
 

 

  »طبقه کارگر وارد صحنه سیاست میشود«: شیلی
  مصاحبه با کارینا نوخالس و خاویر زونیگا

  .ص.ج: مترجم

  

وحـدت  جبهـهو  ، کارینا نوخالس عضو کمیته هماهنگی فمینیستی هشت مـارس اسـت و خـاویر زونیگـا فعـال جنـبش آب و زمـین[
متشکل از سازمانهایی نظیر مرکز واحد سندیکایی کارگران شیلی، کالج مدرسان، کنفدراسـیون دانشـجویان شـیلی، کمیتـه (اجتماعی

معـادن هماهنگی بازنشستگان بخش خصوصی، کنفدارسیون سراسـری بهداشـت، انجمـن مدرسـان متوسـطه، فدراسـیون کـارگران 
  ].است) ، و غیرهمس

  

العـاده  نـبش شـیلی چیسـت؟ دیـروز بـا خبـر شـدیم کـه کابینـه اسـتعفاء داده و وضـعیت فوقارزیابی شما از ج: س
در مواجهـه بـا جنـبش چـه مواضـعی جمهـور شـیلی پینـرا  معنـی رویـدادهای اخیـر چیسـت؟ رئیس. لغو شـده اسـت

  اتخاذ کرده است؟

العـاده پاسـخ سیاسـی مناسـبی بـرای  اند کـه اعـالم وضـعیت فوق من فکر میکنم که پینـرا و حکـومتش متوجـه شـده: ز.خ
ای به طور مداوم بزرگ و بزرگتر شده و همانطور که دیدیم در روز جمعه  بسیج توده. خاموش کردن جنبش نبوده است

هد که سرکوبی جنبش نتوانسته جلوی عناصر محـرک آن همین نشان مید. ای به خود گرفت کننده اکتبر ابعاد خیره ۲۵
را که افزایش قیمت بلیط متـرو آغـاز شـد و بـه دیگـر مشـکالت جامعـه   پینرا در تالش است بخشی از نارضایتی. را بگیرد

حـاال حکومـت بـا . اکنـون خواهـان تغییـرات عمیقتـری هسـتند انـد هم هایی که به حرکـت درآمده الیه. کشید جذب کند
امـا ایـن اقـدامات بـرای خـاموش . نشینی کرده و راه را برای گفتگو نبنـدد ی کابینه سعی میکند به تدریج عقبدستکار 

  . کردن جنبش کافی نیست

ســال  ۳۰یاســی کــه محتــوایش ای اســت علیــه نظــام س اکنــون در شــیلی میگــذرد قیــامی تــوده از نظــر مــن آنچــه هم: ن.ک
این جنبش از اعتراض جوانان به افزایش قیمـت متـرو . است ری پینوشتهسیاستمداران با دیکتاتو » ازدواج دموکراتیک«

ایــن جنــبش هنــوز مطالبــات . آغــاز و ســپس بــه ســانتیاگو کشــیده شــد و از آن جــا بــه بعــد در سراســر کشــور گســترده شــد
. شـرکت کردنـد» ازدواج«مشخصی ندارد و بیشـتر اعتراضـی اسـت بـه کـل نظـام سیاسـی و احـزاب سیاسـی کـه در ایـن 

پینـرا . همـه چیـز از افـزایش قیمـت بلـیط متـرو شـروع شـد. نشهای پینرا به نسبت وسعت گـرفتن جنـبش تغییـر کـردواک
. جنبش به فساد اقتصادی و نـابرابری اجتمـاعی اعتـراض کـرد. قیمت جدید را معلق کرد و نظامیان را به خیابان فرستاد

جنـبش، کـه در دل . ای نداشـت م از این اقدامات فایدههیچ کدا. ای از اقدامات اقتصادی را معرفی کرد پینرا مجموعه
ــه شــکلهای مختلفــی درآمــد ــر از وســعت  ۲۲شــنبه  در روز سه. خــود جنبشــی انفجــاری اســت، در سراســر کشــور ب اکتب
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بـا وسـعت زیـاد و متمرکـز در مراکـز : اکتبـر بـه شـکلی درآمـد کـه امـروز میبینـیم ۲۳از چهارشـنبه . اعتراضها کاسته شد
  . شهرها

اندازی تـــاریخی اگـــر بنگـــریم ایـــن ســـرکوبی نظـــامی جنـــبش چـــه معنـــایی دارد؟ روشـــهای دفـــاع و  از چشـــم: ســـوال
  محافظت جنبش کدامند؟

. حکومت فقط در عرض هشت ساعت نظامیـان را در خیابانهـای سـانتیاگو مسـتقر و حکومـت نظـامی اعـالم کـرد :ن.ک
آورد و خدشـه وارد  ر باثبات بورژوازی خدشه وارد میدامنه اعتراضها به تصوی. این تصمیم حکومت تصمیمی قاطع بود

ایـن تصـمیم نشـان داد کـه روایتـی کـه از . گذاری نـدارد آمدن به این تصویر اثرات مطلوبی روی قیمـت سـهام و سـرمایه
 معنی پایان دیکتـاتوری بـرای مـا پایـان. تکرار نشدن آن  وجود داشت فریبی بیش نبود» دیگر هرگز «پایان دیکتاتوری و 

از یـاد نبـریم کـه ارتـش فعلـی و ارتـش دوران دیکتـاتوری . »پایان نبردهای طبقاتی«حضور نظامیان بود و برای بورژوازی 
انـد امــا ایــن ارتــش بـه عنــوان یــک نهــاد دســت  دهنده آن تغییــر کرده البتــه بــدیهی اسـت کــه افــراد تشــکیل. یکـی هســتند

مجــرمین نظــامی دوران . ادامــه همــان دیکتــاتوری اســت» ریگــذار از دیکتــاتو «نخــورده بــاقی مانــده و هماننــد دوران 
اتفـاق مهمـی رخ داده اسـت و مـردم علیـرغم . ایم امروز وارد دوران جدیدی در شیلی شده. دیکتاتوری محاکمه نشدند

در مـورد روشـهای دفـاع بایـد گفـت کـه بـرای مـردم بیسـالح دو . آیند حضور نظامیان و وحکومت نظامی به خیابانها می
  . ای حضور تودهخالقیت و : ل وجود دارد که در این جنبش نیز آن را میبینیمح راه

ای است که بورژوازی برای مقابله بـا  متوسل شدن به نیروی نظامی وسیله. یک جنبه همان است که کارینا گفت: ز.خ
امـا در مـورد اخیـر حضـور نظامیـان . ارتش برای حفظ دموکراسی بورژوایی وارد صحنه میشـود. یک قیام در اختیار دارد

کــدام مشــکالت؟ حکومــت نظــامی شــنبه . شــتری آفریــدهـیچ چیــز را حــل نکــرد و حتــی بــرای حکومــت پینــرا مشــکالت بی
حکومــت بــرای خنثــی کــردن جنــبش بــه چــه : در نتیجــه وضــعیت جدیــدی بــه وجــود آمــده اســت. گذشــته خاتمــه یافــت

حکومــت بعــد از ایــن چــه میخواهــد بکنــد؟ احتمــال دارد کــه بــا . حلــی متوســط خواهــد شــد؟ انتخــاب پرخطــری اســت راه
اما . اند، بار دیگر به صحنه بیایند هایی سوخته کراتیک مسیحی دوران گذار، که مهرههای دمو  تغییرات در کابینه چهره

