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شيیلی: مباررززهه عليیهھ دديیکتاتورر نظامی (1988-1985) 

بهھ قلم لستر کوررتز 

کوتاهه اازز مباررززهه  

بعد اازز بهھ قدررتت ررسيیدنن ژژنراالل آآگوستو پيینوشهھ ددرريیک کوددتایی نظامی وو پرااززخونريیزیی ددرر سالل ٬1973، 
جنبش ااعترااضی مرددمی ددرر مخالفت با دديیکتاتورریی پيینوشهھ شکل گرفت. اايین جنبش ظظرفف پانزددهه سالل پس اازز 
کوددتا٬، عليیرغم ترووررهھھھا٬، شکنجهھ هھھھا وو"ناپديید شدنن" بيیش اازز سهھ هھھھزاارر مخالف سيیاسی ددوولت کوددتا بهھ حرکت 

خودد اادداامهھ دداادد. بهھ منظورر مشرووعيیت بخشی بهھ حکومت  خودد٬، پيینوشهھ فرمانن هھھھمهھ پرسی اایی رراا ددرر سالل 
1980 صاددرر کردد وو قانونن ااساسی جديیدیی رراا با هھھھدفف اافزاايیش قدررتت رريیيیس جمهھورر صاددرر کردد وو ددرر سالل 

1988 هھھھمهھ پرسی دديیگریی برگزاارر کردد تا جایی خودد رراا ددرر ددفتر رريیاست جمهھورریی محکم کرددهه باشد.  

 جنبشی بی خشونت وومرددمی ددرر ططولل ساليیانن وو تا هھھھمهھ پرسی 1988 بسيیج شد. سهھ گرووهه عمدهه ساززمانن 
هھھھایی کاررگریی٬، دداانشگاهه هھھھا وو کليیسا پايیهھ هھھھایی ااصلی اايین جنبش بوددند. کنش هھھھایی ااسترااتژيیک وو نوآآوورراانهھ اایی 

کهھ ووسعت ناررضايیتی مرددمم رراا نشانن می دداادد٬، مرددمم رراا بهھ پيیوستن بهھ جنبش مقاوومت ترغيیب کردد. پس اازز 
بسيیج گسترددهه رراایی ددهھھھندگانن ددرر سطح ملی٬، ناظظراانن اانتخاباتت وو تظاهھھھرکنندگانن ددرر کنارر ااستفاددهه بهھيینهھ اازز 
ررسانهھ هھھھا با گفتن يیک "نهھ" محکم٬، کارر ررژژيیم پيینوشهھ رراا تمامم وو ااوو رراا اازز رريیاست جمهھورریی خلع کرددند. 
ااگرچهھ پيینوشهھ تا ززمانن ددستگيیریی ااشش ددررسالل 1998 ددرر لندنن٬، بر نيیرووهھھھایی نظامی تسلط ددااشت٬، ااما ددرر 

نتيیجهھ اايین مباررززااتت بی خشونت وو بسيیج مرددمم  براایی تغيیيیر٬، ااززززمانن هھھھمهھ پرسی بهھ بعد٬، بهھ تدرريیج نهھادد هھھھایی 
ددموکرااتيیک ررشد کرددند وو ددرر بستر جامعهھ شيیلی نهھادديینهھ شدند. 

تارريیخ سيیاسی  

ژژنراالل پيیونشهھ قدررتت رراا بعد اازز يیک کوددتایی نظامی مورردد حمايیت ساززمانن سيیا وو با هھھھدفف سرنگونی حکومت 
رريیيیس جمهھورر ددموکرااتيیک شيیلی٬، سالوااددوورر آآلندهه٬، ددرر سالل 1973 بهھ ددست گرفت.  پيینوشهھ بسيیارریی اازز اافراادد 

ررددهه باالیی حکومت آآلندهه رراا بهھ قتل ررساند وو بهھ کاخخ رريیاست جهھمورریی حملهھ کردد. جايیی کهھ آآلندهه نيیز ددرر آآنن 
کشتهھ شد. سفيیر شيیلی ددرر ساززمانن ملل نيیز ددررووااشنگتن قربانی اانفجارر يیک بمب شد. دديیکتاتورر جديید ررهھھھبراانن 

