و سپس در -و-اش هرجاقتصادی آزاد است که تا با استفاده از قدرت برتر

ترین زمان ممکن با استفاده از قدرت نظامی که در اختیارش قرار دارد تیر خالص را مناسب
دقیقاً آن چیزی است که در شیلی رخ  سناریو دانیم، اینبزند.  همان طور که اکنون همه می

 داده است.

م به یک تهاجم تمام عیار سیاسی در پی البته، هیچ گونه تضمینی وجود نداشت که اقدا
شد.  اما، اساساً در سیاست، به ویژه سیاست انقالبی، انتخابات آوریل منجر به پیروزی می

چیزی به عنوان ضمانت وجود ندارد.  و در حقیقت، همین عدم وجود اطمینان بود که باعث 
به تعویق انداختن انجام آن پا کردن، تعلل، و -ای با این پاگردید که رهبری وحدت توده

 وظایف عاجل، سرانجام هیچ کاری انجام ندهد.

                                                           
اً در تحلیل ارایه شده آمده در این جا به طور مؤکّد بپردازم، و آن نکته ای که اگرچه تلویحکنم الزم است به نکتهفکر می 5

نظامی است، بلکه هم -انقالب سیاسی-این است که تصرف تمامیت قدرت دولتی نه تنها امری اساسی برای مقابله با ضد
ی دولتی، بسیج سرمایه گذاری گسترده باباشد.  سرمایهی اقتصادی نیز ضروری میرفت در جبههپیش تداومچنین برای 

ها از اهمّ ضروریات برای سخت مابقی بنگاه-و-ریزی همآهنگ مرکزی، و کنترل سفتی نیروی انسانی، برنامهجانبههمه
تردید پیش از تصرف و تحکیم قدرت دولتی توسط نیروهای سوسیالیستی ی اقتصادی است.  اما، بیرفت در جبههتداوم پیش

ای نه تنها نسبت به دموکراسی بورژوایی ها ناممکن است.  وحدت تودهو انجام این گونه فعالیت یابی به این اهدافدست
داری انجام داد نیز عمیقاً متوهّم توان در چارچوب اقتصاد سرمایهدچار کژانگاری بود، بلکه هم چنین نسبت به آن چه می

 بود.
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پرسی نیز وجود داشت.  یا این که حتّا در صورت از سوی دیگر، امکان شکست در همه
های پرسی، این امکان نیز وجود داشت که در انتخابات بعدی برای کرسیپیروزی در همه

 شد کرد؟د.  آن وقت چه میمجمع مردمی اکثریت مورد نیاز به دست نیای

بود که اکنون اتفاق ممکن همان چیزی می رسد که بدترین شقّبه نظر این گونه می
های دیگری نیز به روی یک رهبری انقالبی باز افتاده است.  اما، در چنان شرایطی راه

ده شود، توانست بالفاصله برای نبرد نهایی با ارتش آمابود.  از جمله، رهبری انقالبی میمی
 حتّا اگر فرض کنیم کههای چپ و میر مدافع آن بودند.  مسیری که اتفاقاً سوسیالیست

شانس پُر واضح است که زد، به یک کودتا دامن می 1971 سال اقدامات رهبری انقالبی در
حتّا اگر که شکست  از آن گذشته،بود.  بسیار زیادتر می 1973شکست دادن آن نسبت به سال 

وجود داشت که  نیز این امکان [شدناممکن ارزیابی می 1971در شرایط سال  ادادن کودت
چنین شقّی، البته، مستلزم کنار آمدن با جناح چپ   نشینی سیاسی زد.دست به یک عقب
ها به منظور حفظ رژیم قانونی و باز نگاه داشتن راه برای پیشروی بعدی دموکرات مسیحی

پاسخ گویی به  به نیازای نبوده و امر سادهچنین مسیری گمان، پا نهادن در بود.  بیمی
ی متحد را با خود به های جبههپیرامون انعطاف سیاسی و تاکتیک دشواری هایپرسش

ی شیلی هستند نباید امکان آموختن از تجربههایی که خواهان درسداشت.  اما، آنهمراه می
.  کنندپیشاپیش رد  مایدنه را ایجاب مینشینی و مصالحپیدایی شرایطی را که نیاز به عقب

در سیاست انقالبی، هم چون همیشه، به چنین پرسشی نه بر اساس اصول انتزاعی، بلکه 
 بینانه از شرایط عینی پاسخ داد.توان از طریق یک ارزیابی دقیق و کامالً واقعتنها می

ترین و اشد.  بزرگی مناسبی برای خاتمه دادن به این بحث بکنم که این نکتهفکر می
ای شاید این بوده باشد که از همان آغاز فاقد یک بارترین ضعف وحدت تودهدر نهایت فاجعه

ی استراتژی منسجم بوده، و در هیچ مقطعی نیز نتوانست از خود توانایی الزم را برای ارایه
که قطعاً  امری ؛یک ارزیابی مناسب از شرایطی را که در آن قرار داشته به نمایش بگذارد

های توانست در میزان موفقیت آن سهم بزرگی داشته باشد.  برای آن که فداکاریمی
های انقالبی در سراسر جهان ی کارگران شیلیایی به هدر نرفته باشد، سوسیالیستقهرمانانه

بره تر در خُهر چه تمام تباید این آموزه را عمیقاً در ضمیر خودآگاه خویش سپرده و با جدّی
شان هایگیری منطقی از تحلیلو نتیجه شرایط مشخصاز  مشخصی تحلیل ن در زمینهشد

 بکوشند.
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