انجامد؟ هم اکنـون بحـران  این وضع به کجا می. اند هیچ معنایی ندارد های کارگری که به جنبش درآمده این برای توده
ی بحــران تــوان مجموعــه بلــوک امــا آیــا ایــن همــان بحــران هژمــونی نیــز هســت یــا خواهــد بــود؟ یعنــ. سیاســی وجــود دارد

. ای اجتمـــاعی همـــراه بـــا تجدیـــد آرایـــش خـــود بـــا تکیـــه بـــر پایـــه داری بـــرای ایجـــاد هژمـــونی در سراســـر جامعـــه ســـرمایه
ــان بحــران را حــل کننــد ســرمایه ــه خیاب ــان ب ــا فرســتادن نظامی ــد ب ــدا ســعی کردن ــه پادگــان . داران در ابت ــان ب حــاال نظامی

. همـانطور کـه شـاهد بـودیم. ع خشونت و نقض حقوق انسـانی را شـاهد خـواهیم بـوددر چنین شرایطی انوا . بازمیگردند
داران این است کـه در ایـن دوره سیاسـی جدیـدی کـه در برابـر داریـم ایـن شـورش چـه شـکلهایی بـه  مسئله برای سرمایه

  . یکندتجدید نظرهای اساسی ضرورت پیدا م. خود خواهد گرفت و با چه ابزارهایی میتوان آن را خنثی کرد

موسسـه ملـی . بعیـد نیسـت کـه تعـداد قربانیـان بـیش از ایـن باشـد. کشته حکایت میکننـد ۲۰آمارهای رسمی از : ن.ک
ــن مــدت در آتشســوزی جــان خــود را از دســت داده ــرار اســت در مــورد علــل مــرگ کســانی کــه در ای ــد  حقــوق بشــر ق ان

بر خالف دوران دیکتاتوری، امـروز تـوان آن . ودیمهمچنین مواردی از خشونت جنسی را شاهد ب. تحقیقاتی را آغاز کند
ای پنهـان بـود امـا بـا تـالش  خشـونت جنسـی در دوران دیکتـاتوری پدیـده. اینگونـه خشـونتها را افشـاء کنـیمرا داریم که 

روی نبوده بلکه شکلی از اعمـال سـرکوبی مشـخص علیـه زنـان و  فمینیستها معلوم شد که آن اقدامات صرفا نوعی زیاده
ژانـدارمها، و نـه نظامیـان، بـه پسـر جـوانی تجـاوز : ای که همین روزهـای اخیـر اتفـاق افتـاد نمونه. بدنها بوده است تنبیه
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ایـن نـوع خشـونت کـامال سیاسـی اسـت و . کرده و او را مجبور کردند که به طـور علنـی اعـالم کنـد کـه همجنسگراسـت
در مـورد . ی را از وجـوه مختلـف میتـوان بررسـی کـرداز این پس موارد نقض حقـوق انسـان. روی نیست صرفا نوعی زیاده

پدرش اعالم کرد که مسئولیت قتل فرزندش با کسی است که گفته مـا در . دیگر، جوانی را در جنوب به قتل رساندند
ایـن بـه خـوبی نشـان میدهـد کـه ایـن خشـونتها صـرفا مسـئولیت سیاسـی . جنگیم و نظامیـان بـه خیابانهـا فرسـتاده اسـت

  .به این خاطر است که ما خواهان استعفای او هستیم. بلکه پینرا نیز در این میان نقش دارد نظامیان نیست

این بسـته حـاوی چـه سیاسـتهایی . ای از سیاستهای اجتماعی و اقتصادی را پیشنهاد داده است پینرا بسته: سوال
  است؟ نظر شما در مورد این سیاستها چیست؟

من وقتی محتویات این بسته را دیدم احسـاس . پینرا یک تاجر است. اکتبر اعالم شد ۲۲شنبه  این بسته روز سه: ن.ک
پاسخ او بـه اعتراضـات طـوری بـود کـه گـویی نـه بـا یـک . زنی میکند کردم که کارفرمایی دارد در مذاکرات جمعی چانه

 ۷۰در مجمـوع میتـوان گفـت کـه . ریبانـه اسـتمحتوی بسته پیشـنهادی او عوامف. جامعه که با یک شرکت طرف است
پینرا میداند که مسـئله بازنشسـتگان مسـئله مـورد مناقشـه مهمـی در . درصد این سیاستها مربوط به بازنشستگی است

پیشنها او گستردن سـطح پوشـش درمـانی بـا . سپس مسئله درمان و دستمزدها مطرح شده است. این اعتراضات است
در مورد حـداقل دسـتمزد پیشـنهاد داده کـه از . های خصوصی است تولید شده توسط بنگاهسوبسید دادن به داروهای 

یعنـی وقتـی دسـتمزد کـارگری کمتـر از حـداقل دسـتمزد باشـد . های خصوصی سوبسـید داده شـود پول عمومی به بنگاه
ی بازنشسـتگی کـه پیشنهاد افزایش حقوق بازنشستگی نیز بدون دست زدن به صـندوقها. باقی آن را دولت جبران کند

در نتیجه هدف از این بسته تعمیق منطـق سوبسـید . تنظیم شده استهمچون موسسات مالی خصوصی عمل میکنند 
هـیچ کـس بـه . همان چیزی کـه در قـانون اساسـی دوران پینوشـته طراحـی شـده بـود. دادن به شرکتهای خصوصی است
  . این پیشنهادات اعتنایی نمیکند

های اجتمـاعی را در گـردش پیامهـای سیاسـی، فراخـوان بـه تظـاهرات و سـازماندهی خاطرنشـان  شـبکهاول باید اثـر : ز.خ
در عــرض چنــد . های اجتمــاعی بــه آن پاســخ داده شــد وقتــی پینــرا پیشــنهاداتش را مطــرح کــرد بالفاصــله در شــبکه. کــرد

بـه همـین خـاطر تظـاهرات . رد کنیـد دقیقه واکنشها یکی پـس از دیگـری ایـن بـود کـه ایـن حرفهـا را بـاور نکنیـد و آنهـا را
پیام سیاسی این تظاهرات این بود کـه ایـن بسـته پیشـنهادی . جمعه گذشته بدل به بزرگترین تظاهرات تاریخ شیلی شد

کسـی بـاور نکردکـه ایـن . ایـن پیشـنهاد از اراده جنـبش نکاسـت و باعـث تفرقـه آن نشـد. هیچ معنـایی بـرای مـردم نـدارد
امـروز مـن در تجمعـی شـرکت . ایـن صـرفا مـانوری خبـری بـود. بهبـود شـرایط زنـدگی شـوداقدامات ممکن است موجـب 
این حرفها هیج اثری ندارد چرا کـه «: سال سن داشت در مورد سخنرانی پینرا میگفت ۶۰داشتم و آنجا زنی که بیش از 

  .»ایم ما بیدار شده

  خشها همچنان در اعتصابند؟ارزیابی شما از روزهای اعتصاب هفته گذشته چیست؟ آیا این ب: سوال

و  ۱۹۸۳روزهـای اعتـراض . ایم از دوران بازگشت دمورکاسی به این طرف به ندرت شاهد اعتصابات عمومی بوده: ن.ک
در ابتدا با فراخوان به اعتصاب عمومی آغاز شدند اما چون طبقه کارگر قادر نبود تحت دیکتاتوری خود را بسیج  ۱۹۸۶