نظامی رراا اازز کارر بی کارر کردد٬، ررووززنامهھ هھھھا رراا بست٬، دداانشگاهه هھھھا رراا نظامی کردد وو حتی آآوواازز خوااندنن ددرر 
عمومم رراا غيیرقانونی ااعالمم کردد. برااساسس گزااررشش نيیويیوررکک تايیمز ددرر ددوورراانن پيینوشهھ بيیش اازز 3200 نفر 

ناپديید وو يیا کشتهھ وو هھھھزاارراانن نفر ززنداانی٬، شنکجهھ وو يیا تبعيید شدند.  

کليیسایی کاتوليیک٬، ددرر حالی کهھ اازز مخالفت مسقيیم با ررژژيیم خودددداارریی می کردد مصادديیق نقض حقوقق بشر مانند 
ااعداامم٬، شکنجهھ٬، " ناپديید شدنن" وو باززددااشت هھھھایی غيیرقانونی رراا تقبيیح می کردد. ( گزااررشش عفو بيین االملل 

1998) کليیسا تالشش کردد فضایی سيیاسی رراا ددرر بيین سالل هھھھایی 1973 تا 1990 بازز نگهھ دداارردد. پرووتستانن هھھھا وو 
کاتوليیک هھھھا وو گرووهھھھی موسومم بهھ "ددرر خدمت صلح وو آآززااددیی" SERPAJ براایی حمايیت اازز حقوقق بشر ددرر 

شيیلی هھھھمکارریی می کرددند. آآنن هھھھا يیک ماهه بعد ااززکوددتا٬، گرووهھھھی با عنواانن کميیتهھ هھھھمکارریی براایی صلح رراا 
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تشکيیل ددااددند. پس ااززمنحل شدنن اايین کميیتهھ بهھ ددست پيینوشهھ٬، کليیسایی کاتوليیک با اايیجادد ساززمانی بهھ خانوااددهه 
ناپديید شدگانن کمک می کردد وو بهھ صوررتت قانونی ددرر برنامهھ هھھھایی کمک بهھ قربانيیانن٬، تهھيیهھ غذاا وو برنامهھ 

غذاایی کوددکانن نقش ددااشت. 

ااوواايیل 1983 با ااووجج گيیریی خفقانن سيیاسی وو بحراانن ااقتصاددیی٬، ساززمانن هھھھایی کاررگریی با اافزاايیش نزااعع ددرر 
صنايیع مختلف اازز جملهھ معاددنن مس کهھ نقش حيیاتی ددرر ااقتصادد شيیلی دداارردد نشانهھ هھھھايیی اازز مقاوومت رراا نشانن 

ددااددند. ررئيیس کنگرهه ملی کاررگریی ااووليین ررووززااعترااضاتت رراا ددرر يیاززددهه می 1983 کهھ حرکت مخالفانن رراا ددرر 
چشم ررسانهھ هھھھا پرررنگ کردد ررهھھھبریی نمودد. مخالفانن ددرراابتداا بهھ ددنبالل ااعتصابب معدنن کارراانن بوددند٬، ااما بهھ 

ززووددیی بهھ خصوصص بعد اازز محاصرهه معاددنن توسط نيیرووهھھھایی اامنيیتی ررژژيیم٬، متوجهھ شدند کهھ پاسخ ررژژيیم بسيیارر 
خشن وو خونن آآلودد خوااهھھھد بودد. پس ددرر تاکتيیکی هھھھوشمنداانهھ وو تاثيیرگذاارر بهھ جایی آآنن بهھ ددنبالل کنشی غيیر 

متمرکز ووددررسطح ملی ررفتند. اازز هھھھمهھ شيیليیايیی هھھھايیی خوااستند آآنن هھھھا رراا حمايیت کنند. خوااستند کهھ کند رراانندگی 
کنند٬، کند ررااهه برووند٬، چرااغغ هھھھا رراا ددرر شب خاموشش وو ررووشن کنند٬، خريید نکنند وو بچهھ هھھھا رراا بهھ مدررسهھ 

نفرستند. ررااسس ساعت هھھھشت شب با کوبيیدنن قاشق وو قابلمهھ سرووصداا اايیجادد کنند. اايین کنش هھھھایی کم خطرغيیر 
متمرکز بهھ بازز شدنن يیخ مرددمم کمک کردد وو حس ااططميینانن رراا ددررميیانن نيیرووهھھھایی مخالف تقويیت کردد.  

