
A totális fasizmus és az ellene folytatott 

harc egyes kérdései Chilében /1973 - 1976./ 

/bölcsészdoktori disszertáció/ 

Készitette: 

Dr. Szilágyi István 

Veszprém 

1977. 



Bevezetés  

Az utóbbi években ugy a hazai, mint a nemzetközi, a 

polgári és a marxista irodalomban egyaránt megélénkültek 

a viták a fasizmusról. A probléma politikai fontossága 
és súlya ugy véljük megköveteli az alapvető elvi kérdé-
sek előzetes összefoglalását. Mivel azonban e témakörben 
rendelkezésre álló nagy mennyiségü anyag feldolgozása 
meghaladná a tanulmány /különösen egy szükre szabott be-
vezetés/ kereteit, csak az általunk legjellemzőbbnek és 
helytállónak tekintett források tömör összegzésére - s 
ahol szükségessé válik kiegészitésére - szoritkozhatank. 
Előljáróban le kell szögeznünk: ezeknek az eszmecserék-
nek minden pozitivumuk ellenére is volt egy súlyos hiá-
nyosságuk. Sajnálatos módon kevéssé érintették a neofa-
sizmus problémáját.-Továbbra sem történt meg az ujfasiz-
mus átfogó elemzése. Ennek ellenére a viták és a törté-
nelmi szembesitések alapján az ujfasizmus néhány fontos 
jellemzője megállapitható. 

A fasizmus és a neofasizmus kapcsolatában pregnánsan 
jelentkezik a kontinuitás és a diszkontinuitás viszonya. 

A szélsőséges politikai reakció a II. világháborut köve-
tő uj történelmi korszak körülményei között - lényegi 
sajátosságainak megtartásával - a megváltozott nemzet-
közi és nemzeti erőviszonyok közepette uj formában és 
uj módon ismét jelentkezett. "Történelmi értelemben az a 
helyzet - szögezi le Santarelli olasz professzor -, hogy 
a különböző árnyalatu fasiszta mozgalmak és rendszerek 
az adott politikai és gazdasági helyzettől függetlenül -  

a háboru utáni európai helyzet, a harmincas évek gazda-
sági válsága, a hidegháboru légköre, a II. világháboru 
utáni enyhülés időszaka - mindenkor megkisérelték és ma 
is megkisérlik, hogy diktatórikus, harcos és "népies" 



választ adjanak a burzsoá demokráciák eszmei és intézmé-

nyi válságára. Tágabb értelemben választ kivánnak adni 
korunk problémáira, az 1917. évi orosz forradalmi válság-
ban kifejezésre jutott társadalmi és gazdasági válságra, 
a tömegek önfelszabaditó mozgalmára, amely a "fehérterror 
világméretű forradalma" ellen irányult. A nagytőke leg-
reakciósabb körei ezért szervezik a soviniszta és dema-
góg diktaturák rendszerét, uj megoldásokat keresve a szo-
cializmus kihivásával szemben, igy védelmezve megrendült 
világpiaci érdekeiket." 1./ 
Természetesen a fasizmus és a neofasizmus lnem azonos, 
csupán analóg társadalmi-politikai jelenségek. 
"... a két világháboru közötti európai fasizmusoktól szin-
tén világosan el kell különiteni azokat az uj, az 1970-es 
években keletkezett diktaturákat, amelyeket már a kifej-
lett állami monopolkapitalizmus légköre vesz körül, és 
amelyek merőben más nemzetközi viszonyok közepette kelet-
keztek" - állapitják meg Ormos Mária és Incze Miklós kö-
zös munkájukban." 2. / 

Nemes Dezső a neofasiszta veszély fokozódására a nem-
zetközi jellegére és aspektusára hivja fel a figyelmet: 
"Az utóbbi években állandóan fokozódik az állammonopolis-

ta tőkés hatalmasságoknak g  mindenekelőtt legreakciósabb 
szárnyuknak politikai érdekeltsége a fasiszta mozgalmak 
és kormányzatok szalonképessé tételében. Ez is része 
mind a két világrendszer közötti ideológiai harcnak, 
mind pedig annak a küzdelemnek, amelyet a burzsoázia 
saját országaiban folytat a-forradalmi szocialista és 
más demokratikus erők ellen." 3./ 

A marxista történészek rámutattak a neofasizmust elő-
segitő, a tőkés társadalmakban ható tényezőkre is. Az 
állammonopolkapitalizmus gazdasági rendszerére, a tekin-
télyuralmi tendenciák és módszerek erőteljes érvényesü- 



lésére, a bürokratikus strukturára, a tőkés államgépezet 

belülről történő, fokozatos fasizálódására, a tudományos-
-technikai forradalom hatására a társadalmi strukturában 
végbemenő változások politikai kihatására, a militariz-
musra. 
Jan Prazsky irja: "... a fasizmust állandóan ujratermeli 
a jelenkori állammonopolista kapitalizmus rendszere, ked-
vező feltételeket teremt a társadalomirányitás tekin-
télyuralmi módszereinek alkalmazásához. A jelenkori mono-
polkapitalizmus fejlődése a burzsoázia államhatalmi mec-
hanizmusának erősödéséhez vezet. Növekszik annak objektiv 
lehetősége, hogy a burzsoázia ellenőrzés nélkül beavat-
kozzon a társadalmi organizmus működésébe. Fokozódik a 
hatalom koncentrációja, a törvényhozó és a végrehajtó ha-
talom közti erőviszonyok megváltoznak az utóbbi javára. 

A jelenkori kapitalizmus uralkodó elitje állandóan 
ügyel arra, hogy a keze ügyében legyen olyan politikai 
eszköz, amelyet válságos helyzetekben felhasználhat a ki-
zsákmányoló rendszer védelmére... a fejlett kapitalista 
országokban a szélsőjobboldali pártok és csoportok szo-
ros kapcsolatban vannak az uralkodó osztály különf éle 
frakcióival. is ezek a kapcsolatok lehetővé teszik szá-
mukra, hogy tevékenykedjenek a politikai porondon még 
akkor is, ha nem kapnak tömegtámogatást." 4./ 

Jan Prazsky fejtegetéseivel egyetérthetünk annyiban, 
amennyiben az állammonopolkapitalizmus reakcióssá válá-
sának tendenciájáról, ennek a tendenciának a tekintélyu-
ralmi megoldások irányába történő realizálódásáról, va-
lamint a nagytőke és a szélsőjobboldali mozgalmak kap- 

csolatáról ir. 
Azonban e politikai tényezők közötti összefüggés nem 

ilyen automatikus. A tekintélyuralmi-prezidenciális rend-
szerek nem vezetnek szükségszerűen fasiszta diktaturák 
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létrejöttéhez. 

Az általános okok csupán meghatározott különös és e-
gyedi válsághelyzetek együttes fennforgása esetén érvé-
nyesülhetnek. Nem szabad figyelmen kivül hagynunk sem az 
uralkodó osztályok, sem a munkásmozgalom és a demokrati-
kus erők mindenkori, adott állapotát, erejét, egységét 
sem. 

Ez a megállapitás vonatkozik Harsányi Ivánnak az 

1971-es vitában kifejtett hasonló álláspontjára is. 
"Különösen a hatvanas évektől a tőkésországok kormányai 
mind több esetben lépnek fel a politikai rendszer koráb 
ban kialakult és terhesnek talált játékszabályai ellen... 
Igaz, a főbb tőkésországokban 1945. óta nem folyamodtak 
fasiszta kormányzati rendszer bevezetéséhez. Ezzel szem-
ben már a viszonylagos politikai egyensúly körülményei 
között is jelentősen növelik a végrehajtó hatalom súlyát, 
fontos területekről kikapcsolják a választott törvényho-
zó szerveket, vagy megpróbálják "preparálni" őket, fokoz-
zák a hatalom koncentrációját az elnök, vagy a kancellár 
kezében. Mindezt pedig kombinálják a fasiszta mozgalmak 
nagyobb méretü felhasználásával, amelyeknek nemcsak teret 
engednek, de gyakran "injekciózzák" is őket." 5./ 

Álláspontját 1975-ben tovább finomitja, s leszögezi: 
... az állammonopolista kapitalizmus a maga objektiv 

politikai szükségleteivel, a fegyverkezésben érdekelt és 
részes erők nagy gazdasági és társadalmi súlyával, a kö-
zéprétegek helyzetére gyakorolt hatásával tovább ra is 
a fasizmus szerves táptalaja, s még gyakrabban külső tá-
mogatója. A fasizmus jelentősége az imperializmus szem-

pontjából különösen akkor nő meg, ha a belső reakció és 
a külső tőkés nagyhatalmak egész változatos fegyvertáruk 
felvonultatásával sem képesek éket verni a forradalmi e-
rők fő csoportjai, szervezetei közé /pl. Chilében/." 6./ 



a ntó György felhivja a figyelmet a fasizmus ellen ható 

erők egyidejü növekedésére is. "Az állammonopol kapita-
lizmus korában azonban az állammonopol kapitalizmus lé-
nyegéből objektíve nemcsak a fasizmus veszélye, hanem az 
ellene ható erő növekedése is következik. Ma sem szük-
ségszerü a fasizmus, ma is kivédhető, de ma is bekövet-
kezhet. Az állam beavatkozása ellenére a burzsoázia nem 
tudja a válságát megoldani." 7./ 

Látnunk kell azonban azt is, hogy a tőkés társadalom 
válsága - amelyre Szántó György is utal - egyenlőre nem 
fenyegeti alapjaiban a tőkés rendszert. A kapitalizmus 
hatalmas gazdasági-politikai-katonai erőtartalékokkal 
rendelkezik, s képes - a válságok ellenére is - az állam-
monopolkapitalizmus stabilizálására és fenntartására. 
Az idézett gondolatot továbbfüzve, összevetve a tényekkel 
leszögezhetjük, hogy napjainkban a neofasizmus, számára 
kedvezőtlen feltételek között tör hatalomra; akkor, ami-
kor folytatódik a szocializmus, a szervezett munkásosz-
tály, a felszabadult népek történelmi offenzivája. Ezért 
nem véletlen, hogy a neofasizmus képtelen komoly tömeg-
támogatást szerezni, nem képes befolyásos és erős poli-
tikai pártokat létrehozni, s hatalomra jutásának ugyszól-
ván egyedüli utja a fegyveres államcsiny. Ennek csupán 
látszólag mond ellent Zaradov megállapitása: 
"Napjainkban a fasiszta veszély nemcsak a parlamenti és 
a parlamenten kivüli harc frontján jelentkezik. Az ál-

lammonopolista kapitalizmus  fejlődésével az ultrareak-
ciós törekvéseket egyre inkább a kapitalista államgépe-
zet különféle láncszemei vállalják magukra és érvényesí- 

tik. Fokozódik az a törekvés, hogy megvalósitsák a civil 
hivatalnoki kar reakciós önkényuralmát... Ugyanakkor a 
munkás, és népellenes törvényekkel megteremtik a ren-
dőrterror jogi alapjait... létrejön a burzsoá államgépe- 



zet belülről történő fasizálódásának a veszélye, s ezen 

az alapon terjednek a monopoltőkés hatalom gyakorlásának 

a polgári demokratikus rendszer és a nyiltan terrorisz-

tikus rendszer elemeit összekapcsoló neofasifEta formái. 

Valóságosan fennáll az ujabb veszély: a polgári demokra-

tikus rendszernek fasiszta rendszerré való fokozatos áta-

lakulása. S ez megteremti annak lehetőségét, hogy egyik 

napról a másikra elvessék a parlamentarizmus maradványait 
és megteremtsék a diktaturát." 

Zaradov megállapitásával sem érthetünk maradéktalanul 

• egyet. Elsősorban azért, mert a fasizmus hatalomrajutá-

sának folyamatát vázolva nem veszi figyelembe az ellene 

harcoló munkásmozgalmat és a demokratikus erőket - állás-

pontja ezért egyoldaluságot tükröz. 

Napjainkban a neofasizmus nemcsak azokban az orszá-

gokban kerülhet hatalomra, ahol már kialakultak az im-

perialista gazdaság jellemző vonásai, hanem ott is, ahol 

valamelyik.imperialista állam, illetőleg nemzetközi mé-

retekben kiterjeszkedő, nemzeti határokon túlnőtt mono-

polista csoport, nemzeti, vagy nemzetközi szervezet - 

saját országa, vagy országaik gazdasági, politikai, 

katonai érdekeitől vezéreltetve és attól, vagy azoktól 

támogatva létrehozza azt. Ezt nevezzük a neofasizmus 

exportjának. A neofasizmus exportja része az imperialis-

ta világ általános politikai-gazdasági eszköztárának, s 

a neokolonializmusnak is. Nem feltétele a neofasizmus 

exportjának, hogy azt fasiszta állam valósitsa meg. A 

legfőbb fasizmust exportáló ország az USA, bár a nagy-

hatalmi törekvéseket tápláló brazil fasiszta "szubimpe-

rializmus" oldaláról is jelentkiek a neofasizmus ex- 

portjának tendenciái. 
E kérdésbbn a marxista szerzők többsége egyetért. 

Szántó György szerint: "Ma is lehetnek olyan országok 



ahol fasiszta rendszer alakul ki, nohanÉg nem fejlődött 

ki a monopolkgi,talizmus. De van nemzetközi monopóltőke, 

az amerikai, a nyugatnémet, a francia. Ezek nem egysze-

rüen a "háttért", hanem az alapot ®lgáltatják..." 9./ 

Enzo Santarelli-véleménye: "... a nemzetközi a1tiimperia-

lista fellépés következtében az egész tőkés, vagy a tőkés 

befolyás alatt álló világban reakciós, erőszakos és bi-

zonyos értelemben ujfasiszta szellemü ellenhatás indult 

meg. A . nagyvonaluan végrehajtott antidemokratikus állam-
csinyek egész sora sújtja az imperialista ellenes moz-

galom leggyengébb, vagy legveszedelmesebb pontjait. 

/Eklatáns példája ennek az 1965. évi djakartai államcsiny 

Indonéziában./ Belejátszanak a folyamatba a hatalmi hely-

zetüket megjavitani, vagy legalábbis megtartani kivánó 

nemzetközi trösztök és multinacionális vállalatok védelmi 

és támadó akciói." 10./ 

Bár Santarelli a továbbiakban a példaként emlitett or-

szágokat /Indonézia, Brazilfa/ nem nevezi fasisztának, 

csupán fasiszta vonásokat mutatóknak, - ezzel vitába 

kell szállnunk - a tendenciát világosan érzékelteti. 

A neofasizmus és neokolonializmus összefüggésére 

világit rá Nemes Dezső egy 1974-ben megjelent tanulmá-

nyában. "A korábbi gyarmati népek feletti uralmuk fenn-

tartását, vagy visszaszerzését célzó törekvéseikben 

/tudniillik az imperialista hatalmak - Sz.I./ előtérbe 

került a neokolonializmus, s nemegyszer teremtenek fa-

siszta diktaturákat neokolonialista formában. Ezt hol 

nyilt katonai intervenció révén teszik, ahogy a saigoni 

rezsimet is kreálták, hol pedig belső ellenforradalmi 

puccsok révén, amint legutóbb Chilében történt. 

A neokolonialista kormányzatoknak is különböző vál-

fajai vannak, ezeknek csupán egyike a nyilt nacionalista, 

fasiszta diktatura... a neokolonialista kormányzatok 

"fejlődési" tendenciája - ha a népek nem torlaszolják el 



az utját - a fasiszta diktaturák neokolonialista válfajai 

felé halad." 11./ 

Az iparilag fejletlen országokban létrejött fasiszta 

diktaturák is a finánctőke legreakciósabb szárnyának ki-

zárólagos, vagy az uralkodó osztályok más rétegeivel 

megosztva gyakorolt nyilt terrorista diktaturái, fejti ki 

Nemes Dezső. 

Véleményünk szerint is itt huzható meg a reakciós 

diktatura és a neofasiszta rendszer közötti választóvonal. 

Neofasiszta államberendezkedésnek csupán az tekinthető, 

amelyben a politikai vezetés a hazai és a nemzetközi fi-

nánctőke legszélsőségesebb és legreakciósabb köreinek 

kezében van, amelynek fő funkciója a munkásosztály és va-

lamennyi demokratikus-liberális erő brutális elnyomása, 

s alapvető kormányzati módszere az állami politika szint-

jére emelt terror. 

Tehát három kritériumot tartunk döntőnek - sok más szem-

pont mellett: A hatalom osztálytartalmát, funkcióját /ki-

nek az érdekében gyakorolják a hatalmat/ s a diktaturát 

megvalósitó eszközrendszert. Hozzá kell tennünk: ezen ál-

talános ismérvek konkrét érvényesülésének vizsgálata dön- 

ti el adott esetben a diktaturák milyenségét. 

Módosul a II. világháboru előtti fasizmushoz képest az 

ujfasizmus furikiója is. Helytálló az a megállapitás, hogy 

a nagytőke érdekében, elsősorban a munkásosztály és a balol-

dal ellen irányuló terrorisztikus diktatura, ám mindezen 

tul összimperialista érdekeket is védelmez. Erre mutatnak 

rá Harsányi Iván, Zarodov és Latin-amerikai viszonylatban 

Arismendi is. Zarodov meghatározása szerint: "Az exportált 

fasizmus a nemzetközi imperializmus és a reakciós helyi 
bürokrácia és szoldateszka érdekeinek egyesitése... A fő 

kritérium az, hogy a nemzetközi fináncoligarchia legreak-

ciósabb érdekeit fejezi-e ki a szóbanforgó rezsim... majd 
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megállapitja - ... Az itt fennálló politikai rendszernek . 

az  a funkciója, hogy akadályozza a gyarmati rendszer fel-
bomlását az országot az imperializmus rendszerében tartva." 
12./ 

A fenti következtetésekkel megegyező álláspontot fog-
lalt el Harsányi Iván is, az 1975. november 13-15-én le-
zajlott zágrábi fasizmus-neofasizmus szimpoziumon elhang-
zott korreferátumában: "Ma a fasiszta kormányokat az im-
perialista blokkok élén álló nem fasiszta nagyhatalmak 
támogatják, s tartják - amig lehet - eletben, vagy hivják 
ujonnan életre. A termelőerők és a termelési viszonyok 
nagyarányu internacionalizálódása idején ugyanis a fasiz-
mus rendszerkonzerváló szerepe is internacionalizálódik: 
nem egyszerüen belső társadalmi válságok leküzdésére al-
kalmazzák, hanem annak megakadályozására is, hogy a ha-
ladó erők felszámolják a nemzetközi imperialista tömbök 
befolyását a világ egyik, vagy másik részén. 
A fasizmus nemzetközi összimperialista jellege és funk-
ciója kifejezetten erősödött az 1945. előttihez képest. 
Számos szerző mutat rá, ebben az összefüggésben a NATO, 
a CIA és más imperialista hatalmi centrumok tervező és 
irányitó szerepére." 13./ 

Érdemes visszatérni egy gondolat erejéig Harsányi 
Iván megfogalmazásához. A fasizmus rendszerkonzerváló 
szerepének internacionalizálódása felfogásunk szerint 
semmiképpen sem a prekapitalista viszonyok fenntartását 

jelenti. 
A gyors tőkekoncentráció és a nemzetközi politikai-gaz- 
dasági integráció a tőkés monopolkapitalizmust erősiti. 

Hogyan összegezhetjük hát a lezajlott viták tanulsá-
gait,  a történelmi szembesitések és a konkrét elemzések 
eredményeit? 
Mindenekelőtt le kell szögeznünk,hhgy nem igaz az, hogy 
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a fasizmus természete a II. világháborut követő időszak-
ban nem változott. Az a megállapitás sem állja meg a he-
lyét, mely szerint a neofasizmus gyökeresen eltér a II. 
világháborut megelőző fasizmusoktól, s ilymódon kétség-
bevonja a Kommunista Internacionálé VII. Kongresszusa, 
Dimitrov Gramsci és Togliatti alapmegáll.4tásainak helyes-
ségét. Szembe kell szállnunk mind a neofasiszta diktatu-
rák körét szükitő, mind az azok érvényességét kiterjesztő 

nézetekkel. 
A neofasizmus vizsgálatánál feltétlenül figyelembe 

kell vennünk az alábbi tényezőket:.Az imperializmus álta-
lános válsága talaján keletkező fasizmus napjainkban is 
kortünet, egyben nemzetközi jelenség. Nemzetközi abban az 
értelemben is, hogy a belső erőviszonyoktól sok tekintet-
ben független, ugyanakkor e szélsőséges politikai reakció 
számára kedvezőtlen történelmi körülmények között próbál 
átmenni támadásba. 
Hatalomra jutásának legális lehetősége ezért minimálisra 
csökkent. Többek között ezzel függ össze, hogy nem tudnak 
tömegmozgalmakat kialakitani, nincsenek tömegpártjaik. 
Szociális bázis hiányában fordulnak egyre inkább a reak-
ciós katonatiszti csoportok felé, s szövetséget kötnek 

velük. 
Katonai államcsiny utján jutnak hatalomra, ily módon 

a hadsereg és a belső elnyomó erők válnak a neofasizmus 

hatalomra jutásának fő belső tényezőjévé. S napjainkban 
csaknem kizárólag igy képzelhető el a fasiszta diktatu-
rák létrejötte. 
Igen szoros az összefüggés továbbá az ujfasizmus funk-

ciójának internacionalizálódása a fasiszta diktaturák ke-
letkezése és exportja között. 
Osztálylényegét tekintve a fasizmus ma is a reakciós fi-
nánctőke végső politikai eszköze és hatalma, csupán e 



hatalom közvetlen gyakorlásában a hagyományostól eltérő-

en, sokkal nagyobb szerepe van a nemzetközi tényezőknek 
és a "fegyveres középrétegeknek", a hadseregnek. A neo-
fasizmus módszerei viszont azonosak a fasizmus által al-
kalmazott módszerekkel. Ma is alkalmazzák a tömeges ter-
rort, a megtorlásokat, a megfélemlitést, a rafinált és 
embertelen kinzások rendszerét. 
Napjainkban még csak nőtt az elnyomó szervek, s a titkos, 
a haladó embereket gyilkoló fasiszta rohamosztagok, s ha-
lálbrigádok szerepe. 
Változatlanul központi helyet foglal el 	ideológiájuk- 
ban, az antikommunizmus, az antimarxizmus, a szovjet-el-
lenesség. A korábban döntő szerepet játszó nacionalizmus, 
sovinizmus sokkal inkább visszaszorult, s elsősorban a 
marxizmussal, a szocializmussal szembeni netzeti jelleg 
hangsúlyozásához vezetett. 
Ezzel párhuzamosan az egyre erősödő internacionalizálódás 
és integráció eredményeképpen megjelent - elsősorban a 
brazil fasizmus ideológiájában - a "kölcsönös függés" 
és az "ideológiai határok" elméletének propagálása. 