همـانطور کـه کمیتـه همـاهنگی فمینسـتی هشـت . روزهـای اعتـراض سراسـری بـدل شـدند کند ایـن روزهـا در نهایـت بـه
جنبش فمینیستی بود که اعتصـاب . مارس گفت پیش از این اعتصاب عمومی حرفی ممنوع با محتوایی ناشناخته بود

اد تـا در کمیتـه همـاهنگی فمینیسـتی هشـت مـارس فراخـوان د. عمومی را بار دیگر به روش عمل طبقه کارگر بدل کـرد
وحـدت اجتمـاعی داده شـد اعتصـاب عمـومی صـورت  جبهـهاکتبر در چارچوب بزرگتری کـه بـه آن نـام  ۲۱روز دوشنبه 
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مرکز واحد سندیکایی کارگران شـیلی پاسـخ دادکـه بـرای اعتصـاب عمـومی آمـاده نیسـت و چنـین فراخـوانی را در . گیرد
تصــمیم گــرفتیم کــه روز یکشــنبه همــراه بــا ســازمانهای اینطــور شــد کــه مــا . شــرایط حکومــت نظــامی مســئوالنه نمیدانــد

روز بعـد دیگـر سـازمانهای سـندیکایی عضـو . آموزان و دیگر سـازمانهای حقـوق بشـری فراخـوان بـه اعتصـاب دهـیم دانش
نمیـدانم کـه اگـر . ای برگزار کردند و در آن فراخوان به اعتصاب در روز چهارشـنبه دادنـد وحدت اجتماعی جلسه جبهه

اکتبـر حـدود بیسـت  ۲۱روز دوشـنبه . نان و فمینیستها نبـود آیـا موفـق میشـدیم چنـین فراخـوانی بـدهیم یـا نـهفشار جوا
ایــن خیلــی معنــادار . بزرگتــرین معــدن خصوصــی مــس دنیــا، اســکوندیدا، وارد اعتصــاب شــدند بنــدر و همینطــور کــارگران

. را که در آن روز همه چیـز عمـالً فلـج شـده بـودبا وجود این هنوز نمیتوان اثر واقعی این اعتصاب را تخمین زد چ. است
درصد ظرفیت خود کار میکردنـد و  ۳۰سندیکاهای صنایع اعالم کردند که شرکتهایی که در آن روز فعالیت میکردند با 

اعتصاب بار دیگر به عنوان روش عمـل در شـیلی پدیـدار . بیشتر آنها تعطیل بودند چرا که حمل و نقل از کار افتاده بود
آن موقع میتوانیم ارزیابی بهتـری از . فراخوان دیگری برای اعتصاب برای چهارشنبه آینده اعالم شده است. است شده

  . اثرات اعتصاب داشته باشیم

اکتبــر وارد صــحنه شــده و بــا اقــداماتی نظیــر ســاختن باریکــاد، راه انــداختن کنســرت  ۱۸تــوده کــارگر از روز جمعــه : ز.خ
فراخوانهای متعددی به طور مداوم . عمومی خود را به عنوان یک عامل فعال نشان داده استها و اشغال فضای  قابلمه

برای پاسخ به پرسش سیاسی فرخوان بـه اعتصـاب دادن یـا نـدادن بایـد ایـن نکتـه را در . و خودانگیخته در حال گردشند
این با فرایندی اعتصـاب . ه اعتصاب آمدمردم در خیابان بودند که فراخوان ب. نظر گرفت که ما نقداً با یک قیام طرفیم

کـار رفقـای فمینیسـت مـا تـدارک رویـدادی بودکـه اثـر قابـل تـوجهی در . نـدفـرق میک ۲۰۱۹مـارس  ۸عمومی فمینیسـتی 
مزدبگیـران گذاشـت و همزمـان بـا برگــزاری تجمعـات و ایجـاد فضـاهای تصـمیمگیری و غیــره آن را بـه  مسـئله کـار پنهــان 

حاال ببینیم . یجه آن رویداد با فراخوانهایی که در دل رویدادهای جاری داده میشوند فرق دارددر نت. تولیدمثل گره زد
از نظـر مـن همـانطور کـه . اند چـه مسـائلی را مطـرح میکنـد هـا پیشـتر بسـیج شـده فراخوان دادن به اعتصاب وقتـی توده

مسـئله اعتصـاب دادن . ود داردجهت جنـبش وجـ/گرامشی میگفت در اینجا دیالکتیکی میان خودانگیختگی و هدایت
اجتمــاعی از ایــن فراخوانهــا حمایــت میکننــد، هرچنــد،  -خیلــی از ســازمانهای سیاســی . ای اســت معنــی بــه بســیج تــوده

ای  هـویتی کـه خشـم و بسـیج تـوده. علیرغم میل برخی از بخشها، این به معنی خود را در راس جنـبش انـداختن نیسـت
بـه ایـن . یشود اما ایـن امکـان وجـود دارد کـه بتـوان مسـیری را بـر جنـبش حـک کـردمیسازد با دستور از جایی ساخته نم

اینطور که دستکم از تجمعات عمـومی . ترتیب دادن فراخوان به اعتصاب باعث غلیظتر شدن موج بسیج جاری میشود
ی را بوجــود و ایــن میتوانــد شــرایط جدیــد . پیداســت در ایــن دوره جدیــد اعتراضــات روح ضــدنولیبرال حــاکم خواهــد بــود

و اعتصـاب اگـر موفـق . شده بـدل میشـود های بسیج در چنین شرایطی اعتصاب بار دیگر به ابزاری آشنا برای توده. آورد
اعتصـاب صـرفاً اقـدامی بـرای تاییـد و برجسـته . باشد میتواند همچـون تـاکتیکی بـرای انباشـتن نیـرو از آن اسـتفاده کـرد

اعتصاب در بخشهای اسـتراتژیک اقتصـاد بـه ایـن . های کارگر است ن تودهکردن نیروی خود نیست بلکه منبعی در درو
بـه ایـن ترتیـب طبقـه . معنی است که طبقه کارگر مطابق با اعتصاب دست از کار کشیده و خود را سـازماندهی میکنـد

  . کارگر بار دیگر بدل به منبع اقدام طبقاتی و نه فقط اقدام سندیکایی خواهد شد

ایـن . وحدت اجتماعی دارد جنبش را هدایت میکند یا دست کـم بـر آن اثـر میگـذارد جبهه به نظر میرسد: سوال
  ای وصل میکند؟ فضا چه طرحی برای ارائه دارد و چگونه خود را به بسیج توده

بـه عنـوان مثـال مـن . وحدت اجتماعی توانسته همچون یک مرجـع در جنـبش بـرای خـود جـا بـاز کنـد جبههامروز : ز.خ
امروز در تجمعی شرکت داشتم که اعضای آن به این ضرورت رسیده بودند که یک باید یک سـخنگو در سـطح سراسـری 
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از نظـر سـه جریـان در آن . ای در هم پیچیـده از سـازمانهای مختلـف اسـت وحدت اجتماعی شبکه جبهه . داشته باشند
مرکز واحـد سـندیکایی کـارگران شـیلی، : و سازمانهای سنتی استجریان نخست شامل سندیکاهای بزرگ . حضور دارند