با پايیانن سالل ٬1983، اائتالفی بهھ شدتت ددست ررااستی مرکب اازز MDR يیا جبهھهھ ددموکرااتيیک مرددمم وو MIR يیا 
حرکت چپ اانقالبی٬، حمالتت خشونت آآميیزیی رراا عليیهھ ررژژيیم پيینوشهھ ترتيیب دداادد.  ااوواايیل سالل بعد با اانفجارر بيیش 

اازز هھھھفتصد بمب ددرر سرااسر کشورر کهھ حملهھ هھھھایی متعدددیی ددرر خطوطط متروو وو شاهه تيیرهھھھایی اانتقالل برقق رراا نيیز 
شامل می شد٬، ااووضاعع خشونت ززاا ددرر اايین کشورر باال گرفت. پاسخ ررژژيیم اافراايیش خفقانن وو حملهھ بهھ مردداانن 
جواانن بودد. مخالفانن بيین ددوو گرووهه٬، تندررووهھھھایی ططرفداارر خشونت ددرر يیک ططرفف وو اتحاد دموکراتیک کهھ اازز 
مباررززااتت بی خشونت حمايیت می کردد تقسيیم می شدند. ددرر پی ااستفاددهه اازز خشونت٬، گرووهھھھی اازز مخالفانن ددرر 

ططبقهھ متوسط اازز مشاررکت ددرر ااعترااضاتت سر بازز ززددند. مقاوومت بی خشونت تالشش کردد تا ساززماندهھھھی خودد 
رراا ددرر ميیانن مرددمم حفظ کند. بهھ وويیژهه SERPAJ  کهھ کليیسا اازز آآنن حمايیت می کردد شبکهھ اایی اازز مخالفيین اايیجادد 
کردد وو با آآموززشش وو تدوويین ااهھھھداافف وو ااسترااتژیی بهھ مباررززااتت بی خشونت کمک کردد. ددرر آآگوست 1985 يیاززددهه 
گرووهه مخالف با کارردديینالل فرسنو وو يیک ووززيیر ططرفداارر پيینوشهھ دديیداارر کرددند. يیک اائتالفف جديید با عنواانن پيیمانن 
ملی براایی گذاارر بهھ ددموکرااسی شکل گرفت. اايین حرکت االهھامم گرفتهھ اازز فيیلم گاندیی وو جنبش هھھھمبستگی مرددمم 

لهھستانن٬، شعارر هھھھایی ساددهه اایی چونن "ما ددست هھھھايیی تميیز دداارريیم" رراا ددررددستوررقراارردداادد. اايین شعاررهھھھا توسط 
هھھھمگانن سرددااددهه می شد. اازز مرددمم  شرکت کنندهه ددرر تظاهھھھرااتت ددررحالی کهھ ددست هھھھايیشانن رراا نشانن می ددااددند تا 

کشيیش هھھھايیی کهھ ددرر براابر مکانن هھھھایی شکنجهھ تحصن می کرددند.  