Ezeknek a tényezőknek a figyelembe vételével és 
összegzésével megfogalmazhatjuk a neofasizmus általános 
lényegét: A neofasizmus az imperializmus II. világháborut 
követő válsága talaján keletkezett; az ipari és mezőgaz-
dasági monopóliumoknak a finánctőkével és a reakciós ka-
tonatiszti csoportokkal összefonódott, a külföldi tőke és 
az imperializmus nemzetközi támogatását élvező terrorisz-
tikus diktaturája, illetve politikai mozgalma. 

Különös élességgel jelentkezik a fasizmus Latin-Ame-

rikában, ahol a haladó erőkre súlyos csapást mért az 1973. 
június 27-i uruguay, illetve a szeptember 11-i chilei fa-
siszta hatalomátvétel. 
Latin-Amerika déli részén - Arismendi szavaival - "Brazi- 
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lis fasiszta katonai diktaturája mellé - Washington is-
mételten ráruházta a regionális zsandár szerepét - felso-
rakoztak Chile, Uruguay, Bolivia és Paraguay fasiszta 
kormányai... A jenki imperializmus, a fasizmus és a reak-
ció ellentámadásának vagyunk tanui, amely ellentámadás ki-
bontakozóban van; létkérdés tehát ennek megszüntetése és 
megsemmisitése." 14./ 

A fasizmus Latin-Amerikában nem uj jelenség. Nemegy 
országban tért hóditott már a két világháboru közötti idő- 
szakban is. A hitleri Németországnak a II. világháboruban 
történt szétzuzása után általánosan tért vesztett, de mint 
a tények bizonyítják, nem került le napirendről a fasizmus 
és természetesen az ellene folytatott harc sem. Ez külö-
nösen aktualitást ad témánknak. Az uj tapasztalatok fel-
dolgozásával kell vizsgálat tárgyává tenni elméleti kon-
cepciónkat, s megerősiteni, korrigálni, kiegésziteni ugy, 
ahogy az uj fejlemények megkövetelik azt. ,  

A fasizmus exportja jellemzi a Latin-Amerikában létre-
jött fasita rendszereket is." 15./ 
"A fasizmus Dél-Amerika legfejlettebb országaiban a fi-
nánctőke leplezetlen diktaturája /szoros kapcsolatban a 
régi uralkodó osztály legkonzervativabb szektoraival/, 
amelyet az Egyesült Államok imperializmusa hozott létre 
és tart fenn legharciasabb és legszélsőségesebb körei 
révén, élén a Pentagonnal. E diktatura eszközei a fegy-
veres erők..." 16./ - állapitja meg Arismendi. 

A latin-amerikai fasizmusok ;Ijellemző sajátomága a 
"hagyományos diktaruák" /mint Haiti, Nicaragua, Paraguay/ 
fasiszta tipusu "modernizálása", valamint a modern fa-
siszta tipusu diktaturák "intézményesitése". 
Más szóval e rezsimek államapparátusát hozzáigazitják az 
erőszakos gazdasági, társadalmi és politikai átalakitá-
sok feladataihoz, a caudillismo hagyományos rendszerét 
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az elnöki tisztséget betöltő gorillák időnkénti egymást 

váltása helyettesiti. 
Ezekben a diktaturákban a nemzeti jövedelem brutális 

ujrafelosztása folyik a külföldi és helyi monopóliumok, 
valamint az oligaarchia javára, a dolgozó tömegek és a 
középrétegek elnyomorodásának drasztikus meggyorsitásá-
val. A fasiszta katonai junták arra kényszeritik a hazai 
ipari és mezőgazdasági tőkét, hogy imperialista monopó-
liumokká alakuljon át. Ugyanakkor ez a gazdaságpolitika, 
amely az ország természeti kincseinek, javainak és függet-
lenségének kiárusitásával jár, a haladó és demokratikus 
/kommunistákról, szocialistákról nem is beszélve/ erők 
elleni könyörtelen terrorral és megtorlással párosul. 

Nem tekinthető tehát véletlennek, hogy ezekben a dik-
taturákban is hiányoznak a fasiszta tipusu tömegpártok 
- annak ellenére, hogy e politikai szervezetek létrehozá-
sáta_ igen nagy erőfeszitéseket tesznek az uralkodó körök. 
Jellemző példája ennek az igyekezetnek a Braziliában lét-
rehozott kormánypárt, az ARENA /Nemzeti Megujhodás Szö-
vetsége/, amely nem képes tömegeket megmozgatni, s csu-
pán torz karikaturája a politikai pártnak. Tilos a dol-
gozók érdekvédelme ezekben az országokban, a forradalmi 
szakszervezeti központokat betiltották, feloszlatták ak-
tivistáikat, üldözik és börtönbe vetik. A munkások szak-
szervezetei helyett korporációs alapon, felülről létre-
hozott "szakszervezetek" szolgálnak az elnyomás szente-
sitésének diszletéül. 

E dolgozat azonban nem lép fel azzal az igénnyel, 
hogy e jelzésszerüen felvillantott problémaköröket ér-

demben tárgyalja. Viszont elengedhetetlennek tartjuk 
legalább az utalások szintjén felhinni a figyelmet számos, 
konkrét, beható tanulmányozást igénylő tényezőre. 

Ennek a dolgozatnak az alapvető cé]ja az elemzett 
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szempontok figyelembevételével a chilei fasizmus osztály-

jellegének megvilágitása, a totális fasiszta kormányzati 
gépezet kiépülési folyamatának, valamint a diktatura el-
leni harc egyes kérdéseinek vizsgálata. 
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I. A fasiszta fordulat Chilében 

Latin-Amerikában az elmult 150 évben több mint 500 

katonai puccs zajlott le, de a chilei fordulat az osz-

tályharcban alkalmazott kegyetlenségével, vérességével, 

példa nélkül áll a kontinens történetében. 

1973. szeptember 11-én nyilt fasiszta diktatura jött 

létre Chilében, amely különbözik a hagyományos katonai 

hatalomátvételektől. E tény elismerését a chilei esemé-
nyek elemzése szempontjából döntő jelentőségü kiindulási 

pontnak tekintjük. Osztjuk és elfogadjuk tehát Kerekes 

Györgynek a katonai puccs és az ellenforradalom közötti 

minőségi különbségtételre vonatkozó álláspontját, ezért 

nem is használjuk az események jellegzetességének érzé-

keltetésére a puccs szót. 1./ 
A puccs és a fordulat tartalmában mást jelent. A 

puccs csupán az uralkodóosztályok különböző csoportjai 

közötti hatalomátvételt jelenti - hozzá kell tennünk 

természetesen, hogy a katonai puccs is eredményezhet 

fasiszta diktaturákat. Igy történt ez Braziliában, 

Uruguayban és Boliviában. Am a példaként felsorolt or-

szágok esetében többé-kevésbé polgári demokratikus rend-

szereket váltott fel a fasiszta diktatura, s ezekben az 

országokban is beigazolódott a klasszikus dimitrovi 

megállapitás. "A fasizmus hatalomra jutása nem az egyik 

burzoá kormány-egyszerű felcserélése egy másikkal, ha-

nem a burzsoá osztályuralom egyik államformájának, a 

burzsoá demokráciának felváltása a burzsoázia osztályu-

ralmának másik formájával, a nyilt terrorisztikus dik-

taturával." 2./ 
Chilében azonban más volt a helyzet. Chilében a fa- 
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siszta fordulat egy, a szocializmus felé haladás perspek-

tívájával rendelkező, demokratikus, pluralista, nemzeti 

antiimperialista és antimonopolista, oligarchia ellenes, 

a burzsoá törvényesség keretei között viszonylag békés 

uton zajló forradalmi átalakulást tört derékba. Egy o-

lyan forradalmi átalakulást, amelyben a dolgozó tömegek 

és a marxista pártok a kormányt, a végrehajtó hatalom 

egy részét birtokolták, ahol marxista köztársasági elnök 

állt a prezidenciális jellegü államberendezkedés élén, ahol  

az Unidad Popularnak jelentős poziciói voltak a parla-

mentben, az állami életben, a gazdasági szektorokban és 
ágazatokban. 

A fasiszta államcsiny Valparaisoban kezdődött szep-

tember 11-én hajnalban az "Unitas" elnevezésü chilei-a-

merikai közös hadgyakorlaton résztvevő, fellázadt hadi-

hajók váratlan visszatérésével. Az ezt követő események 

jól ismertek. A fasiszta rohamcsapatok bekeritették, bom-

bázták, majd elfoglalták a La Moneda palotát. Fegyverrel 

a kezében esett el Chile törvényesen megválasztott, első 

marxista köztársasági elnöke, Salvador Allende is. 

A fasiszta fordulatot rendkivül gondosan, pontosan 

megszervezték éselőkészitették. Az Unidad Popular által 

az államcsiny esetére létesitett titkos tartalékadókat 

a katonák már az első órákban szétbombázták, a rejtett 

studiókat elfoglalták, s letartóztatták az ott ügyele-

tet tartó elvtársakat. Csak ezután irányitották csapá-

saikat a legális baloldali adók ellen /Radio Portalee, 

Radio Corporacion/. Igy történhetett meg az, hogy szep-

tember 11-én 10 óra 20 perckor csupán a kommunista párt 

La Moneda közeléből sugárzó adója a Magallanes közvetit-

hette Allende utolsó beszédét. 11 órakor azonban már a 

Népi Egységnek nem volt egyetlen olyan adója sem, a-

myelynek segitségével szervezhette volna az ellenállást. 
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Az éterben is a fasiszta tábornokok diktáltak. 

A junta rádióadói egész nap sugározták a felhiváso-
kat, a proklamációkat, a kiáltványokat, a manifesztumokat. 
Ezekben a dokumentumokban a junta a következő alapvető 
célokat akarta elérni: megpróbálta igazolni a hadsereg 
és a csendőrség fegyveres fellépésének jogosságát, hi-

vatkozva a Chilében duló politikai-gazdasági káoszra. 
Be akarta bizonyitani, hogy az Unidad Popular súlyosan 
megszegte az 1970. szeptemberi választásokon kapott tör-
vényes felhatalmazást, igy "léte eredetétől fogva tör-
vénytelenné vált." "Az ország érdekeinek kiárusitásával 
vádolta az Unidad Populart - tekintve, hogy a "marxizmus 
idegen a chilei nemzet karakterétől" - s azt állitotta, 
hogy az nem képviseli a chilei nép többségét, sőt " a 
haza becsületén ejt foltot." 

A junta minden társadalmi osztály és réteg érdekeit 
szem előtt tartó, nemzeti összefogást igénylő politikát, 
békés ujjáépitést, gazdasági felvirágzást igért. 

A demagóg igérgetések valódi osztálytartalmát, a 
junta céljait és módszereit azonban maguk a kibocsátott 
dokumentumok leplezik le meggyőzően. 

A Rádio Agricultura 7 óra 50 perckor adta le a junta 
első proklamációját. 3./ Ennek néhány alapvonására sze-

retnénk rámutatni. 
A Kiáltvány a fegyveres erők és at, csendőrség bea-

vatkozását a súlyos gazdasági, társadalmi, erkölcsi vál-
ságra, valamint a polgárháborus veszélyre történő hivatkozás-

sal magyarázza. 
E vonatkozásban arra a tényre hivjuk fel a figyelmet, 

hogy a proklamáció szerint a pigárháborus helyzetet a Né-
pi Egység által létrehozott és katonailag képzett cso-
portok léte idézte elő. Ez az indoklás magától értető-
dően nem állja meg a helyét. Ám a polgárh áborus állapo- 
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tokra történt utalás igazolja a fegyveres erők és a 

csendőrség preventiv jellegü intervencióját. /A későb-
biekben rámutatunk arra, hogy a juntának ezt az érvelé-
sét Aylwin szenátor, a kereszténydemokrata párt elnöke 

is átvette./ 
A Kiáltványban félreérthetetlenül megfogalmazódik a 

junta politikájának lényege: 
"A chilei fegyveres erők és a csendőrcég együtt ké-

szek arra, hogy vállalják a felelősségteljes történelmi 

küldetést és harcot inditanak a haza felszabaditásáért  
a marxizmus igája alól, a rend helyreállitásáért és az 

alkotmányos kormányzásért." 4./ 
A felelősségteljes történelmi küldetés tipikus fa-

siszta szólam. A lényeget a marxizmus elleni harc jel-
szava fejezi ki. S nyilvánvaló: a harc feltételezi az 
ellenség megsemmisitését is. Ezzel tehát világossá vá-
lik az alkalmazott módszerek milyensége is. 

Ugyanakkor megfigyelhető az időhatárokhoz nem kötött 
fokozatosság is. Az első feladat a marxizmus igájának 
lerázása, erőszakos eszközökkel, igy helyreállitani a 
rendet, majd az alkotmányos kormányzást. Ez a megfogal-
mazás azonban ran zárja ki a fasiszta jellegü intézmé-

nyesitést sem. 
Ezek után nincs gyakor] i jelentősége annak, hogy 

a junta biztositja a chilei munkásokat arról, hogy ed-
dig elért gazdasági-szociális vivmányaik alapjában é-
rintetlenek maradnak. Nyilvánvalóan a munkásosztály és 
egyes demokratikus-liberális körök megosztása - igy a 
könnyebb és gyorsabb leszámolás - lehetett a célja e 

passzusnak. A tények e feltevést támasztják alá. 
A fasiszta terrorgépezet ugyanis megkezdte az egy-

séges irányitás nélkül maradt harcoló gócok felszámolá-
sát, a letartóztatásokat és a hajtóvadászatot ... 
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a Népi Egység funkcionáriusai, hivei, sőt egyszerű szim-
patizánsai ellen is. A fasiszta katonai junta hirzárla-
tot rendelt el, megszakitotta az ország rádiótáviró és 
telefonösszeköttetését a külfölddel, a 15. számu Közle-
ményében bevezette a sajtócenzurát, a fővárosban az El 
Mercurio és a La Terceraa de La Hora kivételével beszün-
tetett minden napilapot, kijárási tilalmat léptetett élet-
be, az 1. számu törvényerejű rendelettel ostromállapotot,  
belső háborus állapotot hirdetett,sa fordulat első negyven 
órája-alatt -háromszor intézett fegyveres támadás a kubai 
nagykövetség ellen. Deklarálta a diplomáciai kapcsolatok 
megszakitását Kubával, a Vietnami Demokratikus Köztársa-
sággal, a Koreai Népi Demokratikus Köztársasággal, a töb-
bi szocialista ország diplomáciai képviselete számára a 
legelemibb működési feltételeket sem biztositotta, s ez 
a körülmény a diplomáciai kapcsolatok megszakitását, il-

letve felfüggesztését vonta maga után. 

A fasiszta junta csapásai elsősorban a chilei munkásosz-
tályt és a Népi Egység pártjait érték. Repülőgépekkel és 
harckocsikkal támadták az ellenálló Santiago-környéki 
munkásgócokra, /San Joaquin, Sierra Bella, Sanata Rosa, 
Nueva la Legua/ és gyárakra /Yarur, Sumar/. 5./ A fa-
siszta junta koncentrációs táborokat hozott létre, rög-
tönitélő katonai törvényszékeket állitotttfel, a san-
tiagói Nemzeti Stadionban pedig 7000 embert zsúfolt össze. 

6 ./ 
A megtorlás a hadsereget is súj totta. A fasiszta jun-

ta az ellenszegülő katonákat, altiszteket, tiszteket ki-
végezte. Hasonló sorsra jutott Jose Maria Sepulveda tá-

bornok, Santiagó tartomány volt katonai parancsnoka és 
Bachelet repülőtábornok is. A kép teljessége kedvéért 
meg kell azonban jegyezni, hogy sok katonát és parancs-
nokot már a fordulat előtt eltávolitottak a hacberegből, 
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illetve meggyilkoltak. 
Kegyetlen megpróbáltatás várt Chilében a Népi Egység kor-
mányának politikai menedékjogát élvező Brazil, boliviai, 
uruguayi és más latin-amerikai országból érkező többmint 
10.000 baloldali, demokrata és kommunista  személyiségre. 
A Santiágóban müködő külföldi diplomáciai képviseletek 
több ezer, a fasiszta junta terrorja elől menekülő ha- 
e inak nyujtottak politikai menedékjogot. 

Joggal vetődik fel a kérdés mi motiválta ezt a hatal-
mas méretü terrorhullámot, továbbá várható volt-e az ese-
mények ilyenfajta bekövetkezése. 

Mielőtt azonban e problémakörre az érdemi válaszadást 
megkísérelnénk elengedhetetlennek tartjuk néhány, - töb-
bek között e szempontból is jelentős - dokumentum elem- 
zá3 t. 

Megkülönböztetett figyelmet érdemel a junta 5. számu 
Közleménye. 7./ 

A fasiszta tábornokok tizennégy pontban foglalták 
össze fellépésük indokait, az Unidad Popular elleni vád-
jaikat, s a jövőre vonatkozó elképzeléseiket. Szembetü- 
nő jellemzője e proklamációnak a nemzeti érzelmekre appel-
láló demagógia. A junta a marxizmust a chilei nép karakteré-
vel össze nem egyeztethető, azzal szembenálló, kiirtásra 
itélt eszmének tartja. Az Unidad Populart azzal vádolta, 
hogy "... a külföldi eszmékkel a mi sajátos alkatunkat 
megpróbálta:; meghamisitani és össze,örni". 8./ Az Allende 
kormányzat felelőtlenségével magyarázta a gazdasági-politi-
kai zűrzavart és visszaesést; emiatt Chile - hangsúlyoz- 
zák - "... képtelen volt megfelelni a kontinens első nem 
zetei egyike hivatás betöltésének". 9./ 
Hivatkozott ugymond az ország külső és belső biztonságát 
fenyegető veszélyre; "... kalandba bocsátották államunk 
függetlenségét, s amit a kormányzat folytatott ellentét- 
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ben állott a Köztársaság és büszke nép magas érdekeinek". 

10./ 
Éppen ezért "... a Fegyveres Erők a Haza iránti erkölcsi 

kötelességének érezte a kormányzat megdöntésének szüksé-

gességét ... bizonyitván ezzel a nemzet nagy többsége ér-

zéseinek támogatását". 11./ 

Tehát a fasiszta-junta önmagát a chilei nemzet és nép 

érdekei legfőbb letéteményesének nyilvánitotta, a Népi 

Egységet nemzetietlennek, az ország kiárusitójának nevez-

te, s e "veszélyhelyzetből" egyedüli kiutként a katonai 

beavatkozást jelölte meg. 

Igen nagy súlyt helyezett a junta a Népi Egység kor-

mányzás-képtelenségének, hozzá nem értésének, törvényte- 

lenné válásának bebizonyitására. Vádolta aköztársasági el-

nököt is, aki "... megmutatta az országnak igazi arcát, 

amikor személyes hatalmát a hozzácsatlakozott politikai 

pártok és csoportok bizottságainak határozataitól és di-

rektiváitól tette függővé lerombolva ezzel annak a leg-

magasabb méltóságnak a képét, melyet az alkotmány ráruház". 

12./ 

Vádolta a népi kormányt a polgári szabadságjogok meg-

sértésével, a nemzeti egység szétzuzásával, az alkotmány 

előirásainak figyelmen kivül hagyásával, az államhatalmi 

ágak közötti hatalommegosztás negligálásá al, a végrehaj-

tóhatalem súlyának szándékos növelésével, az ország gaz-

dasági életének szétzüllesztésével. A Népi Egység ezen 

bünei voltak azok " ... amelyek elegendő alapot szolgál-

tattak a törvénytelen, erkölcstelen és a nagy nemzeti ér-

zést nem reprezentáló kormányzatot megdöntő intervenciónk  

igazolására, elkerülve igy a még súlyosabb bajokat ..."13./ 
- hangoztatjá a junta proklamációja. 