کمیتــه همــاهنگی بازنشســتگان بخــش خصوصــی، کنفدراســیون سراســری بهداشــت، ســندیکای مدرســان، کنفدارســیون 
ایـن جریـان بـه سـهم خـود . های دانشگاهی بخش خدمات درمانی، انجمن سراسری کارکنان بخش اداری سراسری حرفه

برای این جریـان مسـئله مبـرم ایـن اسـت کـه در رأس جنـبش ظـاهر . وحدت اجتماعی میدهد هجبهجهت مشخصی به 
جریـان دوم متشـکل اسـت از . آوری مطالبـات و غیـره باشـد شود نه مثـل بقیـه آمـاده بـه همکـاری، پیشـنهاد دادن، جمـع

ای حقــوق بشــری و ای، انجمنهــ زیســتی، دانشــجویی، انجمنهــای ســاکنان منــاطق حاشــیه ســازمانهای فمینیســتی، محیط
مــا بــا درکــی کــه ایــن ســازمانهای ســندیکایی از اوضــاع دارنــد . غیــره کــه در چــارچوب ســندیکاهای ســنتی قــرار نمیگیرنــد

در نتیجه اقدام مـا . موافق نیستیم چرا که ضرورتی را که این اعتراضات به رژیم نئولیبرال در برابرد ما میگذارد واقفیم
در نتیجـه بایـد از طریـق . زنیهای سـندیکایی بپـردازیم ضات باشد نه اینکه صرفا به چانهباید در ابعادی درخور این اعترا

قصــد مــا ایــن نیســت کــه در . ای پایــه وضــعیت و مشــارکت مــردم را گشــوده نگــه داشــتو انجمنهــ) کابیلــدوس(شــوراها 
اعتراضـات مسـیری را نشینی کنیم بلکه این است کـه از طریـق ایـن  مذاکراتی که بدون شک به دنبال خواهد آمد عقب

از نظـر مـا در ایـن شـرایط مجلـس . امـروز زنـدگی دیگـر مثـل یـک مـاه پـیش نیسـت. برای سیاسی سـاختن مـردم بگشـاییم
و سرانجام جریان سومی هم هست که کمتر حضور دارد و . موسسان میتواند عاملی برای مشارکت سیاسی مردم باشد

وحـدت  جبهـهخالصـه اینکـه . ای همـاهنگی و هـدایت اعتراضـاتوحدت اجتماعی را همچون امکـانی میبینـد بـر  جبهه
اجتمـاعی علیــرغم اختالفــاتی کـه میــان عناصــر آن وجـود دارد توانســته در چشــم مـردم بــه انــدازه تـوان خــود مشــروعیت 

  . این فضایی است که علیرغم منازعات درونی اجازه میدهد تا سازمانهای مردمی گرد هم آیند. ایجاد کند

جمهوری بــه ایــن طــرف بلــوک اپوزیســیون جدیــدی شــکل  تحلیــل شخصــی مــن ایــن اســت کــه از انتخابــات ریاســت: ن.ک
در حالی که بلوک اکثریت جدید بـه عنـوان بلـوک هـوادار حکومـت کـه جـای بلـوک وحـدت را ) جبهه وسیع(گرفته است
ی مســیحی، حزیــب کمونیســت و ایــن دو ائــتالف عمــدتاً متشــکلند از حــزب سوسیالیســت، حــزب دموکراســ(گرفتــه بــود 

چگونــه بایــد بلــوک : ایــن یــک مشــکل ایجــاد میکنــد. اند از هــم پاشــیده) رو احــزاب میانــهلیبــرال و -ســازمانهای سوســیال
اپوزیســـیون جدیـــدی ســـاخت؟ حـــزب کمونیســـت بـــرای قـــرار گـــرفتن در رأس بلـــوک جدیـــد اپوزیســـیون از همـــه حالـــت 

سـاعت در هفتـه همـه سـازمانهای دیگـر را  ۴۰ژه کـاهش سـاعات کـار بـه به عنـوان مثـال پیشـتر بـا پـرو . تهاجمیتری دارد
پس . سپس به تدریج حزب دموکراسی مسیحی را از بلوک اپوزیسیون بیرون اندازد. مجبور کرد پشت سر او قرار گیرند

پارلمان  حزب کمونیست اکنون همان خطی را دنبال میکند که در . طور که همه میدانیم بلوک از هم پاشید از آن همان
وحـدت اجتمـاعی وارد  جبههمرکز واحد سندیکایی بالفاصله پس از شکلگیری . از طریق مرکز واحد سندیکایی پیش برد

ــه ســرعت رهبــری آن را در دســت گرفــت ــه دنبــال مرکــز واحــد ســندیکایی بســیاری . آن شــد و ب ــه بعــد ب از ایــن لحظــه ب
. ابتدا کمیته هماهنگی بازنشستگان بخش خصوصی داده بودسازمانهای دیگر وارد فضایی شدند که پیشنهاد آن را در 

از این رو کمیته هماهنگی فمینیستی هشت مارس که از همان آغاز وارد ایـن فضـا شـده بـود تصـمیم گرفـت بـه صـورت 
در واقــع بــه نظــر میرســد رئــوس ســازمانهای سیاســی ایــن فضــا را شــکل داده و رهبــری آن را . انتقــادی در آن شــرکت کنــد

برای اینان نبرد طبقاتی در شکل سـندیکایی آن مشـروعیت دارد . اند کار در دست گرفته ای سندیکایی محافظهسازمانه
  .ناً نشان دادیملما انتقاد خود را به این رویه ع. اند و مسئله اکولوژی و فمینیزم زیرمجموعه مبارزه سندیکایی

ــن شــرایط وحــدت اجتمــاعی فراخــوان بــه اعتصــاب عمــومی میدهــد امــا درک مرکــز واحــد ســندیکایی و کمیتــه  .در ای
و دیگـر سـازمانهای بـرای مرکـز واحـد سـندیکایی . هماهنگی فمینیستی هشت مارس از اعتصاب عمومی متفاوت است



»طبقه کارگر وارد صحنه سياست ميشود«: شيلی 6  

revolutionary-socialism.com انقالبى گرايش سوسياليزم  

و توانـایی مـدیریت جنـبش را سندیکایی اعتصاب از این جهت مهم است که نشان دهند چقدر جدی و منظبط هستند 
ولی آیا نافرمانی طبقه کـارگر کـه شـاهد آن هسـتیم بـه حـد کـافی جـدی نیسـت؟ در آخـر مرکـز واحـد سـندیکایی . دارند

این فراخوان خیلی کمتر از آن چیزی بـود کـه نیـاز موقعیـت فعلـی . اکتبر را داد ۲۳فراخوان به راهپیمایی وسیع در روز 
اعتصـاب . ات دیگری نیز توسط این جریان داده شد که علناً باعث پراکنـدگی جنـبش میشـدعالوه بر این پیشنهاد. بود

بـرای جریـان فمینیسـتی اعتصـاب . عمومی برای این جریان صرفاً فرصتی است تا رهبری خود را بر جنبش تحمیل کنند
س اعتصاب میتواند خود را عمومی همچون فرایندی است که در آن طبقه کارگر همراه با زنان و اقلیتهای جنسی در رأ

در معنای دقیـق کـالم بایـد بگـویم کـه از نظـر مـا . ای که خواهان آن است بیاندیشد به شیوه زندگیسازماندهی کرده و 
] اند که در طول تاریخ زنان آن بـر عهـده داشـته[فمینیستها هیچ اعتصابی تا به امروز عمومی نبوده چرا که کار مراقبت 