تارريیخ ططوالنی ددموکرااسی پيیش اازز کوددتایی پيینوشهھ بهھ ظظهھوررجنبش" رراایی نهھ" کمک ززيیاددیی کردد وو پس اازز 
"نهھ" رراایی ددهھھھندگانن ددرر هھھھمهھ پرسی سالل 1988 ررااهه براایی پايیيین آآمدنن حکومت نظامی پيینوشهھ وو اانتخاباتت 

رريیاست جهھورریی وو پاررلمانن ددرر سالل 1989 هھھھمواارر شد. پيینوشهھ بهھ ساددگی تسليیم نشد وو تالشش کردد تا قدررتت 
خودد رراا ااحيیا کند. ااما بهھ ددليیل شکافف هھھھایی ززيیادد ددرر قواایی نظامی ااشش اايین اامکانن رراا ندااشت. پس اازز ررفرااندمم٬، 

پيینوشهھ ررهھھھبراانن حزبب رراا فرااخوااند وو يیکی اازز آآنهھا ژژنراالل فرناندوو متهھی ااووبل ددرر مسيیر خودد بهھ ررووززنامهھ 
نگارراانن گفت کهھ آآنن هھھھا ررفرااندوومم رراا باختهھ ااند وو مخالفانن جشن خودد رراا آآغازز کرددند. پيینوشهھ تالشش کردد 
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حکومت نظامی ااعالمم کند ااما اافسر نظامی ااررشد ااوو حاضر بهھ ااجراایی ددستوااررتت ااوو نشد. ززمانی کهھ بهھ يیکی 
اازز ژژنراالل هھھھا سندیی ددااددند کهھ بهھ موجب آآنن کليیهھ ااختيیاررااتت بهھ پيینوشهھ تنفيیذ می شد ااوو سند رراا جلو پيینوشهھ پاررهه 

کردد وو آآنن رراا بر ززميین رريیخت. ااوو سپس رراایی مرددمم رراا پذيیرفت وو اازز رريیاست جمهھورریی بهھ ززيیرآآمد ااما ددرر 
ررووندیی پر اابهھامم قاددرر شد تا سالل 1998 ددرر ررااسس قواایی نظامی بماند. اايین کاررااما ررووند گذاارر با ددموکرااسی رراا 

با پيیچيیدگی هھھھايیی هھھھمرااهه کردد. 

کنش هھھھایی ااسترااتژيیک  

اائتالفف ووسيیع وو خالقيیت  ددرر ططرااحی آآکسيیونن هھھھایی بی خشونت کمک کردد تا پيینوشهھ اازز قدررتت بهھ ززيیر بيیايید. 
شرووعع اايین ااعترااضاتت حرکت مبتکراانهھ کاررگراانن معدنن براایی تغيیيیرااعتصابب بهھ ررووشش هھھھایی دديیگریی اازز 
ااعترااضض بودد کهھ خطر کمتریی ددااشت. با تشديید مقاوومت هھھھا وو ااعترااضاتت٬، خفقانن اازز ططرفف حکومت هھھھم 

اافزاايیش يیافت. ساززمانن ددهھھھندگانن مقاوومت ددرر تربيیت نيیروو براایی مباررززااتت بی خشونت بهھ وويیژهه ددرر کليیساهھھھا  وو 
براایی تظاهھھھرااتت وو سايیر ررووشش هھھھایی ااعترااضی مانند کند رراانندگی کرددنن٬، تحريیم٬، جمع آآوورریی اامضاء وو نشانن 
ددااددنن نمادد هھھھا فعالل بوددند. اايین کنش هھھھا عالووهه بر اايین کهھ حکومت رراا سر ددررگم وو مغشوشش کردد بهھ مرددمم اايین 

اامکانن رراا دداادد کهھ خوددشانن رراا نشانن ددهھھھند. ززمانی کهھ پيینوشهھ پيیش اازز هھھھمهھ پرسی بهھ مخالفيین اامتيیازز ااستفاددهه اازز 
تلويیزيیونن رراا دداادد٬، مقاوومت کنندگانن با ااستفاددهه اازز فرصت هھھھایی  پانزددهه ددقيیقهھ اایی ددرر تلويیزيیونن نشانن ددااددند کهھ 

ررژژيیم چگونهھ ددرر اانتخاباتت ددست می بردد وو  نظاررتت بر صندووقق هھھھا رراا ددرر سطح کشورر کنترلل می کند. پس اازز 
رراایی "نهھ"  حکومت پيینوشهھ ااعتبارر خودد رراا اازز ددست دداادد وو ااوو ددرر اانتخاباتت 1989 شکست خورردد وو مجبورر بهھ 

کناررهه گيیریی اازز قدررتت شد.  