Az 1. számu Kiáltványhoz képest tehát az 5. számu Köz-

lemény jóval bonyolultabban, "sokrétübben bizonyitja" a 
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fasiszta ellenforradalom "jogosságát", s egyben prezentiv 

jellegének szükségességét-is. 	- 

E dokumentum is hangoztatja: "szándékaink normalizálni 

az ország gazdasági és társadalmi-életét, visszaállitani 

a békét, a nyugalmat, s az elvesztett biztonságot". 14./ 

Ehhez az 1. számu Közleményben kifejtettekhez képest nincs 

mit hozzáfüzni. 

Annál fontosabb viszont felhivni a figyelmet, arra, 

hogy a junta saját törvényességét ujszerüen, magból a 

katonai - hatalomátvételből eredezteti "amely a nemzet nagy 

többsége érzéseit képviseli". 

Éppen ezért cselekedeteit csak az. Isten és a Törté-

nelem előtt tartozik igazolni, határozatai ellenben az 

ország minden állampolgára számára kötelező érvényüek. 

Ez a kitétel tehát már félreérthetetlenül egy tartós, 

nyilt és totális katonai diktatura bevezetését jelenti. 

A junta utal annak időtartamára is: "amig a körülmények 

megkövetelik." 

E ködös megfogalmazás szintén lehetőséget nyujt min-

denfajta önkénynek és mindenfajta, - igy fasiszta tipu-

su - intézményesitésnek is. 

Végezetül idézzük az inkriminált passzust: 

... a Fegyveres Erők a Haza iránti erkölcsi kötelességé-

nek érezte a Kormányzat megdöntésének szükségességét - 

mely bár kezdetben törvényes volt, de átcsuszott a nyil-

vánvaló törvénytelenségbe - s a hatalom átvételét azon 

időszakig, amig a körülmények megkövetelik; bizonyítván 

ezzel a nemzet nagy többsége érzéseinek támogatását, a-

mely ennélfogva magát és cselekedetét Isten és a Törté- 

nelem előtt igazolja, következésképpen határozatai, 
irányelvei és utasitásai a közjó és a magas hazafias 

érdekek funkcióját töltik be". 15./ 
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Amint már utaltunk rá, a fasiszta junta nagy súlyt helye- 

zett a nemzeti ujjáépités és összefogás, a társadalmi 

igazságosság megteremtése jelszavak propagálására. Egyik 

első manifesztumában - amely egyébként fentebb az elemzett 

két dokumentum jellegzetességeit viseli magán - kijelenti: 

"Szándékunk visszaállitani az ország intézményes rendjét, 

helyreállitani a tönkrement nemzetgazdaságot, elkerülni az 

erőszak általánossá válását, amely nemzeti jellegünk alap-

jait fenyegeti romlással és a chileieket fenyegető polgár-

háborut eredményez. 

Szeretnénk Chilét olyan helyzetbe hozni, amely megillet 

egy szabad és szuverén nemzetet. Szeretnénk megakadályoz-

ni, hogy baloldali diktatura fenyegesse hazánkat. Szeret-

nénk elinditani a chileiek elárult hazánk intézményes rend-

jének visszaállitására irányuló kemény és kitartó, gyü-

lölet, bosszuállás és viszályok nélküli harcát. 

A nép vivmányainak megtartásáról a Katonai Kormány gondos-

kodik. Akciónk legfőbb célja a valóságos társadalmi igaz-

ságosság. Chile  ujjáépitése megkezdődött. Chile csillaga 

ragyogni fog." 16./ 

A fasiszta junta külön szól a munkássághoz, ám e fel-

hivásban már akarva-akaratlanul leleplezi valódi célját, 

a proletáriátus teljes piitikai, szakszervezeti és szer-

vezeti szétzuzását: 
"A gyárak most már az egész nép javára dolgozhatnak, mivel 

eltávolitjuk onnan a szélsőségeseket, s nem működhetnek  

hivatásos agitátorok, hogy elvessék a testvérek közötti  

gyülölet és széthuzás magvait.  

A munkások már nem élnek megfélemlitve. Ma már felemelt 

fővel lehet a gyárakba belépni, mivel a társadalmi igaz-
ságosság biztositja jogaikat és vivmányaikat. 

Országunk megundorodott a politizálástól. A haza ujjáé- 

pitése csak egyfajta politikával lehetséges: valamennyi 
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chilei javát és jólétét szolgáló, haladásban hivó poli-

tikával. Munkás, a haza igényli segitségedet, a közös 

sorba, a szabadságba és a haladásba vetett hitedet, ame-

lyek jegyében a nemzeti ujjáépités elindult. Nyugodtan 

leli dolgoznod, mert senki sem emel kezet rád és a tieidre. 

Rendeltetéscink: meghozni az igazságosságot, a haladást, 

a békét és a jólétet, amelyek Chilét naggyá teszik". 17./ 

A junta 4. számu Közleményét az ifjusághoz és a szü-

lőkhöz intézte: 

"Az ifjusághoz:  az ifjuságnak mindenkinél jobban biznia 
kell Chile rendeltetésében és a Fegyveres Erőkben, amely-

nek megbizatása efölött őrködni. 

E bizalom kinyilvánitásának legjobb módja az uj hatalom-

mal való együttmüködés, s az általa kibocsátott közlemé-

nyeknek és utmutatóknak való engedelmesség. 

"A szülőkhöz:  a szülők a családi lényegének, a lelki 
nyugalomnak a megőrzésével mindenki másnál jobban hiva-

tottak a nemzeti egyetértés visszaállitásának megvalósi-

tására. Együtt kell müködniük a rend megtartásában, gon-

doskodván arról, hogy gyerekeik ne hagyják el az otthont, 

amig teljesen helyre nem állt a rend". 18./ 

Amint emlitettük a fasiszták elterjesztették azt a 

rágalmat, hogy az Allende kormány önpuccsra lszült, a 

hadsereggel párhuzamos, felfegyverzett munkásmiliciákat 

hozott létre, s a hadsereg lemészárlását tervezte. Ezért 

a Fegyveres Erőknek és a csendőrségnek nem volt más le-

hetőségük, mint preventiv ellencsapáshoz folyamodni. A 

fasiszta junta demagógiáját és rágalmát Aylwin, a Ke-

reszténydemokrata Párt elnöke is elfogadta, és a követke-

ző kijelentést tette: 
"Chile prágai puccs szélén állott /ezzel az 1968-as csehsz-

lovák eseményekre utalt - Sz.I./, amely szörnyü vérontást 

eredményezett volna, a Fegyveres Erők és a Csendőrség nem 
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tehetett mást, mint megelőzte ezt a küszöbön álló ve-
szélyt... az Allende kormány kimerült a chilei ut a 
szocializmushoz hatalmas kudarcában, és készülődött egy 
önpuccs elkövetésére, a kommunista diktatura erővel tör-
ténő létesitésére". 19./ 

Látható tehát, hogy a junta minden eszközt igénybe 
vett a különböző politikai erők megnyerésére, igazi szán-
déka elleplezése érdekében. A Népi Egységgel szembenálló 
középrétegek és a burzsoázia különböző csoportjai a kez-
deti időkben biztak a katonai juntában és támogatták in-
tézkedéseit. Ezt bizonyitják e pártok és képviselőik ál-
tal a fasiszta fordulat napján kiadott nyilatkozatok is. 

A reakciós Nemzeti Párt álláspontja és tevékenysége 
a Népi Egység kormánya fennállásának három éve alatt jól 
ismert. E párt mindenben akadályozta az Unidad Popular 
tevékenységét, s ugy érezte, elérkezett az ő ideje; ezért 
felajánlotta maximális segitségét a fasiszta juntának: 

"A Nemzeti Párt kinyilvánitja: 
1./ Teljes segitségét minden olyan szükséges akcióhoz, 

amely Chile jelenlegi erkölcsi és anyagi válságának 
áthidalására irányul, és visszaadja a chileieknek 
az élet és a békés munka biztonságát., elősegiti a 
társadalmi-gazdasági haladást és fejlődést szolgáló 
egységes nemzeti klima kialakulását. 

2./ A Nemzeti Párt felhiv minden chileit, hogy fenntartás 
nélkül támogassa a Katonai Junta Kormányának helyre- 
állitó intézkedéseit, s e perctől kezdve elkötelezi 
magát gyülöJet és revans nélkül a haza ujjáépitése 

mellett". 20./ 

Hasonló nyilatkozatot tesz a Szociáldemokrata Párt 

nevében Luis Bossay Leiva pártelnök és Alberto Naudon 
s 



-26- 

Abarca főtitkár is: 

... a történelmi felelősségiChilében bekövetkezet t . 

esemény miatt kizárólag az Unidad Populart terheli, amely 

a változás politikájának ürügyén, amelyben szükségszerüen 

osztozik a chileiek hatalmas többsége, arra törekedett, 

hogy szektarianizmussal, elvakultsággal és az antidemok-

ratizmus növelésével marxista-leninista diktaturát vezes-

sen be, bár ezt az állampolgárok az urnáknál ismételten 

- elutasitottá--k-. - 

E totalitárius kisérlet kiváltotta azt a hatalmas politi-

kai, erkölcsi, társadalmi és gazdasági romlást, amelyhez 

elérkeztünk... 

3./ Kifejezzük megelégedésünket a Junta Kormányával szem-

ben, amely helyreállítja a biztonságot, méltányolja a 

dolgozók jogait és vivmányait, amelyeket az Unidad Popular 

által provokált gazdasági válság okozta nyomor megsemmi-

sitett... 
Biztosak vagyunk abban, hogy a Fegyveres Erők telje-

sitik igéreteiket és sikerül visszaállitani az Alkotmány 

maradéktalan uralmát, a törvényességet és a népszuvere-

nitást, amelyet az UP. komolyan lerombolt - amennyiben 

a körülmények azt megengedik". 21./ 

A fasiszta fordulat a legnagyobb meghasonlást a Ke-

reszténydemokrata Pártban okozta. A párt egysége törést 

szenvedett. A kereszténydemokrata baloldal élén Renan 

Fuentealbával, Radomiro Tomiccsal, és Bernado Leightonnal 

elitélte a fasiszta juntát. Aylwin szenátor a párt elnöke 

viszont támogatták a fordulatot. Aylwin a puon másnapján 

adott nyilatkozatában a következőket mondta: 
"Azok a körülmények, amelyek közé jelenlg Chile ke-

rült, a siralmas gazdasági helyzet, az intézményes káosz, 
a morális válság következményei; az országot e helyzetbe 
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az a Kormány juttatta, amely nem nyujtott egyebet a chi-

lei népnek az aggodalomnál és a reménytelenségnél... 

Az előzmények megmutatták, hogy a Fegyveres Erők és 

a Csendőrség nem keresték a hatalmat; intézményes hagyo-

mányaik és hazánk köztársasági története azt a reményt 

ébresztik, hogy mihelyt teljesitették feladataikat, ame-

lyeket a chilei nemzetet fenyegető destrukció és totali-

tarianizmus súlyos veszélyeinek elháritása végett vál-

laltak magukra,- visszaszármaztatják a hatalmat a szuve- 

rén népnek, hogy az függetlenül és szabadon határozza meg 

a haza sorsát. 

A Katonai Junta Kormányának az a kifejezett szándéka, 

hogy helyreállitsa a morális intézményességet, a békét 

és a chileiek közötti egységet, általános óhajt fejez ki 

és megérdemli valamennyi hazafi együttmüködését. Ennek si-

kere megköveteli az igazságos és együttes cselekvést, a 

munkások jogainak tiszteletben tartását, a gyülölet és 

üldözés félretételét, a kollektiv erőfeszités fokozását 

nemzeti feladatunk, Chile jövője megalkotásában, mentesen 

azon kisebbség hatalomvágyától, amely népünk demokratikus 

hivatásával ellentétben a regresszió, vagy a belső harcok 

modelljét képviseli. 
A Kereszténydemokrata Párt sajnálkozását fejezi ki 

a történtek miatt. Elveihez hiven kimeritette a politi-

kai-institucionális élet megoldására irányuló erőfeszi- 

téseit és nem vonakodott követni a szellemi és tényleges 

lefegyverzés,.a megbékélés, Chile helyreállitása, az in-

tézményes rend visszatérése utját, alárendelve mint min-

dig, pártérdeket egy felsőbb jó, a haza érdekeinek". 22./ 

Nyilatkozatot adott ki a katolikus egyház is, melyet 
a chilei püspöki konferencia elnöke is aláirt. 

A dekraláció aggodalmát fejezi ki a megtorlásokkal 

kapcsolatban, felszólitja a Fegyveres Erőket, hogy gya- 
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koroljanak mérsékletességet, a kifejezi azt a reményét, 

hogy az ország hamarosan visszatér az alkotmányos rend-

hez. 

2./ "Mélységesen fáj nekünk és nyomaszt bennünket a vér, 

amely vörösre festette utcáinkat, városainkat és 

gyárainkat. Polgárok vére és katonák vére, asszonyok 

és gyermekek mennyi könnye.:. 

3./ Kérjük a győzők mérsékletét. Hogy váljék szükség-

telenné a megtorlás, hogy vegye figyelembe; az őszin-

te idealizmus ösztönzött sokakat a most megdöntöttek 

közül. Hogy érjen véget a gyűlölet és jöjjön el a meg-

békélés órája. 

4./ Bizunk abban,hsgy a munkások és parasztok az előző 

kormányok alatt elért vívmányai nem lesznek elfeled- 

ve; ellenkezőleg, megtartják és gyarapitják azokat, 

amig a teljes egyenlőséget és valamennyiük részvé-

telét a nemzet életében el nem érik... 

6./ Fegyveres Erőink demokratikus hagyománya és humaniz-

musa megengedik, hogy Chile minél hamarabb visszatér-

hessen az intézményes normalitáshoz, amint azt maga a 

Junta Kormánya megígérte, és meginduljon békében a 

haladás utján." 23./ 

Mit vártak tehát aAkülönböző politikai erők és pártok a 

katonai junta hatalomra jutásától? 

A fentebb idézett valamennyi párt és politikai erő  - 

mint  kiderül - ragkönnyebbüléssel vette tudomásul a 
Pinochet tábornok által vezetett uj hatalom létrejöttét. 
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Ugy vélték, az alapvető célt a marxista Unidad Popular 

kormányának megdöntését elérték, hiszen e kormány fennál-

lásának nem egészen három éve alatt különböző eszközöket 

/illegális, és legális„-parlamenti obstrukció és lesza-

vazás, bizalmatlansági inditványok beterjesztése és alkot-

mány-ellenesnek nyilvánitás, feketepiac és spekuláció, 

sztrájkok és tüntetések, megfélemlités és gyilkosságok, 

robbantások és merényletek, katonai akciók és az információs 

csatornák féktelen uszitása/ alkalmazva, különböző bel- és 

külföldi, erőkkel szövetségre lépve erre törekedtek. 

A katonáktól azt várták, hogy a terepet megtisztitva ujra 

a polgári kormányzás valamilyen formáját megvalósitó ha-

gyományos. pártoknak adják át a hatalmat. 

Nem véletlen, hogy ugy a Szociáldemokrata és Keresztényde-

mokrata Párt, mint a Katolikus Egyház a juntát támogató 

nyilatkozatukban hangsúlyozták az alkotmányos, intézményes 

burzsoá rendhez való rövid időn belüli visszatérés szüksé-

gességét, a dolgozók által kivivott szociális-gazdasági 

jogok tiszteletben tartását; alátámasztották mindezeket a 

hadsereg demokratikus tradicióira történt hivathozással. 

S ujra elérkeztünk a megkerülhetetlen, s a forradalmi 

erők stratégiai koncepciója szempontjából alapvető jelen-

tőségü kérdéshez. Volt-e reális lehetőség a Népi Egység 

megdöntését követően a fasiszta diktatura elkerülésére? 

Véleményünk szerint - a rendelkezésre álló források alap-

ján, s az események ismeretében - nem. Álláspontunkat a-

zonban nem tkintjük véglegesen lezártnak. Továbbgondolása, 

finomitása, ugy gondoljuk, a későbbi kutatások feladata. 

Néhány szempontra azonban felhivnánk a figyelmet. 

A chilei kisérlet hatalmas elméleti és gyakorlati jelen-
tőséggel biró esemény volt. A II. világháborut követő 25 

év óta először nyilt lehetősége a munkásmozgalomnak arra, 

hogy viszonylag békés uton, polgárháboru nélkül, a burzsoá 
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parlament felhasználásával vezető állami posztokat hódit-

son meg, bekerüljön a tőkés társadalom hatalmi sáncai kö-

zé, forradalmi reformokat vezemen be. Az Unidad Popular 

továbbfejlődésének perspektivája, az európai népi demok-

ráciák 1944-48. közötti fejlődési periódusához hasonlóan, 

a szocializmus volt. 

Természetesen a chilei kisérlet polarizálta és mozgó-

sitotta az erőket nemzetközi méretekben is. A haladó embe-

riség milliói figyelték és segitették a chilei nép harcát. 

Ám aktivizálódtak a reakció erői is. 

Elsősorban az Egyesült Államok, az érdekelt tőkés nagyha-

talmak, a nemzetközi monopóliumok és szervezetek. A gaz-

dasági agressziót a politikai nyomás és beavatkozás külön-

böző módjai egészitették ki. Az USA imperializmus számára 

nyilvánvalóvá vált: a kubai forradalom győzelme után a la-

tin-amerikai kontinensen létrejövő és megszilárduló ujabb 

forradalmi hataliom végzetesen meggyengitheti befolyását 

ebben az övezetben. Ezzel együtt a félteke progressziv, 

nacionalista rendszerei /Peru, Panama/, s tömegmozgalmai 

is hatalmas ösztönzést nyerhetnek harcukhoz. Chile kon-

tinentális nemzeti öntudatra ébresztő és forradalmasitó 

hatása az imperializmus számára beláthatatlan következ-

ményekkel járt volna.  
Világos volt az is: a forradalmi fejlődés megállitá-

sára a már egyszer csődöt mondott liberális-reformista 

receptek /kereszténydemokrácia/'nem alkalmazhatók, s tra-

dicionális konzervatizmus erői pedig elégtelenek. Maradt 

az egyetlen lehetőség, a katonai fasiszta ellenforrada-

lom fehérterrorja, amely elsősorban - egyéb eszközök, 

mint például az ideológiai-politikai meggyőzés hiján - 
az ellenfél fizikai megsemmisitésével képes - éppen mivel 

hosszabb távon nem rendelkezik kellő tömegbázissal - a 

problémákhoz nyulni. Szeretnénk ugyanakkor felhivni a 
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figyelmet az utóbbi másfél évtizedben lezajlott ellenfor-

radalmi fordulatok rendkivüli brutalitására, vérességére 

is. /Brazilia 1964, Indonézia 1965, Szudán 1971, Bangla 

Desh 1975./ 

S ezek a jelenségek szintén nem véletlenek. Az imperia-

lizmus - Chile esetében különösen - példát akart sta-

tuálni. 

Elengedhetetlen azonban minden esetben - igy Chile 

kapcsán is - a belső okok vizsgálata. Egymagában ugyanis 

a nemzetközi tényezők nem döntik el az adott országban 

folyó osztályharc kimenetelét. Ahhoz, hogy a fasizmus 

hatalomra kerüljön, meghatározott belső feltételek /vál-

ságszituáció/ szükségesek. S Chilében ezek a kritériu-

mok fennforogtak. Nem kivánunk és nincs Ihetőségünk e 

kérdéskörben elmélyülni, néhány fontos tényezőre azonban 

fel kell hivnunk a figyelmet. 24./ 

Elsősorban az Unidad Populart alkotó erők - s igy a 

munkásosztály — megosztottságára, a stratégiai célokban, 

a konkrét taktikai lépésekben, a szövetségi politikában 

mutatkozó különbségekre, - s többek között - e területe-

ken elkövetett hibákra. Rá kell mutatnunk a gazdasági 

életnek a reakció által előidézett súlyos helyzetére. 

Figyelembe kell vennünk mind az Unidad Popularon kivül 

álló ultrabal /MIR/, mind a szélsőjobb bomlasztó tevé-

kenységét; a középrétegeknek a Népi Egységgel való totá-

lis szembefordulását, az örökölt reakciós államapparátus 

szabotázsát, a tömegkommunikációs eszközök uszitását, az 

elszaporodó terrorakciókat, a fegyveres lázadásokat. 

Mindezek a tényezők belső válsághelyzetet eredményez-

tek. Emiatt az egyébként sem teljesen egységes Unidad 
Popular - amely a forradalom különböző stratégiai szaka-

szait /előrelépés, megszilárditás, továbbhaladás/ nem jól 

határolta be - nem tudta meggátolni a fasiszta hatalomát- 
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vételt. 

Chile külső és belső helyzete tehát nem tette lehető-

vé sem a forradalmi, sem a burzsoá erők fokozatos kon-

szolidálódását, sem ezek valamiféle kompromisszumát. 

A kiélezett és polarizálódott osztályharc a külföldi és 

a chilei nagytőke legszélsőségesebb köreinek fasiszta 

diktaturájához vezetett, amely nem kimélte a liberális 

közép,- és kisburzsoázia érceit sem. 

A Nemzeti Kongresszus és_az összes politikai pártok 

tevékenységének betiltásával, a megtorlás állami-politika 

szintjére emelésével a junta megbénitotta a politikai é-

letet. 