در نهایـت بایـد . اب فقط به معنی متوقف کردن کار نیست بلکه فکر کردن زیـاد هـم هسـتاعتص. متوقف نشده است
ما در . یکی به معنی ساختن است و دیگری به معنی هدایت کردن: بگویم که اعتصاب عمومی برای ما دو معنی دارد
  .ایم روزهای اخیر این درک از اعتصاب را مطرح کرده

شـده چیسـت؟ ایـن چـپ چـه میگویـد و بخصـوص در پارلمـان  نهادینهچـپ  وحدت اجتماعی با جبههرابطه : سوال
  چه پیشنهاداتی در این مدت ارائه داده است؟

نظــری کــه البتــه رفقــای دیگــر نیــز در آخــرین جلســه کمیتــه همــاهنگی فمینیســتی آن را قبــول نظرشخصــی مــن، : ن.ک
داشتند، ایـن اسـت کـه اگـر قـوه مجریـه هنـوز قـادر اسـت حکومـت کنـد بـه خـاطر آن اسـت کـه اپوزیسـیون پارلمـانی بـه 

بـه عنـوان . عملی نشـد وحدت اجتماعی پیشنهاد اعتصاب قوه مقننه را مطرح کرد اما. فعالیت پارلمانی ادامه میدهد
العـاده برقـرار بـود و  ای تصویب شد که هنـوز وضـعیت فوق ساعت در دوره ۴۰مثال پروژه کاهش ساعات کار هفتگی به 

کـه در انتخابـات ریاسـت جمهـوری گذشـته پدیـدار شـد میـان بخشـهای » جبهـه وسـیع«در . نظامیان در خیابان بودنـد
میخواهند بـه فعالیـت پارلمـانی ادامـه دهنـد استداللشـان ایـن اسـت کـه  آنهایی که. مختلف جبهه توافقی وجود ندارد

گـذاری  اما در آخر اپوزیسـیون در فعالیـت قانون. اگر این کار را نکنند دموکراسی ممکن است از این نیز محدودتر شود
ان حکومـت در ایـن میـ .ایـن یعنـی کمـک کـردن بـه حکومـت. سیاستهای پیشنهادی پینرا از جمله بر سر . شرکت میکند

حـــزب بـــرای «حـــزب دموکراســـی مســـیحی، حـــزب رادیکـــال و . پیشـــنهاد برگـــزاری جلســـه بـــا احـــزاب اپوزیســـیون را داد
حزب سوسیالیست، حزب کمونیست و جبهه وسـیع از شـرکت در ایـن جلسـه امتنـاع . در آن شرکت کردند» دموکراسی

ایـن . صمیم داشت در این جلسـه شـرکت کنـدحزب انقالب دموکراتیک، مهمترین بخش جبهه وسیع در ابتدا ت. کردند
علیـه پینـرا اسـت و » اتهام نقض قـانون اساسـی«به جریان انداختن این روزها حزب کمونیست مشغول . خیلی بد است

  . جبهه وسیع نیز با این طرح موافق است

ای کـه پینـرا  ایـن حـزب بالفاصـله اعـالم کـرد کـه در جلسـه. نقش حزب کمونیست در این میـان خیلـی مهـم اسـت: ز.خ
این حزب بـا . حزب کمونیست تجربه سیاسی قابل توجهی دارد. برای مذاکره با اپوزیسیون ترتیب داده شرکت نمیکند

متمایز ساختن مواضـع خـود از حـزب دموکراسـی مسـیحی و تحـت فشـار قـرار دادن حـزب سوسیالیسـت و جبهـه وسـیع 
ای که بـه مسـائل اخیـر میپـردازد جبهـه  ن حزب اخیرا در بیانهای. وزنه قابل توجهی در مجموعه احزاب اپوزیسیون دارد

بـه هـر . مخاطـب دیـالوگ خـود را جامعـه مـدنی دانسـته اسـتو  نیروی مشروع اپوزیسیون شناختهوحدت اجتماعی را 
حـزب کمونیسـت بـه خـوبی ایـن را . ترتیب هر نوع جلسه احزاب اپوزیسـیون بـا پینـرا بـرای جنـبش غیرقابـل قبـول اسـت

بایـد خاطرنشـان . همزمان جبهه وحدت اجتمـاعی در مسـیر بـدل شـدن بـه مخاطـب مشـروع جنـبش اسـت. دمتوجه ش
کرد که هر چند جبهه وحدت اجتماعی متشکل از اعضای جبهه وسیع، حـزب کمونیسـت و حـزب سوسیالیسـت اسـت 
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اضر جنـبش جـاری و کم در حال ح دست. اما این به معنی آن نیست که احزاب هستند که این جبهه را هدایت میکنند
هــای درون آن خــود را در رأس جبهــه قــرار  پــویش درونــی جبهــه وحــدت اجتمــاعی اجــازه نمیدهدکــه هــیچ کــدام از گروه

ای  شـده ای کـه ایـن جبهـه از درون آن پدیـدار شـده بـه شـکل از پـیش هماهنگ علت این است که بسیج گسـترده. دهند
بـا وجـود ایـن نمیتـوان گفـت ظـاهر شـدن . آن قابـل توجـه بـوده اسـتپدیدار نشده و همزمان نقش طبقه کـارگر در آغـاز 

های  طبقــه کــارگر الزامــاً بــه معنــی ایــن اســت کــه ایــن طبقــه در حــال ســازمان دادن خــود اســت و علیــرغم ایــن کــه جوانــه
نیـروی جبهـه . رسـیده اسـت» آگـاهی بـرای خـود«سازماندهی و مبارزه در آن دیده میشود هنوز نمیتوان گفـت کـه بـه 

دت اجتمــاعی در بســتری کــه در آن طبقــه کــارگر بــه عنــوان یکــی از بــازیگران سیاســی وارد شــده در ایــن اســت کــه وحــ
میتواند به تجدید آرایش سیاسی این طبقه کمک کند اگر صـرفاً بـه دنبـال گفتگـو بـا حکومـت و محـدود کـردن خـود بـه 

  .پذیر نباشد مطالبات خرد و صنفی و آشتی

هـای راسـت افراطـی  خـوزه آنتونیـو کاسـت، از چهره. اند این روزهـای قیـام پدیـدار شـدهجلیقه زردها هم در : سوال
بــه نظــر شــما ممکــن اســت در ایــن شــرایط یــک پایــه اجتمــاعی . شــیلی هفتــه گذشــته آنهــا را بــه تظــاهرات فراخوانــد

  ارتجاعی نیز شکل بگیرد؟

بـرای غـارت معرفـی میکردنـد و همـین باعـث  ها آن را به عنوان شورش بزهکاران در روزهای آغازین جنبش رسانه: ن.ک
هـایی در محـالت راه افتادنـد کـه از جلیقـه زرد و بـاتوم و دیگـر  در این فاصله گروه. دامن زدن به احساس ناامنی میشد

ایـن بـه صـورت گـرایش فاشیسـتی . سالحهای خانگی استفاده میکردند و میخواستند جلوی غارت منازل خود را بگیرنـد
حـق «راست افراطی به سرعت در پیامی از جلیقه زردها خواست که خود را بـرای تظـاهراتی بـا شـعار . دخود را نشان دا 
ای از ویکتور خارا است که در روزهای حکومـت نظـامی  این عنوان ترانه .اکتبر آماده کنند ۲۷در روز » در صلح زیستن