برخی اازز کنش هھھھایی ااسترااتژيیکی کهھ ددرر جنبش بی خشونت مرددمم شيیلی ااستفاددهه شد عباررتت ااند اازز:  

ااعتصابب وو سايیر حرکت هھھھایی کاررگریی- فدررااسيیونن کاررگراانن معدنن وو کميیتهھ ملی کاررگراانن ااعتصاباتت •
کاررگریی وو آآرراامم کارر کرددنن رراا بهھ کارر برددند. 

ساززمانن مرددمی SERPAJ  کهھ توسط کليیسا حمايیت می شد کالسس هھھھايیی براایی مباررززااتت بی خشونت •
براایی گذاارر اازز ترسس وو متحد کرددنن مرددمم برگزاارر می کردد وو با اارراائهھ ررااهه کاررهھھھا وو نمونهھ هھھھایی موفق 

کمک کردد مرددمم بهھ ااسترااتژیی هھھھا فکر کنند.  

ااستفاددهه اازز فضایی سيیاسی مستقل -ااگر چهھ ددرر اابتداا کليیسا مرااقب بودد حملهھ مستقيیم وو آآشکارریی بهھ •
حکومت نکند٬، ااما کليیسا بهھ عنواانن نهھاددیی نسبتا مستقل تواانست اازز فضایی خودد براایی ساززمانن ددهھھھی  

ااعترااضاتت وو حمايیت اازز  قربانيیانن ااستفاددهه کند. کارردديینالل سانتيیاگوتالشش کردد نقش ميیانجی بيین 
حکومت وو نيیرووهھھھایی مخالف رراا باززیی کند  وو هھھھمهھ پرسی اایی کهھ بهھ برکنارریی پيینوشهھ اانجاميید اازز 

حمايیت وو ااصراارر ررهھھھبر کاتوليیک هھھھایی جهھانن ژژاانن پل ددوومم برخورردداارر بودد.  
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تظاهھھھرااتت: تظاهھھھر کنندگانن شجاعع با ررااهه پيیمايیی ددرر خيیابانن هھھھا با پذيیرفتن رريیسک بسيیارر باالیی آآنن٬، •
شنکجهھ هھھھا٬، ناپديید شدنن هھھھا وو قتل هھھھا رراا ددرر خيیابانن علنی کرددند.  

آآوواازز خوااندنن: مرددمم شيیلی با خوااندنن آآوواازز وو تکراارر:" ااوونن ددااررهه می ررهه٬، ااوونن ددااررهه می ررهه" پيینوشهھ رراا •
وواادداارر کرددند آآوواازز خوااندنن ددرر خيیابانن رراا قدغن کند.  

برنامهھ هھھھایی تلويیزيیونی وو آآگهھی هھھھا: ددرر آآستانهھ هھھھمهھ پرسی٬، مخالفانن می تواانستند اازز فرصت پانزددهه •
ددقيیقهھ اایی ررووززاانهھ براایی اانتشارر ااخبارر شکنجهھ٬، ناپديید شدنن هھھھا وو سايیر نقص هھھھایی حقوقق بشر ااستفاددهه  

کنند وو با نشانن ددااددنن ووسعت مخالفت٬، مرددمم رراا بهھ اايیستاددگی وو ددااددنن رراایی نهھ تشويیق نمايیند.  

ساززماندهھھھی اانتخاباتت وو تشکيیل اائتالفف بی خشونت: ززمانی کهھ پيینوشهھ با آآنن چهھ بهھ " تظاهھھھرااتت •
اانتخاباتت" تعبيیر شد با هھھھدفف نشانن ددااددنن محبوبيیت دديیکتاتورریی ااشش مواافقت کردد. مخالفيین با تشکيیل 
اائتالفی فرااگيیر اازز مرززهھھھایی سيیاسی وو اايیدئولوژژيیک عبورر کرددند تا ررژژيیم پيینوشهھ رراا اازز مشرووعيیت 

بيیاندااززند. 