A fordulat valódi értelmét és jellegét jól jellemzi 

a Chilei Kommunista Pártnak Santiagóban 1973. október 

11-én a chilei néphez intézett kiáltványa: 

"Az országban fasiszta diktatura van, a maga bünös tettei-

vel és visszáéléseivel. A fordulat terve, a megvalósitás 

taktikája, állati módszereik a külföldi eredet bélyegét 

viselik magukon. 

A fordulatot az USA Központi Hirszerző tfigynökségén dol-

gozták ki az "International Telegraph and Telephon" és 

a "Kennecott" konszernek közvetlen részvételével. 

Ezen terv megvalósitására a Pentagonban és a fehér Ház-

ban egy speciális csoportot alakitottak. 

A fasiszta junta semmiféle nemzeti és hazafias áram-

latot nem képvisel. Lényegénél fogva hazafiatlan, Chile 

mint független állam érdekei ellen cselekszik. A junta 

az imperializmus és a belső reakció fasiszta eszközeként 

lép fel". 25./ 
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II. A junta katonai konszolidációja 

A chilei ellenforradalom erői, amint 1973. szeptember 

11-én kezükbe vették a hatalmat, megkezdték uralmuk kon-

szolidálását, kormányzati gépezetük kiépitését. E fejezet-

ben a fasiszta juntának ezirányba tett erőfeszitéseit vá-

zoljuk. 

Előljáróban le kell szögeznünk, hogy a chilei fasiz-

mus intézményrendszere jelenleg csupán a megvalósulás kez-

deti szakaszában van, s nem öltött még végleges formát. 

Ez a tény különösen nehézzé teszi helyzetünket. Ugyanak-

kor a fasiszta fordulat óta igen rövid időtelt el, nin-

csenek még történelmi távlatok, hiányzik a "történelmi 

rálátás", "visszapillantás" befejezettsége, lezártsága. 

Ezért mindössze arra szorithozhatunk, hogy az általunk is-

mert tények alapján, a tévedés kockázatát, valamint a ké-

sőbbiekben bekövetkező esemérle k korrigáló hatását is vál-

lalva megpróbáljuk a chilei fasiszta junta katonai kon-

szolidációjának folyamatát felvázolni, jellemzőit bemu-

tatni. Esetünkben tehát fokozottabban merül fel a további 

elmélyült és elemző kutatások szükségessége. 

Meg kell indokolnunk továbbá a katonai konszolidáció 

kifejezés használatát. Iktassuk ki egyelőre a junta gaz-

daságpolitikájának vizsgálatát. /Az a következő fejezet 

témáját képezi./ Azért beszélünk katonai ésrem politikai 

konszolidációról, mert véleményünk szerint a chilei jun-

ta erőszakkal fenntartott - tehát katonai - konszolidá- 

ciója bekövetkezett, de politikai megszilárdulása nem. 

A junta politikai elszigetelődése ugyanis az eltelt négy 

év folyamán /ugy a kül,- mint a belpolitika sikján/ nem-

hogy csökkent volna, hanem nőtt. Álláspontunk szerint ez 
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annak tudható be, hogy a chilei junta a nyilt, totális fa-

siszta diktatura olyan legszélsőségesebb formáját valósit-

ja meg, amely csak a hitleri Németországhoz hasonlitható. 

Volodia Teitelboim, a Chilei Kommunista Párt Politikai 

Bizottságának tagja, szenátor és iró 1973. novemberi elem-

zése szerint: "Chile ma a náci hatalom idejére emlékeztet. 

Valóban, a szeptember 11-i reakciós katonai puccs olyan 

vonásokat mutat, amelyek a hitleristák akcióit jellemez-

ték... A junta megmutatta, hogy mindenen keresztülgázolva, 

semmivel sem törődve olyan fasiszta tipusu katonai dikta-

tura megteremtésére tör, amelyben a politikusok csak a 

gyalogok szerepét játszhatják." 1./ 

A politikai tényezők és a helyi feltételek különböző-

sége ellenére a chilei rezsim fő vonásaiban megegyezik a 

náci rezsimmel. S ez nem csupán módszerbeli feltételek egy-

beesését jelenti. A lényeg a hatalom jellegének azonossá-

gában, osztálytartalmában rejlik. 

A fasizmus félreérthetetlén jegyeit viseli magán a 

junta által alkalmazott, s az állami politika szintjére 

emelt tömeges terror. A chilei fasizmus szisztematikus 

népirtást folytat, a haladó erők teljes fizikai felszámo-

lására törekszik. 2./ 

Igy akarja elejét venni a lakosság legkisebb junta el-

lenes megmozdulásának is. Jól jellemzi a helyzetet az Uni-

dad Popular pártjainak 1974. május 1-i felhivása: "Poli-

tikai tekintetben az elnyomás nem csupán a baloldal és a 

munkásosztály ellen irányul, hanem egyre nagyobb mérték-

ben érinti a kereszténydemokratákat, a pártonkivüli füg-

getleneket, sőt a keresztény egyházakat is. A junta még 

sokkal messzebb ment, ólyan brutális és közundort keltő 

rendszereknél is, mint Mussolinié Olaszországban, vagy 

mint a braziliai gorillák diktaturája. Nem csupán a nép 

minden megnyilatkozását tiltják be, hanem még a pori 
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ellenzék langyos szembeállását is. Végképp fel akarnak 

számolni minden politikai tevékenységet, mintha az ország 

kormányzása kizárólag a monopóliumokra tartozna... az el-
nyomás miatt óriási nehézségekbe ütközik az ellenállás a 
fasiszta politikával szemben. Ez a lakosság több rétegét 
elégedetlenségbe, passzivitásba és rezignációba hajszolja". 

3./ 
A terror eszkalációjának első szakasza a junta hatalom-

rajutását közvetlenül követő időszak; a második periódus 
1974. júliusa, amikor néhány hét alatt több mint 14.000 
embert tartóztattak le. Egyes források 1974. júliusát 

emiatt második puccsnak is nevezik. 

Világossá válik a rendszer fasiszta jellege, ha az 
alkalmazott módszereket a megvalósitó intézményrendszer-
rel, a koncentrációs táborokkal és a DINA tevékenységével 
összhangban vizsgáljuk. Miraya Baltra, az UP volt munkaü-
gyi minisztere 58 koncentrációs táborról tesz emlitést. 
/Hogy csak a legismertebbekről szóljunk: TresAlamos, 
Cuatro Alamos, Dawson szigete, Chacabuco, Pisaqua, Cerro 
Chenán, Pirque, Punchucavi, Ritoque, Colonia Dignidad/ 
E koncentrációs táborokba zárták a Népi Egység elfogott 

politikai és gazdasági vezetőit is. 4./ 
A fasiszta junta. népelnyomó politikájának egyik leg-

fontosabb eszköze és megvalósitója az 1974. júniusában 
létrejött DINA. /Országos Antikommunista Nyomozás Igazga-
tósága/. Tevékenységének és módszereinek vizsgálata éppen 
ezért nagymértékben hozzájárul a chilei junta osztályjel-
legének és jellemző jegyeinek feltárásához. 

E véleményünket támasztják alá a különböző nemzetkö-

zi szervezetek elemzései is. Az ENSZ Emberi Jogok Bizott-
sága munkacsoportjának jelentése szerint a DINA a chilei 
államban betöltött szerepe, fontossága és jogállása miatt 
egyedül a náci Gestapóhoz hasonlitható; a DINA - mivel 
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nem áll fölötte semmilyen ellenőrző szervezet, s csupán 

Pinochetnek tartozik engedelmeskedni - állam az államban." 

Hasonlóképpen vélekedik a Chilei Junta Tevékenységét 

Vizsgáló Nemzetközi Bizottság is, amely 1976. márciusában 

Helsinkiben tartott IV. ülésén a nemzetközi jogi felelős-

ség kérdését az alábbi módon veti fel: "A Nürnbergben a 

Gestapóra hozott itélet a DINA-ra is érvényes." 

A DINA - szögezi le - bünös szervezet, mert: 

a./ bünöket követett el a polgárok ellen 

b./ a fegyveres erők és a rendőrség ellen 

c./ a külföldön élő potenciális politikai ellenzék 

képviselői ellen. 

Ezért tagjai - ahogyan a Nürnbergi Haditörvényszék lefek-

tette bűnösök az emberiség ellen elkövetett bünökben. 

A DINA-t az 1974. június 18-án kibocsátott 521. számu 

törvényerejü rendelet hivta életre. Elsődleges és alap-

vető célja a haladó erőkkel szembeni fellépés. 

Meggyőződésünk azonban, hogy bizonyos másodlagos mo-

tivációknak is nagy szerepe van abban, hogy a szervezet 

kivételes politikai-hatalmi befolyásra tett szert. 

Ismert tény, hogy a szárazföldi hadsereg, a légierő, 

a haditengerészet és a csendőrség titkosszolgálatai közöt-

ti rivalizálás akadályává vált az összehangolt fellépésnek. 

Emlitésre méltó továbbá, hogy a fegyveres erőkön belül - 

gyengesége ellenére is - létezik egy fasizmus ellenes szárny -  

s végül az sem utolsó szempont, hogy a caudillo a diká-

tor-társak feletti ellenőrzést is biztositani akarta. Nem 

véletlen tehát az, hogy egyes források /Le Monde/ a DINA-t 
"Pinochet kinyujtott jobbkarjának" nevezik. 

E másodlagos szempontok egyuttal arra is rávilágitanak, 

hogy a fasiszta junta legszükebb vezető köreinek belső ko- 
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héziója sem a legszilárdabb. S e tényezőnek az elkövet-

kezendő időkben - ha a közeli jövőben még nem is - némi 

szerepe lehet a fasiszta rendszer átalakitásában. 

A DINA, mint emlitettük 1974. júniusában jött létre. 

Tagjai közé beolvasztották a Népi Egység idején terror-

cselekményeket elkövető Patriay Libertad és a Rolando 

Matus fasiszta rohamcsapatokat, külön halálbrigádokat 

szervezve belőlük a letartóztatások és az "eltüntetések" 

foganatositására. A Dina Főtanácsadója az a náci háborus 

bünös és tömeggyilkos, Walter Rauff SS obersturmbannführer, 

lett, akit a mozgó gázkamrák specialistájaként ismerhet 

a világ, s aki 97.000 ember elgázositásáért felelős. 

A DINA szoros kapcsolatot tart fenn a CIA-val, amely ügy-

nökökkel, tanácsadókkal és kiképzőkkel látja el azt. Az 

521. számu törvényerejü rendelet a DINA-t az információ 

gyüjtés szerveként emliti, s számára meghatározott össze-

get irányoz elő az államiköltségvetésből. A törvényerejü 

ren áet 9. 10. és 11. cikkelyeit viszont nem publikálták. 
Ezek a cikkelyek foglalkoznak a DINA végrehajtó szerepével. 

A szervezet végrehajtó tevékenysége három fő terület-

re terjed ki: a mindenfajta Chilében tanusitott ellenállás 

megtorlására, a junta feltételezett és valós ellenségeinek 

ü'dözésére, valamint felszámolására.  

Az ügynököktől beérkező jelentéseket elektromos adat-

feldolgozó rendszerekbe táplálják. Ennek ellenére az a-

dott ügynökre van bizva, hogy a kérdéses személy müvelt-

ségi szintjét, szociális helyzetét, biztonsági kockázatát, 

ujra átnevelési lehetősEgt egy pontrendszer alapján osz-

tályozza. 

Igy az ügynök belátásától függ, bebörtönzik-e vagy 

sem az elfogottat, továbbá milyen vallatási módszert al-

kalmaznak vele szemben. 

A DINA katonai rendszerben van megszervezve. Vezetője 
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Manuel Contreras Sepulveda ezredes. 3000 fős törekara van, 

amely az egész országra kiterjesztett hálózattal rendel-

kezik. A központ munkáját 10.000 ügynök segíti. 5./ 

A DINA az általa letartóztatott személyekkel való bá-

násmód kegyetlensége tekintetében még a Gestapót is fe-

lülmulja. 6. ./ 

A terror speciális módszereinek alkalmazásáról pedig 

az ugynevezett 119-es esete árulkodik. 7./ 

Fe1 kell hívnunk a figyelmet  - á Chilei Titkosszolgálat 

nemzetközi tevékenységére is. A CIA-val történő együttmü-

ködést kiegésziti az Argentin Antikommunista Szövetség-

gel - a hirhedt féllegális AAA-val - történő együttmükö-
dés. Az AAA összeállitja, illete a DINA-tól megkapja a 
junta feltételezett ellenségeinek listáját, ezeket a sze-

mélyeket letarttiztatja és likvidálja. 
A DINA külföldi tevékenysége azonban nem korlátozódik 

csupán listák összeállitására. Az emigrációban élő, hala-

dó személyket állandó megfigyelés alatt tartják, s merény-

leteket, akciókat készitenek elő ellenük. Általában diplo-

matáknak álcázva a junta nagykövetségein végzik munkáju-

kat. 

A Het Vrije Volk cimü holland lap 1976. októberében 

leleplező cikket közölt a DINA tevékenységéről, és megál-

lapította, hogy a chilei titkosszolgálat európai központ-

ja Brüsszelben van, munkája Mario John Barrera ezredes 

koordinálja. 8./ 

A DINA neves chilei emigránsok ellen követett el me-

rényletet. Igy 1974. szeptember 30-án Prats tábornokkal 

Buenos Airesben pokolgép végzett. 1976. szeptember 21-én 

Washingtonban Orlando Leteliert,. a Népi Egység volt hadügy-

miniszterét gyilkolták meg hasonló módon. Szerencsésebb-

nek bizonyult Bernardo Leighton a Kereszténydemokraták 

baloldalának egyik vezetője. Ellene géppisztollyal követ- 
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tek el merényletet 1975. október 6-án Rómában. A támadást 

azonban túlélte. Látható tehát, hogy a DINA keze messzire 

elér és gyakorlatilag a fasiszta junta terrorexportjáról  

beszélhetünk. Joggal nevezhetjük e bünös szervezet tevé-

kenységét a világ közvéleményével szembeni kihivásnak. 

Az 1973. szeptember 11. óta életbe léptetett belső 

hadiállapot és a junta osztálylényege következtében a had-

sereg politikai monopolhelyzetben van és a belső elnyomó 

funkció gyakorlása vált fő feladatává. 

Az ország életének minden területét áthatja a militariz-

mus. "Kegyetlen osztálypolitikát alkalmaznak - szögezi le 

a Chilei Kommunista Párt 1975. augusztusi Kiáltványa - , 

amely egyigen csekély kisebbségnek kedvez: a nemzeti és 

nemzetközi monopóliumoknak, a pénzügyi és bankintézeteknek, 

a nagy importőröknek és exportőröknek, a latifundistáknak. 

Ez a kisebbség a nép elleni nyilt harcban hóhérként hasz-

nálja fel a Fegyveres Erőket..." 9./ 

A fasiszta junta, mivel a hadsereg az egyetlen táma-

sza, állandóan növeli a létszámát, és emeli a költségve-

tési juttatásokat. 
1973. szeptemberében, a fordúlat idején a Fegyveres Erők 

összetétele a következő olt: a szárazföldi hadsereg lét-

száma 38.000 fő, ebből 9.000 a szolgálati idejét töltő 

katona. 
A haditengerészet 15.000 matrózzal rendelkezett, közülük 

1.200 a katonai szolgálatra behivottak száma. A légierő 

8.000 főt számlált, a csendőrség létszáma 22.500 fő volt. 

A chilei fegyveres erők összlétszáma tehát a fordulat 

pillanatában 83.500 főt tett ki. 10./ 

1974. szeptemberére azonban ez a létszám már jelentősen 

megemelkedett. Egyes források 300.000, /11./ mások 

400.000 főnyi hadseregről irnak. 12./ 
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Az ejercito felduzzasztása mellett a junta a fegyveres 
erőkön belül meglévő ellenzéki gócok felszámolására két 
módszert alkalmaz. Az elnyomást, a megfélemlitést és a 
juttatások rendszerét. Ahogy a Chilei Kommunista Párt 
1975. augusztusi Kiáltványa megfogalmazta: "Pinochet és 
hivei még a Fegyveres Erők tagjainak soraiban is alkalmaz- 
zák a feljelentést, a besugást, a letartóztatást, a protek-
cionizmust, amelyeket az elmállás megtörésére és legázo- 
lására szánnak ... 

- ugyanakkor - ... 

A fasiszta kamarilla, hogy függésben tartsa a Fegyve-
res Erőket, felhasználja a hizelgésen, a magas fizetésen 
és nyereségen keresztül a korrupcióra való ösztönzés olyan 
formáit is, mint a kereskedelmi vállalatokban való részvé-
tel, valamint a jól jövedelmező pártfogói állások állandó 
használatu elnyerése". 13./ A chilei hadsereg szerepének 
tárgyalásakor nem hagyhatunk figyelmen kivül még legalább 
két szempontot. Egyrészt a tisztikara összetételét, másrészt 
az USA-befolyás következményeit. E két egyidejü és egymás-
sal párhuzamosán ható ténygző eredményezi,hogy erősödik 
általában a hadseregek beavatkozásának tendenciája a poli-
tikai életbaj. A II. világháboru után lényegesen módosult 
a latin-amerikai és a chilei hadsereg tisztikarának szo-
ciális összetétele is. Kapcsolatban van ez az ipari terme-
lés növekedésével, a társadalmi struktura megváltozásával. 
Mig a 20-as, 30-as években a tisztikar túlnyomó többségét 
a nagybirtokos osztály és a kereskedelmi burzsoázia fiai 
alkották, addig a II. világháborut követő időkben a tisz-
tikarba sokkal nagyobb számban kerültek be az ipari nagy-
burzsoázia, a középrétegek és a kispolgárság képviselői. 
A tiszthelyettesi állományban pedig a munkás és paraszt 
származásuak aránya emelkedett. 
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A chilei Ejercito, a szárazföldi hadsereg tisztikarának 

osztálymegoszlása például a következőképpen fest. A tisz-

tek 42 %-a a nagypolgárságból, 39 %-a a módos középréte-

gekből, 19 %-a a kevésbé tehetős kispolgárságból került 

ki. A magasrangu tisztek 65 %-át a középrétegek alkotják, 

viszont e tiszteket rokoni szálak kapcsolják a felsőbb 

osztagokhoz. 14./ 

Az amerikai beavatkozást, a Fegyveres Erők tagjainak 

ideológiai és politikai "meggyarását" -szolgálják a la-

tin-amerikai hadseregek tisztjeinek az Egyesült Államok 

bázisain és iskoláin történő ki,- illetve továbbképzése. 

Egyes adatok szerint a chilei fegyveres erők kötelékéből 

minden évben 200 tiszt, illetve altiszt vesz részt az 

USA-ban vagy a Panama csatorna övezetében lévő támaszpon-

ton egy éves gyakorlaton. Ilyen továbbbképzésen a II. vi-

lágháborutól napjainkig a chilei hadsereg 4000 tisztje 

vett részt. Pinochet tábornoknak háromszor is 1965-ben, 

1968-ban, 1972-ben volt alkalma egy-egy évet az Egyesült 

Államokban eltölteni. 15./ 

Az IPW Berichte adatai szerint a Panama csatorna övezeté-

ben kiképzett chilei tisztek száma 3600-ra, a csendőröké 

24.000-re tehető. 16./ 

Ezeknek a tényezőknek az eredményeképpen napjainkban mar-

kánsabban fejeződik ki a hadseregek osztályjellege, s a 

fegyveres erőkön belül . általában két irányzat alakul ki. 

Egy demokratikus szárny,- ami Chilében is létezett, s 

Schneider, valamint Prats tábornokok neve fényjelzi ezt 

az irányzatot - s egy reakciós, amerikabarát, fasiszta 

megoldásokat követelő szárny. Emellett figyelembe kell 

vennünk azt is, hogy a hadsereg a mindenkori állam szer-

ves része, az osztályuralom fenntartásának eszköze, tehát 

nem független szervezet, s az állammonopólkapitalizmus 
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kialakulásával létrejövő katonai-ipari komplexumok mind 

érezhetőbben meghatározzák az adott állam politikai irány-

vonalát. 

Ugyanakkor bizonyos körülmények között megvalósulhat az 

államapparátus, nevezetesen a hadsereg "társadalmi elide-

genedése". A fegyveres erőknek ezáltal lehetőségük nyilik 

a hatalomra kerülésre, a társadalmi konfliktusokba való 

"döntőbirókénti" beavatkozásra, osztálykapcsolataik hely-

reállitására. "Válságos helyzetekben, amikor a "társada]ni 

békét" robbanás fenyegeti, a katonaság hajlik arra, hogy 

helyreállitsa osztálykapcsolatait, és igy elveszti politi-

kai semlegességét". 17./ 

Ez történt Chilében is 1973.  szeptember 11-én.A hadsereg 

fasiszta szárnya, - előzőleg már belső küzdelemben legyőz-

ve a demokratikus tisztek és altisztek ellenállását - meg-

döntötte az Allende kormányzatot. 
Elősegitette a reakciós szárny fölénybe kerülését a chilei 

hadseregben uralkodó porosz szellem, a német bevándorlók 

gyermekeinek fasiszta szimpátiája, és az a tényező is, hogy 

a hadsereg sorkatonai állományát a legelmaradottabb réte-

gekből verbuválták, s e rétegek számára a hadseregbe taló 

bekerülés tekintélyt, életszinvonal emelkedést, hatalmat 

jelentett. Igy könnyen felhasználhatók fasiszta célokra is. 