 ۲۵امـا راهپیمـایی وسـیع روز جمعـه . بـودایـن وضـعیت متناقضـی ایجـاد کـرده . بدل به سرود مقاومت جنبش شده بود
جـای سـوال اسـت کـه اگـر در ایـن روز ارتـش بـه . اکتبر باعث شد تا راست افراطی ناچار شود تظاهرات خود را لغو کنـد

آمـد و حکومـت همچنــان جنـبش را بـه عنـوان غــارتگران محـالت معرفـی میکـرد آیــا ایـن تظـاهرات بـا همــین  خیابانهـا نمی
حضور ارتش در خیابـان احسـاس ضـدّیت بـا ارتـش را در مـردم ایم  به خاطر تاریخی که داشته. ا نهوسعت برگزار میشد ی

  . و همین خیلی در بسیج مردم اثر داشت. زنده کرد

ممکن است من را زیادی خوشـبین بدانیـد ولـی بایـد بگـویم کـه . حضور ارتش در خیابانها خاطره تروماتیکی را زنده کرد
شــاید اگــر حضــور نظامیــان در خیابانهــا نبــود جلیقــه زردهــای بیشــتری در . مــردم شــیلی از نظــر سیاســی راســت نیســتند

» دزدی«گفتمان حاوی . جنبش آن را پشت سر گذاشتهراست افراطی ماهرانه عمل میکند اما . خیابان حاضر میشدند
تالش کرد گفتمـان خـود » ما در جنگ هستیم«وقتی حکومت با گفتن این که . فقط دو سه روز دوام آورد» نا امنی«و 

ویـدیوهایی پخـش میکردنـد از نظامیـانی کـه بـه سـمت . ها بـه سـمت ایجـاد وحشـت رفـت را نرمتر کند، گفتمـان رسـانه
اگــر از خانــه خــارج شــوی ممکــن اســت کشــته «پیامشــان ایــن بــود کــه . ها میشــدند ردنــد و وارد خانــهمــردم شــلیک میک

اکتبر لحـن خـود را عـوض کردنـد و گفتنـد کـه  ۲۵ها بعد از راهپیمایی بزرگ  اما این تبلیغات موثر نبود و رسانه. »شوی
. در قدرتند به حرف مـردم گـوش میدهنـد آمیز است و آینده بهتری از راه میرسد چرا که کسانی که این تظاهرات صلح

ایـن در حـالی بـود کـه در واقـع . هایی که در تظاهرات شرکت میکنند زیباست به عنوان مثال پینرا گفت دیدن خانواده
  .خواست مردم این بودکه او استعفاء دهد
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ــه: ز.خ ــانی را کــه پای ــد آن ــان تــالش کردن ــدارمها و نظامی ــا ژان ــد  های بخشــهایی از راســت همــراه ب جنــبش تصــور میکردن
ــا و هیســتری موجــود ســرمایه. بازداشــت کننــد راســت . گذاری کنــد راســت افراطــی تــالش میکنــد روی احســاس پارانوی

به همین خـاطر در مقابـل آن بخشـی از طبقـه . حل صنفی منحرف شود افراطی خواهان آن است که اوضاع به سمت راه
رکت میکند چرا که میفهمد اکنون وقت مطالبه است بخش دیگـری کارگر که خود را به خطر انداخته و در تظاهرات ش

بـا ایـن حـال، راهپیمـایی بـزرگ جمعـه . از طبقه را که خواهان صلح و آرامش فوری است، مخاطـب خـود قـرار داده اسـت
یـن ا. ها را خنثی کرد فرضی میان راست افراطی و بخشی از تودهگذشته که در تاریخ شیلی بیسابقه بود این هماهنگی 

. را هم باید اشاره کردکه جلیقه زردها الزاماً خواهان نظامیتر شدن بیشتر اوضاع یا طرفدار خـوزه آنتونیـو کاسـت نبودنـد
درصد رای آورد و از خیلـی  ۸جمهوری گذشته  های راست افراطی است که در انتخابات ریاست آنتونیو کاست از چهره

بـه عنـوان مثـال جلیقـه . یـن جلیقـه زردهـا صـرفاً خواهـان آرامـش بودنـدخیلـی از ا. از جهات بـه بولسـونارو شـباهت دارد
نیـک و پخـش موسـیقی مردمـی چپـی  انـداختن پیک ای در حومـه اسـت، بـا راه آلتو، کـه منطقـه زردهای محلـه مـا، پوئنتـه

های تـنش  هها تالش کردند با برجسته سـاختن ارتجـاعیترین جنبـ با اینکه رسانه. راهپیمایی بزرگ جمعه را جشن گرفتند
ای که شاهد آن هستیم در مـا تفرقـه اندازنـد، ایـن راهپیمـایی بـزرگ بـار دیگـر مـا را همچـون یـک طبقـه بـه هـم  اجتماعی
به هر حال گفتمان کاست امنیتی است و از این نظر توانست در میان مـردم فقیـر هـوادارانی پیـدا کنـد امـا . پیوند داد

محــدودیت اصــلی پــروژه او . ســت کــه منشــاء نابســامانی امــروز جامعــه مــا اســتای نــولیبرال ا برنامــه اقتصــادی او برنامــه
ای به جنبش ارائه دهد و همین نشان میدهد که شیوه زندگی نولیبرال و فالکتی کـه  او قادر نیست برنامه. همین است

ای  زردهـا مسـئله این را هم باید خاطرنشان کرد که پدیدار شـدن جلیقـه. تحمل نیست او حامل آن است برای مردم قابل
ای حضـور  های سازماندهی شده های مردمی حومه که عمدتاً طبقه کارگر در آن ساکن است گروه در محله: جدی است

های خطرنـاک  هدف برخورد جلیقه زردها همین گروه. دارند که حول قاچاق مواد مخدر مرتکب جرم و جنایت میشوند
  . ه زردها از حکومت یا از کاست نیستاین به هیچ عنوان به معنی حمایت جلیق. هستند

اند اعتصـــاب عمـــومی، مجـــالس   شـــکلهای مبـــارزه و شـــعارهایی کـــه تـــا بـــه اینجـــا بیشـــترین اثـــر را گذاشـــته: ســـوال
در وضـــعیت فعلـــی چیســـت؟ فراینـــدهای  ای منطقـــهواقعیـــت مجـــالس . ای و مجلـــس موسســـان هســـتند منطقـــه

اند یـا مربوطنـد بـه مبـارزات  اند؟ آیا این شعارها به طور خود به خود شکل گرفته ای خودسازماندهی در چه مرحله
  سالهای اخیر؟

های متـرو و در  ای خودانگیخته هستیم هم مردمی که در ایستگاه ما همزمان هم شاهد پیدا شدن مجالس منطقه :ز.خ
ای  ایـن پدیـده. ن عمومی جمع میشوند، سرود میخوانند، بحث میکنند و اقداماتی فرهنگـی تـدارک میبیننـددیگر اماک

ای  همزمان بخشهای دیگری هستند که سعی میکنند با فراخـوان دادن بـه سـاختن مجـالس منطقـه. خودی است خودبه
تیکی مهمنـد؟ اول بایـد گفـت کـه ایـن ای از نظـر تـاک چـرا ایـن مجـالس منطقـه. به این لحظه آگاهانه سمت و سـو دهنـد

