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و، های سانتیاگها وارد خیابانی گذشته در واکنش به تظاهرات گسترده، تانکجمعه

کراسی ترین دموکشوری است که معروف است دارای قویپایتخت شیلی، شدند. شیلی، 

ه تظاهرات در هایی کترین اقتصاد در امریکای لاتین است. حتی برای شیلیاییو پیشرفته

اند، این انفجار سراسری و ملی نارضایتی مردم غیر ها سال گذشته را در نظر داشتهطول ده

 انتظار بود.قابل

های آمیز به افزایش بی گذشته به صورت اعتراضات مسالمتدرگیری در اواخر هفته

ی ی حداقل مزد درآمد دارد هزینهبلیط قطار زیرزمینی شروع شد. برای کسی که به اندازه

و آمد به محل کار و مسافرت در روزهای آخر هفته تقریباً معادی ونقل برای رفتحمل

 بود. درصد از حقوق او خواهد  12

ای رهآخرین قط»ی قطار که ازآن به عنوان، ولی اعتراض تنها به سبب افزایش کرایه

ی هی قطار به هزینکنند، نیست. افزایش هزینهیاد می« زندهم میکه توازن فنجان را به

تحمل بود، موجب انفجار سرخوردگی ای که تا قبل از این افزایش هم غیر قابلزندگی

ها، مخالفان فاشیسم و فعالان . کارگران، دانشجویان، فمینیستشهروندان شده است

اند. این اعتراضات به نابرابری ها سال برای عدالت مبارزه کردهشهروندان بومی ده

سازی العاده است، نظام بهداشتی ناکارآمد و غیر عادلانه، افزایش بهای برق، خصوصیفوق

ابرابر، شدت نها، امکانات آموزشیِ بهبومیآب، ترور فعالان محیط زیست و فعالان حقوق 

و نظام درحال فروپاشی بازنشستگیُ واگذار شده به بخش خصوصی که از زمان حکومت 

دلار حقوق می  033تر از جا مانده است. اغلب معلمان بازنشسته ماهانه کمدیکتاتوری به

 شان کار کنند.سالگی 03های گیرند و اغلب ناچارند تا سال

ی قطار زیرزمینی، اجرای پرداخت کرایهات که شامل تظاهرات، عدماعتراض

رو ی روبهآمیز نیروهای دولتها، و سنگربندی در خیابان بود با پاسخ بسیار خشونتنمایش

جرح وبار و ضربهای لاستیکی، بازداشت خشونتآور، گلولهشد که از گازهای اشک

 اند. استفاده کرده



 

 
 

 ی احمد سیفاندرو کونکاچنگ / ترجمه 3

او را که  زن شلیک شد وهای ساچمهاگو به یک زن با تفنگدر ایستگاه مرکزی سانتی

 ی خود موجب خشم و اعتراضنوبهشدت مجروح شده بود به بیمارستان بردند که بهبه

تر تظاهرکنندگان شد. تظاهرکنندگان ایستگاه قطار زیرزمینی را به آتش کشیدند بیش

 عصبانی و خشمگین هستند.کند ها توجه نمیهای آنچون از این که دولت به خواسته

ست که متهم ا -را جمهور سبستین پینهتظاهرات در جمعه شب هم ادامه یافت. رییس

ری حالت اضطرا -ها دلار فرار از مالیات بر درآمد داشته است سال گذشته میلیون 03در 

 ها فرستاد. اعلام کرده است و نیروهای ارتش و نظامیان را به خیابان

اندازد که می 2790ها را به یاد کودتای ها آنها دیدن نظامیان درخیابانبرای شیلیایی

ها هزار نفر کشته، مفقود ساله )پینوشه( بود که موجب شد ده29اش دیکتاتوری در نتیجه

 و شکنجه شدند. 

ه است که گونچه»ی شیلیایی دانیل ویلالوبوس در توییتی در جمعه نوشت نویسنده

فته فرستید که هرگز به ما نگمایت از شهروندان شما همان نهادهایی را به خیابان میبرای ح

 «اند.اند که اجساد را به کجا انداخته

ی وضعیت اضطراری کرده درواقع پسر همان را مسئول ادارهعلاوه ژنرالی که پینهبه

اه کلونیا گجهی هزاران نفر در شکنی دیکتاتوری مسئول شکنجهژنرالی است که در دوره

 ها ارتباط داشت، بود. دیگنیداد که با نازی

کند. خشونت تشدید شد. در روز شنبه، واکنشی از این دست هیچ مشکلی را حل نمی

شب  23را از ساعت وضعیت اضطراری در دیگر شهرهای بزرگ برقرار شد و پینه

ست که در سی سالی حکومت نظامی و منع آمدوشد اعلام کرد. در واقع این اولین باری ا

 که از دیکتاتوری می گذرد حکومت نظامی و منع آمدوش در شیلی اعلام شده است. 