مرددمم شيیلی ددرر کارربردد تاکتيیک هھھھایی بی خشونت بسيیارر خالقق بوددند وو ددرر حالی کهھ ررژژيیم دداائما آآنن هھھھا رراا بهھ 
سرکوبب تهھديید می کردد٬، آآنن هھھھا با ررووشش هھھھایی مختلف ناررضايیتی خودد رراا نشانن می ددااددند. 

کندیی ددرر حرکت: ددرر اايین کنش مرددمم چهھ بهھ صوررتت پيیاددهه وو چهھ بهھ صوررتت سوااررهه ددرر يیک ررووزز مشخص وو 
با هھھھدفف نشانن ددااددنن ااعترااضض شانن با کندیی حرکت می کرددند.  

اايین کنش بهھ سرعت بهھ دديیگراانن منتقل می شد وو براایی حکومت غيیر قابل رردد يیابی وو سرکوبب بودد.  پس اازز 
ااعتصابب معدنن چيیانن وو قطعيیت اايین موضوعع کهھ ااعتصابب بهھ حمامم خونن تبديیل می شودد٬، تاکتيیک هھھھا وو کنش 
هھھھايیی  کهھ رريیسک پايیيین تریی ددااشت وو ددررصد باالتریی اازز مرددمم می تواانستند ددرر آآنن شرکت کنند مورردد توجهھ 

قراارر گرفت.  

بهھ هھھھم کوبيیدنن کاسهھ وو بشقابب وو قابلمهھ وو قاشق ررااسس ساعت هھھھشت شب ددرر سرااسر کشورر٬، بهھ وويیژهه سانتيیاگو.  
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ااعترااضاتت آآرراامم هھھھنرمنداانن: هھھھکتورر نوگواارراا کاررگردداانن تتاتر می گويید: ما ووقتی هھھھملت رراا ااجراا می کردديیم 
رروواابط هھھھملت وو کالددئوسس٬، شاهھھھی کهھ کشت تا شاهه شودد رراا پرررنگ جلوهه می دداادديیم. بسيیارریی اازز ززنانن اازز 

ططريیق کاررگاهه هھھھایی هھھھنریی جذبب جنبش شدند.  

ووضيیعت اامرووزز  

قدمم هھھھایی ززيیاددیی کهھ براایی پشت سر گذااشتن حکومت دديیکتاتورریی نظامی ددرر شيیلی برددااشتهھ شد موفقيیت آآميیز 
بودد. اازز جملهھ محکوميیت چند اافسر نظامی وو تشکيیل کميیسيیونن حقيیقت وو آآشتی .  گذاارر بی مشکل نبودد ااما 

پيینوشهھ اازز قدررتت خلع شد. ااگرچهھ ددااددگاهه عالی شيیلی ررااهه رراا براایی محاکمهھ پيینوشهھ هھھھمواارر کردد ااما مرگگ ااوو 
اايین تالشش هھھھا رراا بی سراانجامم گذااشت.  

ددموکرااسی شيیلی با قوهه مقننهھ اایی متشکل اازز ددوو مجلس ( شورراا وو سنا)٬، قوهه قضايیيیهھ اایی مستقل وو مطبوعاتت 
آآززاادد حفظ شد.  ددرر ااصالحح سالل 2005 قدررتت سيیاسی٬، ااستقاللل نيیرووهھھھایی نظامی حذفف شد وو رريیيیس جمهھورر 
قاددرر شد فرماندهھھھانن ااررشد نظامی رراا تغيیيیر ددهھھھد٬، کرسی هھھھایی غيیر اانتخابی اازز مجلس سنا حذفف شد وو ددووررهه 

هھھھایی رريیاست جمهھورریی محدوودد گردديید.  

 رريیيیس جمهھورر سابق ميیشل بچلت (2006-2010) تالشش کردد تبعيیض جنسيیتی رراا کاهھھھش ددهھھھد.  ددرر ززمانن وویی  
قانونی بهھ تصويیب ررسيید کهھ حقوقق ساکنانن بومی اايین کشورر رراا تاميین می کردد. 
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