من پیشتر نیز شاهد ابتکارات خـود بـه خـودی اینچنینـی . ادن به خود در چند منطقه هستندمجالس در حال ساختار د
سپس . این  مجالس محلی باید برای ایجاد یک مجلس موسسان فشار آوردند. ام اما نه در این ابعاد و با این محتوا بوده

البته این به . مجلس چگونه همچون یک اهرم قانونی برای تغییر قانون اساسی موضعگیری خواهد کردباید دید که این 
اما این همان چیزی . برخی از نیروها از قانون اساسی جدید و پارلمان جدید صحبت میکنند. تنهایی کافی نخواهد بود

کنـیم بـرای آنکـه بـر نقـش مـردم در اداره آن را نیـز اضـافه می» مردمـی«مـا بـه ایـن قـانون صـفت . نیست که ما میگوییم
اعتـراض بـه رژیـم بایـد بـه سـمت . مجلس موسسان میتواند صحنه سیاسی را شتاب دهـد و دگرگـون سـازد. تاکید کنیم

  . یک دموکراسی مشارکتی برود که در آن طبقه کارگر نقش اصلی را داشته باشد
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ر حال حاضـر دارنـد بافـت اجتمـاعی را شـکل میدهنـد کـه از ای در این است که د این مجالس منطقه  اهمیت تاکتیکی 
شـکلگیری ایـن مجـالس، بـا گسـترش ارزشـهایی . ای زمانی کاسته شـود بین نخواهد رفت؛ حتی اگر از شدت بسیج توده

ــه طبقــاتی مشــترک ــه، حــاوی تجرب و آمــوزش ســازمانی   جــایگزین در محــالت مردمــی و ابتکــارات ســازمانی خودانگیخت
ای کـه میخواسـتم بـر آن تاکیـد کـنم ایـن  نکتـه. که قادر اسـت نیـروی ضـدقدرت را در پارلمـان حفـظ کنـدپراهمیتی اند 

امــروزه در ســطح جهــانی . مجلــس موسســان میتوانــد بســتر سیاســی را بــه مســیری ضــدنولیبرال هــدایت کنــداســت کــه 
تــامین اجتمــاعی، و  نیروهــایی هســتند کــه بــه مــدل آمــوزش، مــدل مــدیریت منــابع طبیعــی، مــدل نظــام بازنشســتگی و 

ایـن اعتراضـات بـه   ای که بـا سـنتزی رادیکـال از مجموعـه باید مجلس موسسان را با برنامه. بدهکاریهای مالی معترضند
امـا برخـی از . دستکم این همان چیزی است که امروز در محالت در حـال اتفـاق افتـادن اسـت. چالش بگیرد همراه کرد

  . اند شند این موضوع را نفهمیدهنیروها که ادعا میکنند در رأس جنب

های متـرو کـه محـالت را از هـم جـدا میکننـد  توسـط  ای حول ایسـتگاه مجالس منطقه. اینها مسائلی استراتژیکند: ن.ک
اند به این خـاطر اسـت کـه بـه آنهـا نیـاز بـود و فعـاالن از همـان  اگر این مجالس شکل گرفته.اند ساکنان محل شکل گرفته

جریان شورش اخیر بود کـه بـا یکـدیگر آشـنا شـدند، شـروع بـه مردم در . اند روز نخست در ساخت آنان مشارکت داشته
ابعــاد اعتــراض کنــونی چنــان گســترده اســت کــه مطالبــات . گفتگــو کردنــد و پرسشــهایی بــا یکــدیگر در میــان گذاشــتند

مردم برای اینکه ببینند معرتضان به چه چیزی اعتراض دارنـد و چـه چیـزی . یابند مشخص جایی برای مطرح شدن نمی
اگر نظر مـن را بخواهیـد بایـد بگـویم کـه ایـن همـان لحظـه موسـس . و چگونه میخواهند با یکدیگر آشنا شدند میخواهند

دادن تصــویری . طبقــه کــارگر دارد خــودش را در ایــن فراینــد شــکل میدهــد. اســت امــا نــه بــه معنــی تغییــر قــانون اساســی
چــرا کــه وضــعیت هنــوز . ای نیســت اکار ســادهسراســری از کشــور، از اعتراضــات، از مجــالس، از اعتراضــات، و از ســرکوبه

ایــن جنــبش بــه طــور انفجــاری در حاشــیه . متشــنج اســت و هــیچ ســازمانی قــدرت ارزیــابی تمــام ایــن مجموعــه را نــدارد
کمیته فمینیستی هشـت مـارس و جنـبش بـرای آب و زمـین از مبتکـران ایـن . سازمانهای سنتی خود را نشان داده است

ها، برای تامین امنیت  ای سازمان دادن به تهیه خوار و بار در مواجهه با بسته بودن مغازهاین مجالس بر . مجالس بودند
مطالبـات عبارتنـد از بـه . در مواجهه بـا سـرکوب و غارتهـای سـازماندهی شـده، و بـرای پشـتیبانی جنـبش تشـکیل شـدند

کـدام از ایـن مـوارد کـامال خـود بـه  هـیچ. پادگان برگشتن نظامیان، استعفای پینرا و وزیر کشور و ایجاد مجلس موسسان
خودی نبوده است اما در این حـال دانسـتن ایـن کـه دقیقـاً کـدام تجربیـات  تـاریخی و کـدام نیـرو نقـش اصـلی را در آن 

سال نیروهایی در درون مردم مشغول سـازمان دادن  ۳۰به مدت چیزی که روشن است این که . داشته غیرممکن است
چرا کـه . کمیته بازنشستگان نمونه مثال نزدیکی است. د، حتی در مواقعی در انزوای کاملخود بودند و مبارزه میکردن

مجالس موسسان به دنبال تدوین . مارس سال گذشته نیز همینطور ۸بسیج فمینیستی . هم گسترده و هم متاخر است
در شـیلی مسـئله مهمـی  ایـن. قانون اساسی جدیدی هستند و هر قانون اساسی باید بـه مسـئله قـدرت سیاسـی بپـردازد

ایـن قـانون امکـان بازگشـت بـه چـارچوب نهـادی دوران پـیش از . است چرا که هدف قانون اساسی پینوشه روشـن اسـت
چـرا کـه بازگشـت بـه دوران پـیش از دیکتـاتوری یعنـی گشـودن مسـیر قـانونی بازگشـت . دیکتاتوری را سلب کرده اسـت

 ۱۹۷۳وضـعیت امـروز شـیلی بیشـتر بـه دوره کودتـای . ی رسـیداحزاب کارگری؛ بازگشت چـارچوبی کـه بـه وحـدت خلقـ
به همین خاطر است که صحبت کردن در مـورد موضـوع قـانون . ۱۹۸۰نزدیک است تا زمان تغییر قانون اساسی در سال 

ای بـرای بـورژوازی نیسـت چـرا کـه او را در مواجهـه بـا خطـر مشـارکت مخالفـانش در سیاسـت قـرار  اساسـی گزینـه سـاده
  . ای میتواند فرا رسید که در آن دیگر امکان نادیده گرفتن مسائل سیاسی طبقه کارگر ممکن نباشد لحظه. میدهد
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مرکزی است و تردیدی در این نیست که قانون فعلـی را بایـد تغییـر   در سطح نهادی، تدوین قانون اساسی جدید مسئله
ات مطـرح ت قـانون اساسـی جدیـد را در رأس مطالبـاز نیروهـا تـالش میکننـد، ضـرور  خیلـیاما نباید، همـانطور کـه . داد