ها حکومت نظامی و حضور نظامیان تنها وجوه تشابه با زمان دیکتاتوری برای خیلی

ی ز همهآوری رسیده است که انیست. خشونت و زیرپا گذاشتن حقوق بشر به میزان حیرت

یس و ها مستند شده است که پلدیکتاتوری فراتر رفته است. همه این های پس ازدرگیری



 ها در شیلیواقعیت 4 

زدن کودکان، حمله با اتوموبیل به تظاهرکنندگان، شلیک به قصد نظامیان حتی از کتک

نی های گاز اشک آور از هلیکوپتر، ورود غیرقانوهای واقعی، پرتاب کپسولکشت با گلوله

 اند. ن تظاهرکنندگان هم ابا نکردهبه منازل مردم و تیراندازی برای ترساند

ر ی مدارک شناسایی خود افراد را دستگیپلیس و نظامیان در لباس شخصی، بدون ارایه

اند. هعقب ماشین جا دادهای شخصی کرده و گاه حتی در صندوقدلیل سوار اتوموبیلو بی

و ورزش  یدناند تا بین رقصحتی بعضی از نیروهای دولتی تظاهرکنندگان را وادارکرده

کردن درخیابان یا کتک خوردن انتخاب کنند. این هم مستند شده است که نیروهای 

یابان ها بودند واداشتند در خنظامی دستگیرشدگان و و کسانی را که متهم به غارت از مغازه

ق بشر ی حقوها را کتک بزنند لخت و عریان شوند. چهارشنبه مؤسسهپیش از این که آن

به مرکز  Baquedanoی تبدیل ایستگاه قطار زیرزمینی رد که دربارهشیلی اعلام ک

ست های خون زیادی به دشکنجه تفحص خواهد کرد. در این ایستگاه قطعات طناب و لکه

 آمده است. 

در فضای مجازی صدها بلکه هزاران مورد جراحت تظاهرکنندگان گزارش شده 

نفر هم تاکنون کشته  20نیم حداقل دااست. شمار زیادی هم ظاهراً گم شده اند و می

 ها بیشتر شود. شدهرود تعداد کشتهاند و با تداوم خشونت انتظار میشده

اند که چرا حاضر به را انتقاد کردهناظران، سیاستمداران محلی و شهروندان از پینه

قرار است در حکومت باشد، تصمیم  1311جمهور که تا مذاکره با معترضان نیست. رییس

ما »رفته است که به جای مذاکره حکومت نظامی برقرار کند و بعلاوه با اعلام این که گ

دشمنان »تر در کشور دامن بزند. او تظاهرکنندگان را به شکاف بیش« درحال جنگ هستیم

قدرتمندی خوانده است که حاضرند بدون محدودیت از خشونت و نافرمانی استفاده 

 «.کنند

ای هها در خیابان هستند. در سرتاسر کشور در بخشانکسوزند. تها میساختمان

ای قطار هها سنگر بندی شده است و اغلب ایستگاهاند، خیابانمختلف آب را قطع کرده

کند. اند و تنها بخشی از یک مسیر از شش مسیر موجود کار میزیرزمینی سانتیاگو تعطیل
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لی ات اجتماعی در تظاهرات، شیاحساس عمومی این است که همراه با مشارکت بیشتر طبق

را نشان می دهد که آنها در حال و جنبش دارد به پینه« شونددارند بیدار می»و مردمش 

یعنی یک شکل سنتی  - cacerolazosجنگ نیستند. از جمعه شب آغاز شد و صدای 

ها برای درامان ماندن از سرکوب تابه از داخل خانهاعتراض با کوبیدن بر دیگ و ماهی

 رسد. در سرتاسر سانتیاگو به گوش می -ها خشن درخیابان

رود مردم شیلی خواهان ای نامعلوم و ناروشن میدر شرایطی که کشور به سوی آینده

 را هستند.  اصلاحات، و انقلاب اجتماعی و پایان بخشیدن به حکومت پینه
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