Fontos dologra hivja fel a figyelmet E. Hobsbawm angol tu-

dós, amikor megállapitja: "A tisztikar ma már nem egysze-

rüen az uniformisba bujt uralkodó osatály ... W.sztnek len-

ni, bármilyen is a tisztikar szociális összetétele, egy- 

re inkább azt jelenti, hogy technikai foglalkozást üzni. 

Ez a hivatásszerüvé válás, illetve a hadsereg elkülö-

nülése a lakosság többi részétől különösen intenziv azok-
ban az országokban, ahol eltörölték a kötelező katonai 

szolgálatot, s igy nemcsak a tisztek, hanem a közlegények 

is hivatásosak. Ennek nagy politikai jelentősége van. 
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A szocialisták hagyományosan mindig az egyenruhát öltött 

civilek hadseregét részesitették előnyben - vagyis az ál-

talános katonai szolgálatot -, mert feltételezték, hogy 

ezek az embrek civilként fognak reagálni 	A hadsereg 
minél inkább szakositott és jól fizetett elit csoportok 

együttesévé válik, annál kevésbé várható, hogy tagjainak 

"civil" reakciói lesznek. 

A hadsereg abban is különbözik az egyéb közszolgála-

ti testületekről, hogy egyre inkább egy sokféle célra fel-

használható testület. 18./ 

Hobsbawmnak a hivatásos hadseregről és annak sokféle célu 

felhasználásáról adott jellemzése Chile esetében is helytál-

ló. Erre Ő maga is felhivja a figyelmet tanulmányában. Az 

tény, hogy jelenleg a chilei hadsereg népe hóhéra. A jun- 

ta elleni eredményes küzdelemnek viszont egyik legfonto-

sabb feltétele a fegyveres erőknek, vagy jelentős részük-

nek aktív szembeforditása Pinochet klikkjével. S erre 

megvan a lehetőség, mivel ,a tisztogatások ellenére is 

létezik egy nem fasiszta szárny a chilei hadseregben. 

A totális fasizmus intézményrendszerének kiépitését, 

a burzsoá alkotmányosság felszámolását szolgálják a- jun-

ta  jogi aktusai. Közös jellemzőjük: a fasiszta ellenfor-
radalmat megelőzően funkcionált politikai-jogi intézmény-

rendszer teljes megsemmisitése, az emberi szabadságjogok 

eltörlése, az állampolgárok közéleti tevékenységének meg-

bénitása, a fasiszta államberendezkedés rendeleti uton 

történő kiépitésére irányuló törekvés. 

Érdemes röviden szemügyre venni a junta legfontosabb 

rendeleteit. 

Az 1973. szepianber 11-én életbe léptetett Decreto-Ley 
0 N -1, - amely gyakorlatilag felszámolta a törvényesség 

és az alkotmányosság morzsáit is - kimondta: "Tisztelet- 
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ben tartja a Köztársaság Alkotmányát és a törvényeket, de 

csak olyan mértékben, amilyen mértékben azt az ország je-

lenlegi helyzete megengedi." 19./ 

Egyben felruházta a juntát a legfelső törvényhozó és vég-

rehajtó hatalommal. 

A Decreto-Ley N°-3 bevezette az országban az ostromállapo-

tot az estado de sitiot, a Decreto-Ley N °-5 pedig az es-

tado de guerrat, a háborus állapotot. Ezzel egyidőben toque 

de quedat, kijárási tilalmat rendeltek el. 

A rendkivüli állapotot és a kijárási tilalmat 1976. augusz-

tusában hosszabbitotta meg a junta ujabb félévvel. Az or-

sz4pan tehát a normális rend és törvényesség még nem állt 

helyre. A junta rendeletekkel kormányoz. A Decreto-Ley 

N°-128 értelmében a Pinochet klikk az alkotmányozó, tör-

vényhozó és végrehajtó hatalom egyedüli letéteményese. 

Jogosult tehát az alkotmánymódositásra is. E törvényere- 

jü rendcet kimondja: " Mon törvényerejü rendeletek előirá-
sai, amelyek módositják az Állam Politikai Alkotmányát, 

annak részét alkotják és abba inkorporáltatnak." 20./ 

Az 1974. december 4-én kibocsátott Decreto-Ley N °788 még 

tovább ment. Egyenesen "törvényesítette" az Alkotmány ha-

tályon kivül helyezését. 

"A junta kormányzásának ideje alatt kibocsátott törvény-

erejü rendeletek legyenek ugyan bármennyire ellentétesek, 

ellenkezzenek bármennyire az Állam Politikai Alkotmányá-

nak valamelyik előirásával, betartandók és a módositó 

normák minőségével birnak." 21./ 

A Decreto-Ley N°-641 1974. szeptember 11-én formálisan 

ugyan feloldotta a háborus állapotot, ám a Decreto-Ley 

N°-640 bevezetett előtte egy sor módositást. Négy ostrom-

állapot /rendkivüli állapot/ fokozatot állapitott meg, 

ezek egyike, amely alapján a katonai törvényszem k Chilé-

ben jelenleg itélkeznek a "rendkivüli állapot fokozott  

belső védelem idején." A biróságok tevékenysége jelenleg 

egy 1925-ben hozott Katonai Kódex előirásai szerint zaj- 
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lik. Ennek megfelelően az ügyészeknek nem kell törvényes 

képesités, a vallomásokat torturával kényszerítik ki, a 

védelem is büntethető, néhány büntipus alapján hozzák meg 

itéleteiket, amelyek  ellen  fellebbezésnek nincs helye. 
A leggyakoribb vádak a hazaárulás, a kémkedés, a zendü-

lés, amelyet az ellenség, igy a "belső éllenség" követel. 

A Katonai Igazságszolgáltatási Kódex 73. cikkelye kimond-

ja, hogy a katonai törvényszékek csak akkor illetékesek 

ítélkezni ;  -ha "kim ő ellenség,- vagy szervezett lázadó erők" . 

ellen kell fellépni. Az érvényben lévő 12.927. számu tör-

vény egyébként pontosan meghatározza a háborus időkre jel-

lemző rendkivüli körülményeket, a Katonai Kódex alkalma-

zásának feltételeit: 

... amikor külső ellenség ellen kell hadmüveletet végez-

ni, vagy szervezett fegyveres lázadók ellen, akik külső 

agresszor segítségével tevékenykednek." 22./ 

Nyilvánvaló Chilét semmilyen külföldi agresszió nem éri, 

és semmilyen külföldi agresszor nem támogat semmiféle 

lázadó fegyveres csoportot. 

A  junta  azonban, hogy eljárásnak törvényes mázt adjon, 
összefüggésbe hozza a Katonai Kódex 245. cikkelyének 

első bekezdését a 419. cikkely második bekezdésével. A 

245. cikkely első bekezdése meghatározza a kémkedést: 

"Az ellenség tudomására /jut/ ... bármilyen hir, adat, 

amely segitheti tevékenységét, vagy megkárosithatja a 

Nemzeti Hadsereget." 23./ A 419. cikkely második bekez-

dése pedig az ellenséget határozza meg: 'éhség alatt 

nem csupán a külföldi, hanem bármilyen fegyveres felke-

lő csoportok, vagy katonatag szervezett lázadó tényezők 

értendők." 24./ 
E tények hatására egy külföldi ujságiró 1974-ben, Huerta 

tengernagy, a junta akkori külügyminisztere által tartott 

sajtókonferencián megjegyezte, hogy ami Chilében van, az 
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fasizmus Huerta igy válaszolt: "Nem tudom mit értenek ma 

a fasizmus szón. Fiatal koromban Európában voltam és ak-

kor ezzel a kifejezéssel az erős, vezetőképes kormányza-

tot illették. Ha bennünket ezért neveznek igy, mert erős 

kormány vagyunk, akkor mi igenis fasiszták vagyunk." 25./ 
A  fasiszta  junta, amint emlitettük, a demokratikus 

és politikai szabadságjogokat is felszámolta. "Minden 

állampolgári szabadságjogot elvetettek. Teljesen megsem-

misitették a gyülekezési, szervezkedési, a szólás és a 

sajtószabadságot. A megtorló intézkedések hihetetlenül 

kegyetlenek." 26./ 

1973. szeptember 14-én a junta törvényen kivülinek nyil-

vánitotta a marxista pártokat, tevékenységüket betiltja. 

Pinochet megjegyzése ezzel kapcsolatban a szeptember 

21-én tartott sajtóértekezleten: "Törvényen kivül helyez-

tük a marxista pártokat, e káosz fő okozóit: Mert az Ő 

szisztémájuk, amely hiján van az etikának és az erkölcs-

nek, vezetett ehhez a káoszhoz." 27./ 

A marxista pártokra és elsősorban a Kommunista Pártra 

a fasiszta fordulat óta iszonyu terror nehezedik. Pinochet 

is tudja, hogy a rezsim legkövetkezetesebb és legerősebb 

ellenfele a Kommunista Párt. 

"Valamennyi ellenségünk közül egy az igazán veszélyes: a 

Kommunista Párt. Szét kell zuznunk most, az ujjászervező-

dés időszakában! Ha ezt nem sikerül elérnünk, a Kommunis-

ta Párt pusztit el bennünket." 28./ - jelentette ki 1974. 

júliusában. A marxista pártokkal egy napon a 29. számu 

Közleményben a junta feloszlatottnak nyilvánitotta a 

Nemzeti Kongresszust: 

"Santiago 1973. szeptember 13. 

29. sz ámu Közlemény 
A®mai kelettel a Kormányzó Junta elrendelte a következőt: 

Feloszlatja a Nemzeti Kongresszust és betöltetlennek 
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nyilvánitja a jelenleg ilyen minőséggel felruházott kép-

viselői tisztségeket." 29./ 

1973. szeptember 26-án a Chilei Dolgozók Egységes Köz-

pontját a CUT-ot /Central Unica de Trabajadores/ is tör-

vényen kivül helyezik és betiltják. Vagyonát elkobozzák, 

gyüléstartási és sztrájkjogát megvonják, a 198. számu dek-

rétummal pedig megtiltják a szakszervezeti választásokat 

is. Baloldali vezetőit letartóztatták. A Frankfurter 

Allgemeine Zeitunkg az alábbi- módon értékeli az eseményt: -

"A CUT betiltásával a szakszervezeti szintü nemzeti kép= 

viselet lehetőségétőlist megfosztották a munkásokat; 

kollektiv követelések benyujtását és a sztrájkokat is 

megtiltották. Az egyes ipari szakszervezeteknek sem enged-
nek választásokat. A Népfront idején szerzett mandátumokat 

meghosszabbitották. A megüresedő posztokat mindig rangidős-

nek kell elfoglalni. Ily módon mind több vezetésre alkal-

matlan szakszervezeti tag vett át fontos feladatokat ... 

Nem más szomoru roncsoknál, ami a katonák alatt a chilei 

demokráciából - összehasonlitva az ország hagyományos 

szabadságjogaival - megmaradt." 30./ 
1973. szeptember 27-én kellemetlen és nem várt meglepetés 

éri a Kereszténydemokrata és a Nemzeti Pártot is. A junta 

e napon ugyanis minden politikai párt tevékenységét be- 

tiltja, illetve felfüggeszti. 
1974. január 21-én a junta bejelenti, hogy a betiltott 

pártok nem adhatnak ki nyilatkozatokat, nem rendezhetnek 

gyüléseket. /A betiltott pártokon természetesen nem a 

marxista pártokat kell érteni, hiszen azok törvényen ki-

vül vannak helyezve/. S amikor 1976. májusában a Keresz- 

ténydemokrata jobbszárny élén Freijjel ugy érzik, hogy 
nyiltabban birálhat, a junta betiltja adójuk, a Radio 

Balmaceda müködését és az Ercilla cimü hetilap egy számát 

elkobozza. Összetüzésbe került a Pinochet kamarilla az 
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egyházakkal is. 

A letartóztatottak segélyezésére az egyházak által alaki-

tott Pro paz bizottságok /békebizottságok/ 1975. szep-

temberi betiltása nagy felháborodást váltott ki papi kö-

rökben. Henriquez biboros ezután életre hivta ennek ka-

tolikus utódszervezetét, az ugynevezett "Szolidaritás- 

-Vikáriátust", a "Vicaria de la Solidaridad"-ot. Helmut 

Frenz német evangélikus püspök, akit a junta a Pro paz 

bizottságok - szervezése miatt kiütasitott Chiléből Pinöc- 

petéknek arra a vádjára, hogy vörös lett az egyház, vá-

laszolta: "Az egyház nem lett vörös, hanem kezd keresz-

tény lenni." 

A fasizmust idézi a juntának a kulturával és az értel-

miségiekkel kapcsolatos magatartása is. A kultura elleni 

hadjárat Neruda házának feldulásával vette kezdetét, majd 

könyvégetésekkel folytatódott! Három héttel a fasiszta 

puccs után a junta közzétette a tüzzel megsemmsitendő 

könyvek listáját. Ezen a következő szerzők müvei szere-

peltek: Marx, Engels, Lenin, Neruda, Gorkij, Puskin, 

Dosztojevszkij, Thomas Mann, J. London, Balzac, Gabriel 

Garcia Marquez. 

A junta bejelentette, hogy az oktatási intézményekben hi-

vatalos tankönyvként fogják használni a Mein Kampfot. 

1973 .
. október 16-án Havannában a Latin-amerikai müvészet 

képviselőinek második kongresszusa igy jellemezte a chi-

lei helyzetet: "Ma a Chilei Köztársaságban ugyanolyan 

könyvmáglyák lángja csap az égre, mint amilyenek 40 év-

vel ezelőtt a hitleri Németországban égtek." 31./ 

Az egyetemeken "oktatási reformot" léptettek életbe. 

A gyakorlatban azonban ezek az intézkedések a felsőokta-

tási intézmények autonómiájának teljes elvesztését és 

militarizálását jelentették. 
Valamennyi egyetem rektorát leváltották, helyükre tiszte- 
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ket neveztek ki. Rendőri ellenőrzést vezettek be a líceu-

mokba. Egyes tárgyakat - mint a szociológia, a marxizmus, 

a filozófia betiltottak, másokat mint a politikai gazdaság-

tan, pszichológia, antropológia, ujságirás "fölöslegesnek" 

nyilvánitottak. Az oktatási miniszter - aki kezdetben José 

Navarro szélsőjobboldali professzor volt - tisztségét is 

katona vette át: Hugo Castro tengernagy. A 130.000 egye-

temi hallgatóból 25.000-et kizártak. 32./ A chilei Állami 

Egyetem 35.450 diákjából 19.523-at távolitottak el. 33./ 

A junta bezárta az Állami Müszaki Egyetem, a Chilei Állami 

Egyetem, a Katolikus Egyetem kihelyezett ta ozatait. 

A tandijakat megemelték, ilymódon az alacsony jövedelmü 

társadalmi rétegek gyerekei előtt gyakorlatilag elzárták 

a továbbtanulás lehetőségét. 

Az egyetemeken tisztogatásokat hajtottak végre az alkal-

mazottak és az oktatók között is. 1973-ban eltávolitották 

a marxistákat, 1976. januárjában a kereszténydemokratákra 

került sor, a harmadik hullám pedig azokat sodorta el, 

akik "elméleti merevségből" nem hódoltak be az uj rend-

szernek. Végeredményben a felsőfoku intézetek tanárainak 

35 %-a, a diákságnak 20 %-a készerült elhagyni az egyete-

meket és a főiskolákat. 34./ 
Az 1976. januári tisztogatási akciók következtében fel-

gyorsult az "értelmiségiék távozásának" 1970. óta meg-

figyelhető folyamata. Chile 1974-ben már elvesztette ér-

telmiségi kádereinek 10 %-át. A helyzet azóta romlott. 

Az Allende kormány idején főként mérnökök, technikusok emig-

ráltak, 1973. szeptember 11-e után orvosok, társadaloín-

tudósok, alapkutatásokkal foglalkozók. Az ország elvesz- 

tette orvosai 18 %-át, mérnökei 30 %-át. 35./ 
A junta hozzáfogott az ifjuság átneveléséhez is. Az 1975. 

január 30-án kelt 137. számu körlevél értelmében meg kell 

gyökereztetni az uj erkölcsi értékeket még a Népi Egység 
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hajdani hiveinek gyermekeiben is. Ezért átnevelő táboro-

kat kell létrehozni az ország különböző részein, s több 

mint 600.000 fiatalt kell "megnemesiteni", lelkiekben gaz-

daggá tenni. Az első átnevelő tábort az ország déli ré-

szén, Osorno tartományban 1975. február 5-én már meg is 

nyitották. 

Mint e példákból is kitünik, a junta tartós hatalom-

gyakorlásra rendezkedett be, s kisérletet tesz a totális 

fasizmus intézményrendszerének kiépitésére. E téren még 

csak a kezdeti lépéseket tette meg. Akadályozza ebben el-

sősorban a tömegbázis hiánya, a rendkivüli állapotok to-

vábbi fenntartása, a törvényesség és a demokratikus sza-

badságjogok eltörlése, s a belső elszigetelődés. 

A junta intézkedéseiből kiderül, hogy egyfajta korporációs 

jellegü, személyhez kötött caudillizmus kiépitésén fára-

dozik. Ezt jelzi az 1974. júniusában kibocsátott Decreto-Ley 

N°-527, amely Pinochetet a "nemzet vezérévé" nevezi ki, 

s felruházza a köztársasági elnök alkotmányban lefektett 

jogaival, beleértve a kivételes állapot kihirdetésének 

jogát is. Ha a "nemzet vezére" megbetegedne, vagy meghal-

na, a rendelet értelmében az utódlás somvendje a következő: 

Pinochetet a haditengerészet főparancsnoka, őt a légierők 

főparancsnoka, a légierők főparancsnokát pedig a csendőr-

ség vezetője követi. Chilében tehát egyenlőre nincs szó 

a "brazil képviseleti demokrácia" szisztémájáról, az el-

nökök egymást követő váltásáról /Castelo Branco, Costa e 

Silva, E.Geisel/. 

Nincs szó Chilében "Frei alternativáról" sem, amit egyes 

nyugati politikai körök szeretnének. 1975-ben pedig még 

a Le Monde Diplomatique is igy irt: "A junta nemzetközi 

helyzete egyre tarthatatlanabbá válik; megérett arra, 

hogy rendőri-katonai államból felülvizsgált és korrigált 
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rendőri-katonai—civil állammá váljék. Ezt az átmenetet 

megkönnyitené a kereszténydemokrata politikusok és tech-

nikai tanácsadók tekintélyes csoportjának jelenléte a jun-

ta körül. Frei és a hozzá hasonló személyiségek "elfogad-

hatók" az ipari, a pénzügyi és az egyetemi csoportok szá-

mára az Egyesült Államokban, Európában és Latin-Amerikában 

egyaránt." 36./ 

A junta saját intézményesitését uj alkotmány kibocsátásá-

val akarja megalapozottá tenni. Leigh tábornok már 1973. 

szeptemberében egy sajtókonferencián bejelentette a jun-

ta ezen szándékát, kifejtve, hogy a régi, 1925-ben elfo-

gadott alaptörvény már anakronisztikus. Miien lesz az uj 

alkotmány? 

"Az alkotmány garantálja minden chilei részvételét. 

Figyelembe fogja venni a munkások, a parasztok, a szak-

szervezetek és a nők képviseletét. Nem vagyunk fasiszták 

és nem vezetünk be ilyen természetü kormányzatot. Kormá-

nyon maradásunkat sem igényeljük egyszer-smindenkorra. 

Csupán arra a szükséges időre, hogy kialakitsuk az ország 

uj és szilárd alapjait, és akkor Chile népe választhat 

majd olyan kormányzatot, amelyet jobban óhajt." 37./ 

Az alkotmányelőkészitő kisérletekkel párhuzamosan a 

junta tett néhány látszatlépést a törvényesség felé is. 

Az 1975. májusában született 1009-es rendelet például a 

DINA tevékenységét igyekezett korlátozni. Kimondta: be-

börtönözés után az illető személy rokonait 48 órán belül 

értesiteni kell, a bebörtönözött pedig öt napon belül a 

belügyminiszterhez, vagy a birósághoz fordulhat. 1976. 

jaxnuár 28-án született meg e rendelet végrehajtási uta-

sítása a 187. számu dekrétum alakjában. E rendelkezés is 
bevezet néhány, a bebörtönzött érdekeit szolgáló intézke-

dést /pl. orvosi vizsgálat lefolytatása stb./ de e jog-

szabályt gyakorlatilag nem érvényesitik. 
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Tömegbázisa megteremtése érdekében az ellenzék megosztása 

céljából, és a nem létező törvényesség demonstrálásaként 

a junta bejelentette, hogy létrehozta az Államtanácsot, 

amely a "nemzet vezére" tanácsadó szerve lesz. Ebben volt 

köztársasági elnökök és miniszterek vennének részt. A jun-

ta elsősorban a kereszténydemokraták megnyerésére gondolt. 

A Kereszténydemokrata Párt azonban már egységesen ellen-

zékbe vonult, és Frei sem vállalta a részvételt. Néhány 

kivétel azért akadt. Ilyen volt Juan de Dios Carmona, 

exminiszter, aki belépett az Államtanácsba. 