آنچـه امـروز در شـیلی بـه چشـم . داری جنبش کمرنـگ خواهـد شـد انداز ضدسرمایه کرد؛ چرا که در غیر اینصورت چشم
مشکالت موجـود نـه بـا . ای که پیش از قانون اساسی پینوشه نیز وجود داشته است آید مبارزه طبقات است؛ مبارزه می

بایـد مسـئله مجلـس موسسـان را بـا احتیـاط . اند و نه با قانون اساسی جدید از میان میرونـد ه وجود آمدهقانون اساسی ب
امـا بـه نظـر . این مطالبه از یک جنبه میتواند حامل یک لحظه سیاسی بـوده و تضـمین کننـده حقـوقی باشـد. مطرح کرد

  .ای نیست که ما در آن قرار داریم من این آن لحظه

امـروز موقـع مناسـبی بـرای ایـن موضـوع . وضـع شـیلی بهتـر از امـروز نبـود ۱۹۷۳پیش از . تحلیل موافقممن با این : ز.خ
ای نیسـت کـه مـا را درگیـر کنـد و ایـن  در جبهه وحدت اجتماعی مسئله قانون اساسی مطـرح اسـت امـا مسـئله. نیست
بـه عنـوان مثـال . خودمـان اسـت ضرورت امروز دانستن چگـونگی بسـیج. ای نیست که سیاست ما را تعیین کند مطالبه

. زیســتی مــا مســئله مجلــس موسســان پــیش از رویــدادهای فعلــی اصــالً مطــرح نمیشــد در ســازمانهای اجتمــاعی و محیط
مسـائل آن . زیستی ما در برابر غارت شـرکتها بـود بحث ما در آن وقت بیشتر چگونگی دفاع از حقوق اجتماعی و محیط

ما را به سمتی هـدایت میکـرد کـه بـه طبقـه کـارگر کمکـی کنـیم تـا بتوانـد خـود را روز بر اساس وضعیت مبارزه طبقاتی 
از ایــن نظــر، مســئله مطالبــه مجلــس موسســان . ســازماندهی کــرده تــا در وضــعیتی مثــل امــروز بتوانــد از خــود دفــاع کنــد

امکـان . »کـردبـا تغییـر قـانون اساسـی کشـور نیـز تغییـر خواهـد «: میتواند سیاست را در معنی سطحی آن محدود کنـد
ای که در شرایط کنونی به وجـود آمـده ایـن اسـت کـه از ایـن بـه بعـد طبقـه کـارگر میتوانـد بـه عنـوان بـازیگر اصـلی  ویژه

اما در عـین حـال شـکلی کـه طبقـات اجتمـاعی دارنـد خـود را . قانونگذاری وارد عمل شده و آن را بدل به موفقیت سازد
این که مسئله مجلس موسسان را خارج از مبارزه طبقاتی بفهمـیم . استسازمان میدهند نشاندهنده منازعات موجود 

داری، فمینیست و اکوسوسیالیست به ما هشدار میدهند کـه در ایـن وضـعیت مسـئله  نیروهای ضدسرمایه. خطا است
  .اصلی مبارزه طبقاتی است نه بحثهای انتزاعی و رسمی برای پیدا کردن بهترین شکل تغییر قانون اساسی

مجلـس . بخشهایی از راست هستند که برای قـانون اساسـی جدیـد آمـادگی دارنـد امـا نـه بـرای مجلـس موسسـان: ن.ک
  . گیرتر است تر و همه موسسان موضوعی گسترده

  داری، فمینیست و اکوسوسیالیست را تهدید میکند کدامند؟ خطراتی که چپ ضدسرمایه: سوال

وضعیتی که این طبقه حزبی ندارند و نیروی ضعیفی دارد بـه نظـر اقدامات طبقه کارگر در منازعات موجود در : ن.ک
. ایم بـه ایـن طـرف دیـده ۲۰۰۵این را ما کم و بـیش از سـال . من موجب اوج گرفتن فعالیت سیاسی این طبقه خواهد شد

بـود، چـرا  اگر ما خود را از نظر سازمانی آماده نکنیم و جهت مبارزه را سراسری نسـازیم ادامـه ایـن مسـیر دشـوار خواهـد
که تقویت جنبش سندیکایی، فمینیستی، تقویت مبارزه برای حقوق بازنشستگی و تـامین اجتمـاعی و تقویـت مبـارزات 

اندازی سراسری داشت چرا کـه شـرایطی بـرای بـه چـالش  اکنون باید چشم. زیستی دیگر کافی نیست اجتماعی و محیط
و این کار سازمانهای سیاسی چپ است که باید همزمـان  باید درست بدانیم چه میگذرد. کشیدن حکومت فراهم شده

  .چرا که در غیر اینصورت ساختن بدیل دشوار خواهد بود. خود را تقویت کنند

جدیــد تــاریخی سیاســت بــه روز  ایــن لحظــه تــاریخی بــرای ســازمانهای ســنتی فرصــتی اســت تــا خــود را بــا پویشــهای: ز.خ
انهای کوچـک قـادر نخواهنـد بـود بـه شـکلی درخـور بـه وضـعیت فعلـی سـازم. در اینجا بحث بـر سـر اراده نیسـت. کنند

. حتی جبهه وسیع که سازمانی است متشکل از چند جریان اسـت نیـز چنـین تـوانی نـدارد. پاسخ داده و گسترش دهند
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نـین چ. نهادهای موجود بود  جریان حاکم بر این جبهه تا پیش از رویدادهای اخیر سیاست انتخاباتی و بده بستان میان
سـازمانهای موجـود : سوال مـن ایـن اسـت. موقعیت خود را در بستر فعلی تعیین کندجریانی قادر نبود به شیوه موثری 

چگونه قـادر خواهنـد بـود بـه نسـبت پـویش جدیـد سیاسـی کـه گشـوده شـده اسـت خـود را دگرگـون کننـد؟کاری کـه مـا 
های جدیـدی بسـازیم تـا بتـوانیم در ایـن  ندازیم، شـبکهمیتوانیم انجام دهیم این است که سازمانهای خود را به حرکت ا

مـن امیـدوارم کـه سـازمانهای چـپ بتواننـد در وضـعیت . م نقـش داشـته باشـیمفرایند سیاسی شدن مردم که شاهد آنـی
مـا . همین امید را بـرای سـازمانهای جدیـدی کـه از دل جنـبش جـاری بیـرون خواهنـد آمـد دارم. فعلی به وحدت برسند

داری، فمینیسـتی و اکوسوسیالیسـتی در درون  اندازهای ضدسـرمایه پویشها توجه کرده و به گسـترش چشـمباید به این 
های جدیـد سیاسـی کـردن جامعـه  و همزمان به فکر تجدید آرایش سازمانهای سیاسی و شـیوه. این سازمانها کمک کنیم

وانیم از یـاد ببـریم کـه بایـد از همـین درست است که در حال حاضر مشغولیت زیاد و وقـت کـم داریـم امـا نمیتـ. باشیم
 .حاال به شکلهای جدید سازماندهی فکر کنیم
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