A junta korporációs törekvéseit jelzi a "Munka Frontja" 

elnevezésü szervezet létrehozása. A Munka Frontja azokat 

a szakszervezeti vezetőket tömöriti: akik legellensége-

sebbek a marxizmus iránt. Letagadhatatlan tény, hogy ki-

sebbségben vannak a parasztok és a munkások között, vi-

szont megosztják a dolgozókat. Ráadásul csak ők állhatnak 

elő "követelésekkel". Mindenesetre az elképzelés gyakor-

lati megvalósitása még csiraállapotban van. Ám jelzi a 

törekvés irányát. Létrehozta a junta az "Ifjusági Frontot" 

is, amely a fiatalok, az iskolások "hazafias nevelését" 

szolgálja. S nem feledkezhetünk meg a kialakulóban lévő 

francoista szinezetü mozgalomról, a Nemzeti Egység Moz-

galmáról sem. E szervezetet Bnochet "tömegpártnak" szán-

ta. Felöleli a munka, az ifjuság a nők és a munkáltatók 

frontját. A mozgalom a belügyminiszter alá tartozik, s a 

haderő hatáskörébe, amelynek főparancsnoka viszont nem 

nás, mint az államfő. Amint látható, a chilei fasizmus 

kormányzati gépezetének kiépülési folyamata két szakaszon 

ment keresztül. Az első szakaszt a burzsoá törvényesség 

és államapparátus intézményeinek felszámolása, a második 

szakaszt egy még kezdeti stádiumban lévő fasiszta tipusu 

intézményesités kialakitására irányuló törekvés fényjel-

zi. E diktatura főbb jellemzői: Osztályszempontból a hazai 
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és a külföldi nagybirtokosoknak és monopóliumoknak a 

nemzetközi imperializmus - s elsősorban az USA - által 

támogatott és létrehozott hatalma, amely alapvetően külső 

tényezők miatt létedet. Fő jellemvonása a függő viszony. 

Az imperializmus latin-amerikai stratégiai koncepciójának 

része, a nemzeti érdekek elárulója. Nincs jelentős tömeg-

pártja és tömegbázisa, ez kényszeriti a reakciót a hadse-

reg és a rendőrség felhasználására. 

A chili junta a totális fasizmus nyilt - terrorisztikus 

diktaturáját valósitja meg. Fő kormányzati eszköze a ter-

ror, amelynek alapvető rendeltetése: minden eszközzel el-

szigetelni a népet; elsősorban a munkásosztályt. Az el-

nyomás és a megtorlások mindenekelőtt a kommunisták és a 

marxisták ellen irányulnak, de üldözik az összes demok-

ratikus és baloldali erőt is. A hadsereg és a titkosrendőr-

ség nagy szerepe miatt az ország militarista rendőráll- 

má vált, ahol az emberi és a demokratikus szabadságjogok-

nak a morzsáit is megsemmisitették. A junta igyekszik 

megszerezni a szakszervezeti mozgalom felett is az ellenőr-

zést, amelyet a korporativizmus jegyében az államgépezet-

het akar kapcsolni. Jellemzője továbbá a személyhez kötött 

Caudillismo fasiszta változatának megteremtése, az ország-

ban lezajló események hamis, eltorzitott, demagóg és so-

viniszta propagandája. 

Ezeket a megállapitásokat maga Pinochet tábornok támaszt-

ja alá a kolumbiai televíziónak 1976. decemberében adott 

nyilatkzatával, amikor is kifejtette elképzeléseit Chile 

jövendő berendezkedéséről. A hagyományos demokráciák ela-

vultak, mondta. "A marxizmus-leninizmusnak nevezett óriás 

megjelent a szinen. Éppen ezért, ha nem lépünk f:l megfe-
lelő eréllyel és egységben, beszivárog a marxizmus, és 

vége a demokráciának... Chile tekintélyuralmi demokrá-

ciát kiván megvalósítani." 38./ 
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Pablo Baraona az uj gazdaságügyi miniszter még hozzáteszi: 
"egy erős, tekintélyuralmi kormányzat most is, a továbbiak-
ban is, egészen más, mint egy önkényeskedő kormányzat." 39./ 
E kijelentésekből két következtetés vonható le. Egyrészt, 
maguk Pinocheték is elismerik - kénytelenek elismerni -
rendszerük önkényes, teaorisztikus jellegét, másrészt bi-
zonyos látszat szerkezeti átalakitásra szánták el magukat. 
Ezt jelzi a tekintélyuralmi kormányzat és az önkényeskedő 
kozuuányzat közötti különbségtétel is. 
E felé tett lépésnek értékelhető a már emlitett uj alkot-
mány kidolgozására alakult bizottság munkájának fokozot-
tabb kibontakozása is. A bizottság vezetóie Enrique Arturo 
Escobar, aki 1958-tól 1964-ig Jorge Alessandri dnöksége 
idején külügyminiszterbolt. A bizottság tagjai között ta-
láljuk Jaime Guzmant, a Pinochet-rendszer fő ideológusát, 
fanatikus római katolikus személyiséget is, akinek elmé-
lete két alaptételből indul ki: 
A demokráciát meg kell védeni a demagógóktól és a politi-
kusoktól, s hogy a kommunizmus szükségtelen rossz. Ezért 
a végrehajtó hatalomnak :ke ll erősnek lennie, ha az "igazi 
chileiek" humanista és keresztény tradicióinak megfelelően 
akarja, hogy éljen a nép. Ezen uj életforma középpontjá-
ban a család kell hogy álljon. 
Ezt az "Uj intézményesitést" egyelőre a junta által ki-
bocsátott "intézményes rendeletekkel" kell elérni, s idő-
vel megvalósulhat az egykamarás törvényhozás, amelyben 
részben kijelölt tagok /a jelenlegi államtanács egyes tag-
jai4 részben pedig "funkcionálisan kijelölt" tagok vesz-
nek részt. /Azaz olyan személyek, akik poziciójuknál fog- 
va jogosultak erre./ S végezetül egyes törvényhozókat vá-
lasztanak majd, de a 35. él etévet be kell tölteniük, s 
egyetlen pártnak sem lehetnek tagjai. 
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Ezek az elképzelések azt bizonyítják, hogy a junta 

bizonyos, nem lényegi változtatások bevezetésével tartós 
hatalomgyakorlásra rendezkedik be és nem kíván visszatérni 
a polgári demokrácia mégoly konzervativ formáihoz sem. 
Emiatt a demokratikus erőknek csupán egyetlen Ihetőségük 
maradt; a junta megdöntése. 
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III. A junta gazdaságpolitikája 

A fordulat óta eltelt több mint négy év, s ezidő alatt 
világosan kirajzolódott a junta gazdaságpolitikája. Az 
Unidad Popular pártjai 1974. május 1-i dokumentumának jel-
lemzése szerint: "A junta politikája lényegében az imperia- 

__lizmus és a nagyburzsoázia kétségbeesett kisérlete a chi-
lei társadalom fölött gyakorolt uralmának visszaállitásá 
ra.. A haderő, a csendőrség és a tisztikar fő parancsnokai 
hajlandónak mutatkoznak arra, hogy a reakciós politikai és 
gazdasági restauráció fő eszközei legyenek. Az ugynevezett 
nemzeti ujjáépités semmi egyéb, mint azon osztály kivált-
ságainak visszaállitása, amely az országot éveken át ki-
zsákmányolta, visszamaradottságban és függő helyzetben tar-
totta. A•junta elnyomó politikája nem véletlen: a rendszer 
lényegén alapul, amelyet a chilei és a nemzetközi reakció 
az ország nyakára ültetett. 

Az érem másik oldala a diktatura gazdasági politikája.  
A népi kormány intézkedéseivel erősen megrenditett mono-
polkapitalizmus visszaállitása gyors tőkefelhalmozást igé-
nyel, amit csak a bérmunka szuperkizsákmányolásával lehet  
biztositani...  A séma nem uj; minden reakciós kormány ezt 
alkalmazza. Uj csak a brutalitás, amellyel Chilében ke-
resztülvitték." 1./ 

E kiáltvány rámutat néhány igen fontos összefüggésre, 
amelyek - többek között - a junta gazdaságpolitikájának 
megérté se szempontjából is alapvetőek. 

Világossá válik az a tény, hogy a hadsereg nem csupán 
a politikai, hanem a gazdasági restauráció fő tényezőjévé 
is vált. A politikai elnyomó funkció kiegészül tehát a 
gazdasági folyamatokba való aktív beavatkozás funkciójával. 
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Ez a gazdasági beavatkozás azonban nem csupán eseti, tüne-

ti és felszini, ez a gazdasági befolyásolás lényegi; azaz 

meghatározott gazdasági stratégia szolgálatában áll. Nem 

ujkeletü jelenségről van szó. A chilei fasiszta ellenfor-

radalom gazdaságpolitikai szempontu megkö z.itésből is beil-

leszkedik az 1964-es brazil, az 1971. évi boliviai az 1973. 

évi uruguayi fasiszta fordulatok célrendszerébe. 2./ 

Az 1973. szeptember 11. óta eltelt időszak a junta ál-

tal megvalósított gazdasági feladatok, intézkedések alap-

ján több - időhatárokhoz ugyan nem köthető - szakaszra 

osztható. E szakaszok egymásba olvadását a - későbbiekben 
részletezendő - gazdaságpolitikai célrendszer foglalja 

egységbe. 

A junta a hatalomátvételt követő időszakban elsősor-

ban az Unidad Popular által létrehozott gazdasági vívmá-

nyok felszámolására; a meggyengült monopóltőkés szektor 

és latifundium-rendszer visszaállitására törekedett. 

A továbbiakban e monopóltőkés fejlődés meggyorsitásá-

hoz szükséges dinamikus tőkefelhalmozás biztositása cél-

jából a bérmunka kényszereszközökkel történő szuperkizsák-

mányolásához folyamodott. 

E célokat szolgálták a nemzetgazdaság tőkés szanálását 

segitő intézkedések: a reprivatizálás, a denacionalizálás, 

az agrárreform fokozatos felszámolása, az infláció és a 

munkanélküliség, a külföldi tőkének  adott kedvezmények. 
Chile ugyanis a nemzetközi finánctőke szempontjából 

rendkivül fontos. Réztermelése a világtermelés 10,6 %-át 

adja. Fontos bányászati termékei azonban a vas, a mangán, 

a molibdén, a higany, a barna- és a kőszén, a káli- és a 

salétromsó is. A bányászati termékek együttesen a chilei 

export 4/5-ét teszik ki. Megfigyelhető tehát két fontos, 

egymással összefüggő jeleiség: Chile ráutaltsága bányá-

szati cikkei exportjára, és ezeknek a nyersanyagoknak a 
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fontossága az imperialista országok számára. Chile erős-

ségében rejlik tehát gyengesége is. Ez magyarázza az Uni-

dad Popularral szemben alkalmazott gazdasági agresszió 

eredményességét is. 
Gyökeres változást a nemzetközi finánctőke és Chile 

viszonyában - többek között - a gazdaságpolitikai fordulat 

következtében - 1973. szeptember 11-e jelentett. E szempont-

ból jellemzőnek tekinthetők a Fiencial Times elismerő so-

rai: "Latin-Amerikában egyetlen katonai kormány sem any-

nyira jóindulatu a magánszektorhoz, mint a chilei junta. 

A nagytőke képviselői, miniszteri és tanácsÓskulcs pozició-

kat töltenek be, igy két hónap elég volt arra, hogy megszün-

tessék az Allende-kormány három év alatt elért, a munkások 

által kivivott győzelmeit" 3./ 

A junta gazdaságpolitikájának és gazdasági stratégiá-

jának középpontjában tehát a megkésett monopóltőkés fejlő-

dés felgyorsitása és racionalizálása, a nemzetközi kapita-

lista munkamegosztásba való hatékony bekapcsolódás áll. 

Ez a célrendszer feltételezi a külföldi tőkére való tá-

maszkodást, s ennek megfelelő gazdasági klima megterem-

tését. Ezt szolgálja az ugynevezett "szabad-piacgazdálkodás",  

a Milton Friedman vezette "Chicago boys" gazdasági elkép-

zelése. E kivülről behozott gazdasági modell jellemz ,ts a 

szabad konkurrencia, melynek előnyeit a profitkiviteli 

korlátozások eltörlése, a szabad vámrendszer, valamint az 

állam "autokrativ" tevékenységnek minimálisra szoritásával 

egyedül a nagy konszernek élvezik. E gazdaságpolitika te- 

hát a chilei kis- és középtőke többségének felszámolására 

vett irányt, a nagy hazai és a velük összefonódott külföl-

di monopóliumok koncentrációjának elősegitése révén. A 

Financial Times 1975. júniusában igy ir: A chicágoi isko-

la képviselte uj gazdasági politikáról," ... amelyet az 

év elején /1975-ös évről van szó - Sz.I./ Jorge Causas, a 
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junta uj gazdasági vezető személyisége jelentette be. A 

politikát dr. Milton Friedman, neves chicagoi pénzügyi 

szakértő és dr. Carlos Langoni, a volt brazil gazdasági 

miniszter, Antonio Delfim Neto professzor közeli munka-

tármának tanácsai alapján dolgozták ki. Ez a politika egy 

rövid, éles deflációs sokkot ir elő a chilei nép felrázá-

sára, hogy ne számitson a továbbiakban magasabb árakra, 

s ezzel megtörjön az inflációs spirál... ez a politika 

erősen növeli a munkanélküliséget, és ujabb nehézségeket 

okoz a szegényeknek és az alsó középosztályoknak, akik 

már eddig is kény -falenek voltak vállalni a junta politiká-

jának fő terheit." 4./ 
E gazdasági stratégia alapjai már aa fasiszta hatalom-

átvétel időszakában is hatottak. Ezt támasztja alá Pinoc-

het tábornoknak a fasiszta fordulatot követő héten tett 

kijelentése: " A külföldi beruházók Chilében teljes vé-

dettséget fognak élvezni, s szabadon tevékenykedhetnek a 

vállalatokban, finanszirozhatják azokat." 5./ 
A külföldi tőke beruházó tevékenységét szorgalmazta. 

New Yorkban, 1975. február 27-én a Business International 

képviselőivel folytatott tárgyaláson Fernando Leniz, a 

junta akkori gazdasági, fejlesztési és ujjáépitési minisz-' 

tere, aki igy körvonalazta a kormánya által véghezvitt 

gazdasági, gazdaságpolitikai változtatásokat: 

"1. az ország kitárta kapuit a nemzetközi kereskedelem 

előtt - jelentős vámengedményeket tett, és több import-

korlátozó intézkedést eltörölt. A kormány bevezette az 

escudo reális beváltási rendszerét, ami lépést tart a 

belső költségek emelésével. 2. Törvényeket hoztak a pia-

ci árak rögzitésére. 3. Csökkentették az állam gazdasági 

tevékenységét, a legtöbb gazdasági ágazatban most a ma-

gánszektoré a vezető szerep. 4. Uj banktörvényt hoztak, 
amely elősegiti a külföldi bankok müveleteit. 5. A mező- 
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gazdaságban a kormány normális árakat engedélyezett." 6./ 

Végezetül megemlitette, hogy a junta véleménye szerint a 

külföldi tőkebefektetések alapvetőek az ország gazdasági 

fejlesztése szempontjából, s felsorolta az uj beruházási 

lehetőségeket. /Rézkitermelő ipar, fakitermelő ipar, ólom-

cink,- vasércbányászat, gépkocsigyártó, vegyipari, cementi-

par,  bank- és pénzügyek - tehát az egész ország gazdasági 

életének kiárusitásáról van szó./ 

Sergio Molinanak a Banco Hipotecario egyik vezetőjé-

nek a /Banco Hipotecario a legnagyobb chilei bank és ipar-

csoport/ diagnózisa a chilei gazdaságpolitikáról a követ-

kező: 

"Ez az egyetlen lehetséges politika. Támogatni kell a ma-

gánkezdeményezést. Még mindig vannak, akik félnek. Chi-

lében 40 évig volt állami ellenőrzés. Nehéz mentalitást 

változtatni... az eredeti bün az volt, hogy a tulajdont 

az állam kezébe koncentrálták. Amikor a mostani.kormány 

elhatározta, hogy ujra eladja azt, amit Allnde idején meg-

vásároltak, vagy kisajátitottak, ki jöhetett számba vevő-

ként? Csak néhány csoport. Csak a legnagyobbak..." 7./ 

Az 1974. nyarán hozott 600. Dekrétum a "Külföldi Be-

ruházások helyzetéről", eltörölte a külföldi pnfitkivitel 

korlátozását. 

A juntának ez az intézkedése éles ellentétben állt az 

Andok-paktum szellemével, lényegével, céljával, s főként 

caz 1969. májusában alakult szervezet 1970-ben hozott 24. 

számu határozatával, amely kimondta, hogy 1971. július 

1-től külföldi vállalatokat csak ugy létesíthetnek a pak-

tum országaiban, ha azok 15 éven belül vegyes, vagy nem-

zeti vállalattá alakulnak, illetve a külföldi vállalatok 

profitja nem haladhatja meg a befektetett tőke 14 %-át. 

A perui Extra a chilei junta lépését igy kommentálta: 

"Teljesen világos, hogy Chile jelenlegi kormánya sajnos 
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eltávolodott az Andok-paktum elapelveitől... 

Bármilyen következtetésre jutottak is a chilei hatalom 

képviselői, világos, hogy az ország arra törekszik, hogy 

a külföldi tőkének maximális előnyt biztositson, s ezzel 

komoly károkat okozzon a szubregionális szervezetnek, s 

végeredményben valamennyi Andok országnak." 8./ 

A chilei fasiszta junta helyzete ilyen-körülmények kö-

zött az Andok-paktumban tartntatlanná vált, s a Pinochet 

rezsim 1976. októberében kilépett az Andok közösségből. 

A chilei junta konkrét gazdaságpolitikai célkitüzéseit 

tartalmazza a Raul Saez vezetésével 1974-ben "A chilei  

rövid és középtávu fejlesztési program" elnevezéssel nyil-

vánosságra hozott dokumentum. E program a sürgősen megol-

dandó gazdasági feladatokat tartalmazta, sazt mutatta be 

részletező, vagy kevésbő részletező formában, hogy mely 

területeken, mikor, mennyit, és milyen céllal akar a fa-

siszta junta befektetni. Ugyanakkor már a bevezetőben le-

szögezték, hogy a tervezetben nincsenek összhangban a 

belső és a külső erőforrások. 

Ezért a külső tőkét akarják mobilizálni a "nemzeti ujjáé-

pités és fejlesztés..." problémm¢iak megoldásához.. 

E program az 1974-1981. közötti időszakra vonatkozik, s 

évenkénti bontásokat nem tartalmaz. Összefügg ez azzal a 

körülménnyel, hogy a tervezet számos megállapitása nem 

kidolgozott, nem megalapozott sok esetben a vágyakat, mint-

sem a realitásokat tükrözi. 

Alapvető gyengesége, hogy e program megvalósulása elsősor-

ban a külföldi befektetésektől függ. S ez igen kétségessé 

teszi a kitüzött célok valóságosságát. Érdemes röviden 

áttekinteni a dokumentum mellékleteként feltüntetett 3. 

számu táblázatot, amely a Nemzeti Fejlesztési Program 

Befektetéseit tünteti fel. 9./ 
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Befektetések /millió dollárban/ 

Ágazat 	Időslak Nemzeti 
befektetés 

Külföldi 	Összesen 
befektetés 

A. Infrastruktura 

1.070.2 

1.373.3 

140.0 

541.9 

308.9 

120.0 

1.612.1 

1.682.2 

260.0 

I.Energia 	1974-80. 

	

II.Szállitás 	1974-80. 

III.Egyéb 
Infrastrukturális 

	

szektorok 	1974-80. 

B. Produktiv szektorok 

215.0 507.0 722.3 I.Bányászat 	1974-79. 

II.Mezőgazdaság 	1974-80. 583.6 374.6 9 58.2 

III.Halászat 	1974-80. 30.0 50.0 80.0 

IV.Erdőültetés 	1974-80. 75.0 30.0 105.0 

V.Iparok 912.6 853.0 1.765.7 

C. Szociális szektorok 

200.0 20.0 220.0 I.Oktatás 	1974-76. 
II.Egészségügy 	1974-76. 	. 10.0 40.0 50.0 

III.Lakásépités 	1974-79. 1.800.0 102.0 1.902.0 

Összesen millió dollárban kifejezve 10./ 

Helyi 	Külföldi 	Összesen 
befektetés 	befektetés 

Infrastruktura 2. 583. 5 970.8 3.554.3 

Termelő ágazat 1.861.2 1.814.9 3.631.1 

Szociális sektor 2.010.0 162.0 2.172.0 



- 63 - 

A számokból is látható, hogy e program a junta által 

felmért és jóváhagyott szükségleteket és nem a rendelke-

zésre álló eszközöket tükrözi, s semmi garancia nincs ar-

ra nézve, hogy ezek a befektetések realizálódnak. 

Elsősorban azért, mert a termelő beruházások döntő hánya-

dát - a program alapján - a külföldi tőkebefektetéseknek 

kell biztositani. A vállakozókedv serkentését szolgálja 

- véleményünk szerint - az, hogy a nagy befektetést igény-

lő és kevés profitot hozó infrastruktuza és szociális szek-

tor fejlesztését elsősorban belső erőforrásokból /habár 

külföldi kölcsönökkel/ tervezi finanszirozni. Utalnunk 

kell azonban a junta belső és külső elszigetelődéséből 

adódó nehézségekre is. 

A tőkebefektetéshez ugyanis a gazdasági garanciákon 

tulmenően egyfajta politikai stabilitás is szükséges. 

Szeretném felhinni emellett a programnak egy másik 

fontos sajátosságára a figyelmet: A szociális szektorok 

terveinek kidolgozatlanságára - ezt a junta is elismeri 

a programban-, és e széktorokra  forditandó rendkívül ala- 

csony beruházásokra. Az egészségügy területén például há-

rom év alatt mindössze 50 millió dollárt szándékoznak be-

fektetni, ebből is 40 millió dollárt külföldi segitség-

ből. 
A lakásépités területén látszólag jobb a helyzet, hi-

szen erre a célra 1 milliárd 902 millió dollárt fordíta-

nak. A terv szerint 41.000 városi lakást épitenének éven-

te, legalább 20 ? alapterülettel. Egy lakás ára viszont 

1.240.000 escudo, azaz 4.000 dollár lenne. 

Vidéken évente 8.000 lakást épitenének 25 e alapterület-
tel, s lakásonként 1.400 dollár lenne a vásárlási ár. 

Takarék ésizkölcsönrendmer utján évi 8.000 lakást adnának 

át, egyenként 14.000 dolláros áron. S végül 1.000 magán-

ház építését tervezik 30.000 dollár egységárral. 11./ 
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A kérdés csupán az, hogy egy olyan országban, ahol a la-

kosság 30 %-a hivatalosan is elismert nyomorszinten él 

- s elsősorban ezeknek az embereknek lenne szükségük la-

kásra - meg tudják-e vásárolni azokat? 

Érdemes végül a mezőgazdasági programnak is figyelmet 

szentelnünk. A junta elképzelése szerint a szektorban 

a gyengeséget és a néhézséget elsősorban a földreform-

mal érintett területek nem megfelelő termelése adja. A 

kivezető ut ezért a magánszektor megerősitése, a szabad 

földpiaci adás-vétel engedélyezése. /E kérdés részletesebb 

elemzésére a későbbiekben a "megreformált földreform kap-

csán térünk ki./ 
Ezen tényezőket és a mezőgazdasági befektetéseket fi-

gyelembe véve a junta a következő terméseredményekre szá-

mit. 12./ 

100 kg/hektár 

Növények 1970/71. 1972/73. 1975/76. 1979/80. 

búza 18.8 14 17 20 

zab 14.9 14.4 16 18 

árpa 21.6 16.8 19.7 23 

rozs 13.8 13.5 11 14 

rizs 24.6 29.6 33 35.5 

kukorica 33.5 34 35 39 

burgonya 104.4 93.5 105 115 

bab 10.3 9.6 12 13.5 

lencse 6.6 6.1 6.2 7.3 

borsó 8.4 7.5 8.6 10 

cukorrépa 395.7 247 420 460 

repce 16.6 13 13.7 15 

napraforgó 13.3 11.3 11.3 13 

dohány - - 29 35 

bor 4.866.5 4.856.9 4.900 5.000 
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Gyakorlatilag tehát a chilei mezőgazdaság termelése 

1979/80-ban fogja elérni az 1970/71-es szinvonalat a ter-

vezett nagyarányu befektetések ellenére is. 

Chile a junta gazdaságpolitikája miatt teljesen függő 

ország lett. Még a fasiszta rendszer sajtója is igy ir: 

"A külföldi befektetőket részesitik előnybe, nem pedig 

a hazait, aki potenciálisan érdeklődhetne ugyanezen gaz-

dasági ágak iránt." 13./ 

Lássuk a tényeket: a katonai junta - mint emlitettük - 

az Unidad Popular eredményeit likvidálta. Az USA és a mul-

tinacionális konszernek ujra visszahóditották döntő pozi-

cióikat. 

A fasiszta rezsim a gazdaság állami szektorát jelentősen 

meggyengitette. A külföldi monopóliumok mellett ismét 

visszakapták javaikat a chilei Edwards, a Központi Bank, 

a Compania Sudamericana Vapores, a Matte Alassandri, és 

a többi Piranak. A katonai vezetés elősóz" azt jelentette 

be, hogy valamennyi olyan üzemet visszaad, amelyet 1972. 

márciusa után vett birtokba akár a munkásság, akár a chi-

lei állam. /1972. márciusában fogadta el ugyanis az ellen-

zéki többségü parlament azt a törvényjavaslatot, hogy a 

kormánynak csak a képviselők jóváhagyásával van joga álla-

nositani./ A junta egy későbbi nyilatkozata viszont már azt 

deklarálta, hogy néhány döntő fontosságu ágazat - mint a 

rézbányászat és a cementipar - kivételével valamennyi ü-

zemet visszaszolgáltatja eredeti tulajdonosának. 

Pinochet a fordulatot követő első hetekben kijelentette, 

hogy visszaad volt tulajdonosainak több mint 300, az 

Unidad Popular által kártalanitás nélkül kisajátitott 

monopóliumot. 
Ezekből körülbelül 40 az amerikai társaságok száma, a 
ebben a számban nem is szerepel a Kennecott, az Anaconda 

és a Cerro. A reprivatizálás és a denacionalizálás a hi- 
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vatalos állami politika alapja lett. 

1973. decemberében már 115 részvénytársaságot adott visz-

sza volt tulajdonosainak a junta. 14./ 

A fordulat másnapján a junta felhivta a Dow Chemical 

Corporationt, hogy térjen vissza az országba. 1974. ja-

nuár 5-én egyezményt kötöttek a monopóliummal, s ennek 

értelmében visszaadtak neki két müanyagfeldolgozó üzemet, 

32 millió dollár értékben. 15./ Azóta már a Dow Chemical 

ujra visszatért a chilei vegyiparba és a kőolajfeldolgo-

zás területére. A Pepsi Cola cég is visszakapta az Unidad 

Popular által kisajátitott üzemeit. 1974. végére a tár-

sadalmirszektor . 500 vállalatának nagy részét eredeti tu-

lajdonosaik kezén találjuk. 16./ Más források 480 kisa-

játitott vállalatról irnak, mely közül már 220-at megkap-

tak volt gazdáik. Ezenkivül átadtak még a magán szektor-

nak 56 állami vállalatot, s további 59 eladásáról tárgya-

lások folynak..17./ A Horizont, NDK hetilap adatai sze-

rint: "Az elmult három évben például több mint négyszáz 

vállalatot visszaadtak magánkézbe azok közül, amelyeket 

Allende kormányzása idején államositottak, nagy terüle-

teket, ahol feltéhetően olajforrások vannak, szabad hasz-

nálatra, külföldi konszernek rendelkezésére bocsátottak... 

A tábornoki junta gazdaságpolitikája nyomán tömegesen 

mennek tönkre a közepes üzemek .és vállalatok..." 18./ 

A Le Monde 600 állami vállalatról is, amelyek közül már 

csak 60 van az állam kezén, s hozzáfüzi, hogy az államo-

sitások hatálytalanitásának befejezésekor nem lesz több 

30 állami vállalatnál. 19./ 

A rézlelőhelyek vonatkozásában is változott a fasiszta 

junta politikája. 
A rezsim 1974. július végén hozott határozata értel-

mében a junta kötelezte magát, hogy az Anacondának jóvá-

tételül a Chuquicamata és az Exotica bányákért 253 millió, 
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illetve 12 millió, a Cerronak hasonló okok miatt 42 millió, 

a Kennecottnak pedig az El Teniente bányáért 68 millió 

dollárt fizet ki. Az ITT azért, mert az Unidad Popular 

elkobozta, 125 millió dollár "fájdalomdijat" kap. 20./ 

Megengedte ezenkivül a junta a külföldi tőkének, hogy to-

vábbi 17 rézbányába fektessen be. Az Allende-kormány által 

Antofagastában megnyitott legnagyobb rézlelőhelyet, az 

El ÁBRA-t pedig részvénytársasággá alakitották át, hogy 

módot adhassanak amerikai "rézvállalatok" belépésére is. 

Szó van arról is, hogy a nacionalizált rézbányák irányi-

tását speciálisniiszaki szerződés keretében amerikai társa-

ságoknak adják át. 

Hasonló jelenségek játszódnak le a mezőgazdaság terü-

letén is. Fél évvel a fasiszta hatalomátvétel után a ki-

sajátitott 5000 latifundiumból 1200-at visszaadtak régi 

tulajdonosainak. 21./ 

A Kommunyiszt 1974. szeptemberi adatai szerint a kisajá-

titott földbirtokok több mint 40 %-át birtokolják ujra 
volt gazdáik. 22./ 

Más források is hasonló megállapitásra jutottak: az 

1964-70. között a Kereszténydemokrata Párt által kisajá-

titott 1403 és az Unidad Popular által igénybe vett 4075 

földbirtokból a katonai junta 1975. júliusára 2644 birtok 

kisajátitását részben, vagy egészben megszüntette. 23./ 

c Eddig a Frei és Allende elnök alatt kisajátitott nagybir-

tokok 22 %-át adták vissza volt tulajdonosaiknak. A föld-

reform hatálytalanitásának folymata még mindig nagy lép-

tekkel halad előre", 24./ irja a Horizont. A Le Monde  

felhivja a figyelmet a "megreformált reformra", azaz  

arra, hogy a fasiszta junta as Unidad Popular idején kö-
zösségi rendszerben müvelt földeket felosztja, feldarabol-

ja a tagok között, létrehozva ezel az apró kisbirtokokat.  

Ezek a kisbirtokok magukra maradva nem tudják felvenni a  
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versenyt a nagybirtokokkal. Nem jutnak hitelhez, nem kor-

szerüsithetnek, igy tönkremennek. Ezáltal a birtok ujabb  

koncentrációjának feltételeit teremtik meg. A kisajátitott  
földek 30 %-a már visszakerült ezért volt tulajdonosukhoz.  

25./ 

Eltekintve a különböző források adatainak relativ 

és nem lényegi eltéréseitől, figyelembevéve, hogy a fo- 

lyamat érzékeltetése szempontjából időrendi, egymást kö-

vető összesitést és sorrendet alkalmaztunk, megállapit-

ható: a fasiszta junta intézkedései ugy az ipari, mint 

a mezőgazdasági területen Chile alapvető nemzeti érdekeit 

sértik, azzal ellentétesek, az országot az imperializmus 

a nemzetközi. és a hazai nagytőke érdekeinek vetik alá. 

Amint a fejezet elején emlitettük, 1973. szeptember 

11-e után a nemzetközi tőke, az imperializmus és pénzü-

gyi szervezetei, valamint Chile között a gazdasági-poli-

tikai kapcsolatok döntő változásokon mentek át. A nemzet-

közi szervezetek, az egyes országok és magánbankok külön-

böző cimen kölcsönöket, segélyeket, hiteleket folyósi-

tottak a fasiszta jutának. Azok a pénzintézetek is támo-

gatják a Pinochet-rezsimet, amelyek az Allende-kormánytól 

az Unidad Popular idején megtagadták a hitelek folyósitá-

sát. Ugyanakkor ismételten szeretnénk felhivni a figyel-

met arra, hogy ez a támogatás a fasiszta junta külső és 

belső elszigetelődése miatt nem éri el e szervezetek és 
a Pinochet kamarilla által tervezett szintet. Különösen 

a tőkebefektetések területén figyelhető meg ez a jelen-

ség. 

1973. szeptember óta a Chilei Központi Bank elnöke 

szerint csupán 340 millió dollár az összes külföldi tő-
kebefektetés. Ez is főleg a rézbányászatban realizáló-

dott, s csupán 2-3-4 év mulya kerül végleges kivitele-

zésre. 26./ . 

law  
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A kUlfuldi kölöcttobh, hitele: da ryowecjólyek öBesoje 
ocn túl .jolcntós 1974. áprilisáig* A valódi 1 önnyltéot 
cokiéi inkább e junta tartosá^GinaL viaeaaflsetüaére o- 
dott haladék jelentette. 27./

1974. áprilisé után arcbőr- a nmaetkbBl cse-jvosetok, 
q tőtóorcsájok áo a különWcó oat"Mjöakok által a fa* 
clsata juntánál nyújtott hitele’- uccsojo oe^iüvc oüett, 
23./ majd 1976. cárclucárQ clórte c hót milliárd dollíírt. 
c 1900-1C a világbank felmórósc osorint e chilei sesoim 
évi fól milliárd dolláros Oosaojem oaácdtLct. 29./

As oreaáe jaEdaodji helysstéban csupán o jalostőa

dítotőnok nőm neveabető - vdltosáa. /I kdixldokomplossuj-a 
a továbbiéiban máj vteesotérünk./

As ipar toiwléeo 1974-ben. 1973-hOG kópéét 10 -'iái, 
1972-höc képest pedig több mint 20 Xtal ocükl ont. 30./ 
1975-ben os ipáid tcznoléo újabb 25 íMsal oe»Ü.J:ontt 31./ 
e 1976. olaő fetöek vaján io enupdn as 1975. ndzoiuol 
eslnten ntajndlt. 32./

A nesőjaadsoájl tcrwlóo tordlatán io ixrionló a hely*, 
sót. A noBÓGöSdocdji tormelÓG 1974-bon 5-6 33./
1975-ben 7 MmI ősökként. 34./

A Junta j 'jaadficá •nallt Jsdjdna.» 
htt -v 03 íqpa^n alflfaAmMtt m,
^t4rt<üi Z -^-V^SÜP- '' ■ ■ ,C| - ''’'fa*. A.t/ Áy^'ZK|.r iÚ..LZ01ZLa ?'j- 
sál a„Q--,ia q^’a-WteU

Amíg púiddal a vállalata- áo x^cvÓEVtásvaö^jo?: odó
ját 40 fMtel cnü’-.’ontották, addig a dolgosók ■1üvn7Hn-}nrio, 
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Már a fasiszta fordulatot közvetlenül követő intézkedések 

a szándékos hiperinfláció számára teremtették meg a talajt. 

Az első heirkben minden bank 850 escudoért váltotta be a 

dollárt. Ennek fedezésére a katonai kormány 50 milliárd 

escudot bocsátott ki, Ólyan országban, ahol 1973. szep-

tember 11-én 63 milliárd 828 millió escudo volt szabad 

forgalomban!  

A hadseregfejlesztés tovább növelte a deficitet, igy pót-

lólagosan 72.303.000.000 escudot bocsátottak ki a forga-

lomba, majd 1973. utolsó negyedévében ezt követte ujabb 

40 milliárd escudo kibocsátása. 36./ 

Az  infláció rohamosan nőtt.  1974-ben  400-600 % közötti 

nagyságra becsülték a különböző statisztikák. 37./ 

1975-ben már jóval kisebb a források közötti eltérés. Ál-

talában 400 %-os inflációról irnak, s némi csökkenés ta-

pasztalható 1976. első 5 hónapjában 1975. időarányos ré-

széhez viszonyitva. Egyes adatok szerint Chile fizetési 

mérlege 1976. első felében 200 millió dolláros többletet 

mutat, Amivel egy font réz ára 55 centről 61 centre emel-

kedett a világpiacon/ s esetleg a fasiszta junta ki tudja 

fizetni az 1976-os összadósságát, 730 millió dollárt. 38./ 

/Csupán zárójelben jegyzem meg, hogy a junta adóssága. elé-' 

ri a 3,8 milliárd dollárt./ 

A hiperinfláció következtében mig 1973. szeptemberében 

1 dollár 250 escudot ért, addig 1975. májusában 1 dollár 

már 4800 escudonak felelt meg. Ezért a junta uj pénzegy-

séget vezetett be, a pesot. 1 peso egyenlő 1000 escudoval. 

39./ 
Az infláció hatalmas áremelkedésekkel járt együtt, a-

melyet a bérek sokkal lassub ütemü növekedése követ Meg 
kell jegyeznünk ugyanakkor, hogy a junta alkalmazza a 

három havonta történő, az inflációt csökkentő bérkiegé-

szitést, a "reajustet". Ennek ellenére a fasiszta  junta  
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"kiéhezteti" a dolgozó osztályokat. 

Egy hónappal a fasiszta államcsiny után a kenyér ára 

négyszeresére, a cukor ára ötszörösére, a tea ára három-

szorosára, a csecsemőtápszer tizszeresére nőtt. 40./ 
A megélhetés költségei a katonai junta első négy hónap- 

ja alatt 900 %-kal nőttek, miközben a kenyér ára 1000 %-kal, 

az étolajé 1500 %-kal, a marhahúsé 1000 %-kal emelkedett. 

A fasiszta diktatura ezért kénytelen volt a munkások és 

alkalmazottak fizetését 1974. január 1-től emelni. Ámn a 

munkabérek még igy is 2-2,5-ször kisebbek a megélhetési 
költségek emelkedésénél. 41./ Még a fasiszta junta is 
elismer bizonyos nagyságu áremelkedést, 1974-ben például 
375,9 %-kal nőttek a lakosság által vásárolt alapvető 
fogyasztási cikkek árai, irja az El Mercurio. 42./ A 
Mensaje cimü jezsuita folyóirat szerint mg 1973. szep-

temberében a minimális fizetésből vásárolni lehetett 

legalább 22 kg kenyeret, egy évvel később már csak 11 
kg-ot, 1974. novemberében pedig mindössze 9,2 kg-ot. Ez 
idő alatt a minimális bérek 11 esetben emelkedtek, az 

olyan termékek ára?, mint a tej 22, a bab 21, az olaj 31, 
a közlekedés 12, a cukor 29, a tea 50, a rizs 53, a szap-

pan pedig 69 esetben emelkedtek. 43./ 



-72- 

A Chilei Nemzeti Statisztikai és Népszámlálási Hivatal 

által közzétett adatok szerint: 44./ 

Az árak növekedése /escudoban/ 

élelmiszerek 	mérték 
	

1973.1X.11. 1974.XII. 1975.1. 1975.11. 1975.111. 
szolgáltatások egység 

	
árak 	árak 	árak 	árak 	árak 

Rizs 	kg 	15 	942 	950 	1199 	1250 

Kenyér 	kg 	11 	450 	464 	605 	640 

Étolaj 	liter 	36 	1840 	2300 	2642 	3550 

Tej 	liter 	7 	200 	300 	380 	450 

Cukor 	kg 	12 	600 	600 	789 	850 

Makaróni 	kg 	26 	850 	1000 	1200 	1430 

Hús 	kg 	70 	2000 	2800 	2300 	3650 
Baromfi 	kg 	45 	1420 	1800 	2000 

Liszt 	kg 	55 	-- 	 1316 	1786 	---- 

Teavaj 	kg 	5732 	5900 	6495 	---- 

Sajt 	kg 	-- 	3987 	4345 	5390 	---- 

Autóbusz mj. 	1 db 	4 	103 	150 	167 	180 

Az inflációt, az áremelkedést tetézi a munkanélküliség is. 

Az Unidad Popular egyik fő törekvése a munkanélküliség 

felszámolása volt, s e téren igen jelentős eredményeket 

ért el. 
Sikerült a munkanélküliek arányát 9 %-ról, 3,4 %-ra le-

szoritani. 
Chile fasiszta vezetői most éppen ellenkea .eg járnak el. 



- 73 - 

A fasiszta fordulatot követő egy hónapon belül 100.000 

dolgozót bocsátottak el állásából. Az első szakaszban 

politikai okok miatt, a második szakaszban "gazdasági 

megfontolásokból". 45•/ 1974. szeptemberében a munkanél-

küliek száma elérte az 500.000-t. A részleges és teljes 

munkanélküliek száma a 10 milliós országban 1974. február 

végén egy millióra tehető, - állapitja meg a Társadalmi 

Szemle. 46./ 

1974-ben a munkanélküliségi szint 11,4 %-ot ért el szö-

gezi le Madvegyenko, s hozzáteszi, hogy az elbocsátások 

nem fejeződtek még be. 47./ S valóban 1975-ben a források 

egybehangzóan 15 %-os munkanélküliségi szintről beszél- 

nek, 48./ amely 1976-ban tovább nőtt, s elérte a 22-25 %-os 

szintet. 

A hivatalos számadatok 18,7 %-ról beszélnek, a valós szint 

azonban 22-25 % között van, állapitja meg a Chilei Katonai 

Junta Bűntetteit Vizsgáló Nemzetközi Bizottság 1976. már-
ciusában Helsinkiben tartott IV. ülésén Hans Gören Franck, 

á Nemzetközi Bizottság főtitkára. Egyes szakmákban azonban 

ennél lényegesen magasabb azarány. Az épitőmunkások 70 %-a, 

a bányászok 20 %-a, a textilmunkások 64 %.-a munkanélküli. 

A mezőgazdaságban dolgozók 20-30 %-a nem kap munkát. 

A teljes munkaerő;. száma 3,5 millió, és ebből több mint 

800.000 ember munkanélküli. 

Rendkivül alacsonyak a fizetések. Egy bányász átlagban 

egy nap másfél do]lárt, egy hónapban 45 dollárt keres. 

Más iparágakban alacsonyabb az átlag. Általában 20 dol-

lár az egy havi fizetés. 49./ 
A munkanélküliek egy részét a városi köztisztasági hiva-

talok foglalkoztatják havi 360 pesoért.Santiagoban 

142.000 ember dolgozik "munkaminimumban" - a munkaerő 

több mint 10 %-a. 50./ 
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A bérből és fizetésből élő családok 60 %-a nyomorog. 

Kis- és középvállalkozók ezrei zárják be gyáraikat. A 

középrétegek költségvetésük 40 %-át kenyérre kénytelenek 

költeni. Húst alig esznek. A belső piac összezsugorodott. 

Az emberek rosszultápláltak, nyomorognak. A santiagoi 

érsekség 300 gyermekétkeztetőt létesitett, ahol 23.000 

éhező gyermeknek ad napjában egyszer szerény ebédet. 

A chilei nép nyomoráról, rendkivüli szegénységéről ad 

megdöbbentő, s a valósághoz igen közelálló képet a Pi-

nochet-kamarilla által készittetett Mapa extrema pobreza  

/A Rendkivüli Szegénységről készitett Térkép, felmérés/. 

Ez a gyűjtemény Bevezetőjében elmondja, hogy e felmérést 

a kormány kezdeményezte. 1973. októberében ugyanis elha-

tározta egy terv kidolgozását a rendkivüli nyomor fel-

számolására. Ahhoz azonban, hogy a junta eleget tudjon 

tenni gazdasági-szociális programjának, előbb szükséges 

felmérni a chilei szegénység pontos nagyságát. Ehhez kell 

a Mapa Extrema Pobreza tanulmány. A katonai kormány terve 

két szakaszból áll: 

A/ - A chilei nyomorról egy mennyiségében pontosan meg-

határozott, nemzeti szinvonalát felmérő feltérké-

pezés, gyüjtemény elkészitése. 

B/ - Ezen feltáró munka alapján indulhat meg a szegénység 

felszámolása, a tervezési munka_, s e cél érdekében 

koordinálja az állam és a társadalom munkáját. 

Felhasználták e. munkához a szerzők a Nemzeti Statisztikai 
Intézet /Instituto Nacional de EstadisticaV által 1970. 

áprilisában végzett XIV. Nszámlálás és III. Lakásösszei-

rás adatait. A munkát a Nemzeti Tervezési Hivatal, az 
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Odeplan /Ofinina de Planificacion Nacional/ és a Kato-

likus Egyetem Gazdasági Intézete /Instituto de Economia  

de Universidad Catolica/ közösen készitette és adta ki 

1975. március 10-6n. Felülvizsgálta Gustavo Leigh tábornok, 

a fasiszta junta egyik tagja. 
Az El Mercurio azonban már 1974. októberében adato-

kat szolgáltatott a felmérés eredményeiről, s leközölt 

egy táblázatot a chilei szegénység tartományok szerinti 

megoszlásáról. Ez az összesités egyébként az 1975. már-

cius 10-én kinyomtatott Mapa Extrema Pobreza-ban is sze-

repelt. 51./ 

Az ujság cimlapján ez állt: "Röntgenfelvétel az Unidad  

Popular borzalmas örökségéről".  

Természetesen a legnagyobb foku demagógiáról, félreveze-

tésről és arcátlan cinizmusról van szó, hiszen a felmé-

rés 1970. áprilisában készült, amikor még az Unidad Po-

pular nem is volt kormányon. Az adatokat elemezve az El 

Mercurio a következő megállapitásokra jut: Az 1970-ben fel-

mért adatok szerint 1.916.404 chilei élt nyomorban. Ez a 

szám 1974-ben felülmulja a 2.000.000-ót, az ország 21 %-a 

élt tehát emberhez méltatlan körülmények között. 

Majd igy folytatja: a felmérés eredményei megmutatták, 

hogy a nyomor elsősorban a kisbirtokosokat /akik ter-

méketlen földeken dolgoznak,/ az alkalmi és idénymunká-

sokat, a kisiparosokat /akik magán alapon dolgoznak, s 

csak esetenként vállalnak vaLbmely vállalat számára meg-

bizásos munkát/, valamint a nehezen osztályozható szek-

torokat súlytja.  

Tévedés az, - szögezi le - hogy a legnagyobb nyomor a 

hagyományos munkásokat, a rézbányászokat, a szolgáltatá-

sok alkalmazottait, s a nagybirtokokon dolgozókat súJytja. 

Nem ezek részesednek legigazságtalanabbul a nemzeti jö-

vedelemből. 
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Mindenesetre, ha az El Mercurio következtetéseit nem is 

fogadjuk el, arra a tényre azért rávilágit, hogy a fa-

siszta junta gazdasági intézkedései nem egyedül a munká-

sokat és parasztokat sú.,ijtják ., hanem érzékenyen érintik 

a kistermelőket, a középrétegeket. 

A La Tercera de La Hora is felhivja néhány megdöbben-

tő számadatra a figyelmet. 

A felmérés eredménye: chileiek tizezrei élnek nyomorusá-

gos odukban, kunyhókban, bádogviskókban, elhagyott va-

gonokban. Ezeknek az embereknek a rádió, a hütőgép és 

egyéb tartós fogyasztási cikkek elérhetetlenek. Meglepe-

tés a La Tercera de La Hora szerint a félanalfabéták or-

szágosan 5 %-os aránya, ami gondosabb vizsgálat után még 

sötétebb képet mutat. Antofagosta tartományban például 

19,2 %-ra tehető az arányuk. 

A Cordillerak lábainál élő emberek pedig az aymara és 

a quechua nyelvet beszélik, alig ismerik a spanyolt. A 

nyomorgók zöme városokban él. 

Ezek száma 1.299.742 / az összes szegények 67,82 %-a/, 

mig a falusi szegények 616,662 embert számlálnak /32,17 %-a 

az összes nyomorgónak/. 

Különösen sok szegény él Santiago, Valparaiso, Bio-Bio megyében. 

Santiagoban 141.723 öt évesnél fiatalabb gyerek él nyo- 

morban. A tartományban élő 393.620 gyerek 40 %-a! A 

6-16 éves koru gyerekek esetében is santiagot a szomoru 

rekord. 182.493 kiskoru nyomorog. 52./ 

Amint az előzőekben mondottuk, az 1974-ben készitett 

felmérés a chilei nép nyomoráról ad megdöbbentő és a 

valósághoz közel álló képet. Nem fedi semmiképpen sem 

a teljes igazságot, hiszen a felmérések óta eltelt idő-

ben a dolgozó osztályok helyzete tovább romlott. Nőtt 

az infláció, nőttek az árak, a munkanélküliség elérte 
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a 20-25 %-ot. Ezeken a tényeken túlmenően a közölt ada-

tokon belül is ellentmondásokat fedezhetünk fel. Az El 

Mercurio is elismeri, hogy az 1970. áprilisában mért 

1.916.404 nyomorban élő chileiek száma 1974-ben meghahi-

ta a 2 milliót. A Mapa Extrema Pobreza adatai is ellent-

mondanak egymásnak. 

E gyüjtemény első oldalán látható raja szerint ugyanis 

/ami megismétlődik a Mapa-ban/ az ország lakosainak 

13,4 %-a nyomorog városokban, mig 16,5 %-a a falusi sze-

gény. Ez pedig összesen 29,9 %-ot tesz ki. 

Teljesen nyilvánvaló egyébként, hogy a dolgozó osztályok 

és a középrétegek helyzete a fasim ta fordulat után bekö-

vetkezett helyzetben lényegesen romlott. Az adatok egyér-

telmüen erről tanuskodnak, s azt semmiféle félrevezető 

manőverrel, demagógiával, álobjektivitással sem lehet 

elkendőzni. A teljesség igénye nélkül a chilében uralkodó 

állapotok érzékeltetésére érdemes néhány a Mapa Extrema 

Pobreza-ban szereplő adatot megvizsgálni: 

A szegénység megoszlása életkor szerint 53•/ 

Kor /években/ Az összes szegények 
hány %-a 

a személyek száma 

0 - 5 20,53 393 326 
6 - 16 29,59 566 904 

17 - 34 23,79 455 784 
35-nél idősebbek 26,09 499 848 

E táblázatból megállapitható, hogy rendkivül nagy a nyo-

morgó gyermekek száma, 50 %4.16 éven aluli. 1970-ben az 

ország lakosságának 40 %-át tették ki a kiskoruak. 
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A szegénységben élő gyermekeknek megközelitőleg 57 %-a 

jár iskolába. 2 %-a dolgozik, 41 %-a nem tanul /anyagi- 
lag nem birják el szülei, életkörülményeik nem teszik 

lehetővé!, s nem dolgozik. Tehát a 16 éven aluliak kö-

zött is sok a munkanélküli. 

A szörnyü életkörülmények determinálják a szegények is- 

kolázottsági szintjét is, a lemaradás szellemi téren 

is állandósul, sőt nő. 

A szegények iskolázottsági szintje /kivéve az iskoláskor 
előttieket/ 54./ 

Kategóriák 

analfabéták 

félanalfabéták 

elemi iskola alsó ta-
gozatával rendékezők 

elemi iskola felső ta-
gozatával rendelkezők 

nm felmért 

nem ismert 

%-os arányuk Számuk 

5,95 90 591 

39,55 602 163 

29,96 456 152 

6,09 92 722 

18,45 280 908 

E táblázatból is kitűnik, hogy a szegények iskolázottsági 

szintje rendkivül alacsony. 45,5 %-uk nem fejezte be az 

elemi iskola alsó osztályát sem. Ráadásul a félanalfabé-

ták jelentős része idővel analfabéta lesz. 

A nem felmértek nagy aránya sem megnyugtató, mivel ezek 

között is sok az analfabéta és a félanalfabéta, S végül 

egy utolsó hozzáfüzés: a nyomorban élők között egyetlen 
középiskolát, főiskolát és egyetemet végzettet sem regiszt-

ráltak! Anyagi helyzetük tehát a táxodalmi-szellemi téren 

is lehetetlenné, vagy majdnem teljesen lehetetlenné teszi 
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a mobilitást, a feljebb jutást. 

Érdemes megvizsgálni a szegények számát tartományi bon-

tásban, országos százalékos arányban kimutatva. 55./ 

Mit állapithatunk meg? 

Elsősorban azt, hogy a városokban és az ország ipari  

központjaiban sokkal nagyobb a nyomor, mint falun. 

Különösen akkor megdöbbentőek a számok, ha tudjuk, hogy 

Chile lakoaágának 75 %-a városban él. Ez nyilván nem vé-

letlen. Sok objektiv tényező mellett szerepe van ebben 

a fasiszta junta osztály politikájának is, mely alapve-

tően a munkásosztály és a dolgozó osztályok ellen irányul. 

Nem hallgathatjuk el azonban azt a tényt sem ,  hogy falun 

is nagy a nyomor. Ezt a vidéki provinciák adatai is bi-

zonyitják. S mivel országosan 50,1 % a fiatalkoru szegé-

nyek aránya, a szegénység nagyobb a nagycsaládoknál. 

Szükséges felhivnunk a figyelmet végezetül arra, hogy" a 

junta gazdasága a lassu, és fokozatos megszilárdulás 

szakaszába érkezett. Ennek első jelei 1975. közepétől 

mutatkoznak. 

Ez a Chilére felülről és kivülről rákényszeritett gaz-

dasági modell - a tőkeliberalizációs és tőkeimportfokozó 

politika miatt - az ország függőségének elmélyüléséhez 

vm et. Ugyanakkor nagyon sebezhető ez a konszolidáció, 

mivel hiányzik ugy gazdasági /denacionalizálás, depri-

vatizálás/, mint politikai oldalról /terroreszközök, 

a nép kiméletlen kizsákmányolása/ a szükséges belső, önál-

ló fedezet. 

Egy mesterségesen előidézett tőkés stabilizáció ki-

bontakozásáról van tehát szó, amely a munkásosztály, a 

parasztság, a középrétegek drasztikus és további súlyos 

kizsákmányolásán alapul. Ez a tényező objéktive a junta 

tömegbázisa kissélesitésének akadálya, mivel az elkövet-

kezéndő időkben is a munkanélküliség, az infláció, a ma- 
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gas árak fenntartását követeli meg, s az importhelyette-
sitő gazdasági növekedés elvetésével az exportnövelés 
marad az egyetlen lehetőség. 
/Ennek megfelelően természetesen a hazai, a belső fo-
gyasztás visszaszoritása/. 

Nem várható tehát a junta gazdasági összeomlása, s e 
ténnyel - akárcsak Brazilia esetében - valamennyi felelős 
politikai erőnek számolnia kell stratégiája, taktikája 
kidolgozásakor. 

Számitani lehet arra is, hogy e monopólkapitalista 
konszolidáció násodik szakaszában - amikor Chile a rob-
banásszerű gyorsasággal végrehajtott tőkés gazdasági 
restauráció strukturaváltozásaival s ennek következtében 
osztálypolitikájával járó megrázkódtatásokat kiheveri -  
a junta gondot fordit majd a belső piac bővitésére, a 
lakossági vásárlőerő és jövedelem növelésére, az infláció 
megfékezésére. Ez nem csupán a nagytőke gazdasági érde-
keit szolgálná, annek a jövőben politikai kihatása lenne. 

Mindez természetesen nem változtat a junta gazdasági 
konszolidációjának talajtalanságán, viszont utal a konk-
rét helyzet bonyolultságára, ellentmondásosságára, a jun-
tával szembenálló politikai erők egysége megteremtésének 
nehézségeire. Az ugyanis teljesen nyilvánvaló, hogy a 
chilei társadalom nagy többségének érdeke a fasizmussal 
szembeni összefogás és a közös harc megvalósitása. 
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IV. A fasizmus elleni harc kérdései 

1973. szeptember 11-e uj helyzetet teremtett a chilei 

osztályharcban. A fasiszta diktatura megváltoztatta a 

társadalmi osztályok és rétegek, a különböző politikai 

erők egymáshoz való viszonyát. A baloldali demokratikus 

pártok és szervezetek fő célja a fasizmus elleni küzde-

lem megszervezésé és kibontakoztatása lett. E harcban 

parancsoló szükségszerüségként jelentkezik valamennyi, 

a fasizmussal szembenálló erő tömöritése és együttmü- 

ködése, egységes és egyeztetett stratégiájuk kidolgozása. 

A Chilei Kommunista Párt elemezve a fasiszta hata-

lomátvétel után az ország helyzetét, arra a megállapitás-

ra jutott, hogy a chilei társadalom fő ellentéte tovább-

ra is a chileiráp és a jenki imperializmus, valamint he-

lyi szövetségesei közötti antagonizmus. Ezek a retrográd 

erők az Unidad Popular hatalomra jutását megelőző idők-

ben többékevésbé demokratikus formában uralkodtak. 1973. 
szeptember 11-én viszont a fasizmushoz folyamodtak. Ezért 

az antiimperialista, oligarchiaa ellenes front az uj fel-

tételek között az antifasiszta front formáját ölti, a-

melyben a demokráciáért és a forradalmi átalakulásért fo-

lyó harc összefonódik. A Kommunista Párt álláspontja sze-

rint 1973. szeptember 11-e után Chilében kialakultak egy 

széles, antifasiszta front létrehozásának objektív fel-

tételei. Ennek az antifasiszta frontnak a politikai a-

lapja az egységes munkásosztály, vezetőereje a proletá-

riátus két tömegpártja, gerince az Unidad Popular szer-
vezeteinek együttmüködése. Ugyanakkor az antifasiszta 

koalició sokkal szélesebb a Népi Egység erőinél. A fa-

sizmusellenes szövetség magába kell, hogy foglalja az 
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összes antifasiszta politikai irányzatot és társadalmi 

réteget; a kereszténydemokráciát, a katolikus egyházat, 

a hadsereg demokratikus érzelmü tisztjeit és katonáit, 

a kis- és középburzsoázia csoportjait. A fasizmus elleni 

harc eredményeképpen egy uj, demokratikus államot és va 

lamennyi antifasiszta erőt reprezentáló kormányt kell a-

lakitáni. A fasizmus megsemmisitésében alapvető a tömeg-

harc, a tömegek megszervezése, a harci formák sokrétü-

sége - vallja a Kommunista Párt. 

"Pártunk kijelentette, hogy a jelenlegi helyzet megerő-

siti a szocialista-kommunista egység érvényességét, mint 

a munkásosztály, az Unidad Popular, valamint a nép`leg-

tudatosabb rétegei egységének lényegi kifejeződését." 1./ 

... Am jelenleg szükséges még előbbre lépni a közös ak-

ciók terén és létrehozni az egységet a nép azon rétegei-

vel is, akik nem tartoztak a Népi Kormányhoz. A Nép és 

ellenségei közötti választóvonal nem a multra, hanem a 

jövőre tekintve húzódik. A lényegi választóvonal nem az, 

ki különbözött össze a kormány pártjaival, vagy foglalt 

el ellenzéki álláspontot a puccs előtt, hanem az, ami a 

fasisztákat és a kormány bitorlóit elválasztja azoktól, 

akik elszenvedik a reakciós politika következményeit, 

akik demokrácia megujitását a társadalmi haladás és a 

nemzeti függetlenség utján képzelik el." 2./ 

Hasonlóképpen fogalmaz a Kommunista Párt 1975. augusztusi 

kiáltványa is: 
"Az egyetlen igazi választóvonal az, amely elválasztja 

a fásiszta katonákat és civileket, az imperialistákat, 

az oligarchiát a chilei nép hatalmas tömegeitől és a 

fegyveres erők azon tisztjeitől és tiszthelyetteseitől, 

akik visszautasitják a junta bűncselekményeit... 

A Kouuuunista Párt a Népi Egység pártjaival együtt 

Antifasiszta Front létrehozására hiv fel. A Kereszt ény- 
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demokrácia még nem foglalt állást a széles egység mellett. 

Nagyra értékeljük a Népi Egység munkásai, a Kéresztény-

demokrácia és a függetlenek közös akcióit; de ez most 

nem elegendő. Szükség van megállapodásokra..." 3./ 

A Chilei Kommunista Párt 1976. szeptemberében kibo-

csátott Deklarációja is az Antifasiszta front megterem-

tését állitja a politikai élet központjába. "A fasizmus 

megdöntéséért és a demokráciá helyreállitásáért folyta-

tott harc a legfontosabb feladat, amelynek egyesitenie 

és mozgósitania kell az egész népet... 

/ez/ ... Küzdelem az életért, a kenyérért, a kulturáért, 

a társadalmi haladásért, a függetlenségért, a nemzeti 

méltóságért, Chile ragyogó jövőjéért... Az emberi sza-

badságjogokért és a demokráciáért folytatott harc áll 

a forradalmi aktivitás középpontjában..." 4./ 

A Chilei Kommunista Párt többször kifejtette, hogy 

e frontban;, igen lényeges' szerepet kell játszania a Ke- 

reszténydemokráciának is.' 

"A politika területén egyik kulcskérdés a Keresztény-
demokrácia aktivabb részvétele az Antifasiszta Frontban." 

5./ 
A Kereszténydemokrata Párt szerepével foglalkozik a 

Kommunista Párt 1976. szeptemberi Nyilatkozata is: 

"Ugy véljük, hogy a demokratikus kivezető ut kulcsa a 

munkásosztály akciójában, a tömegek hatalmas mozgalmának 

fejlődésében az Unidad Popular és a Kereszténydemokrácia 

egyetértésében rejlik ... 
Esetünkben az Unidad Popular most és egyedül nem 

állithatja helyre a demokráciát. A Kereszténydemokrata 
Párt sem képes erre... Ezért, ha valóban harcolni akar 

a demokrácia visszaállitásáért, az Unidad Popularnak és 

a Kereszténydemokráciának feltétlenül egyet kell értermük, 

mivel együttesen a nagy többséget alkotják, s rendelkez- 
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nek a szükséges erőkkel." 6./ 

A Kommunista Párt ugyanakkor felhivja a figyelmet 

arra, hogy "A junta mind nemzeti, mind nemzetközi likon 

egyre jobban elszigetelődik. De súlyos tévedés lenne azt 

hinni, hogy"magától összeomlik. Csak a minden szinten 

megszervezett, kemény, elszánt, egységes antifasiszta 

erők belső harca dönti meg. Fejleszteni kell a tömegek 

harcát." 7./ 

1976. szeptemberi ILhivásában utalva az antifasisz-

ta erők megosztottságára igy ir: "A diktatura még megáll 

a lábán az antifasiszta erők széthúzása és az imperializ-

mus gazdasági és katonai segítsége miatt. De gyengülése 

megkezdődött és folytatódni fog. A legutóbbi politikai 
események megmutatták, hogy a fasiszta diktatura vissza-

tér, mint már annyiszor, a megtorlások alkalmazásához. Ez 

jelzi, hogy belépett abba a szakaszba, amelynek jellemző-

je, hogy nincs remény a gazdasági romlás megállitására, 

egyben tovább nő külső és belső elszigetelődése. Kétség- 

telen, megdöntése nem napok kérdése: alapvetően a demokra-

tikus és népi erők egységétől, szervezettségétől és har-

cától függ." 8./ 
E harcnak fontos jellemzője, hogy helyesen kell al-

kalmaznia a küzdelem különböző módszereit, kiküszöbölve 

az egyoldaluságot. A marxizmus szerint a harci formák al-

kalmazása mindig a konkrét körülényektől és erőviszonyok-
tól függ. Erre hivja fel a figyelmet a Chilei Kommunista 

Párt, egyben figyelmeztet arra is, hogy a harci módszer 

csakrteszköz a stratégiai cél elérésében. 

"A harc formáinak meghatározásakor figyelembe kell venni 

valamennyi demokratikus erő egyetértésének szükségessé-

gét a fasizmus elleni harcban, a tömegek által elért tu-

datosság mindenkori színvonalát, figyelembe kell venni a 

létező erők valóságos együttmüködését, és annak szüksé- 
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gességét, hogy minden egyes akció továbbfejlessze ezeknek 

az erőknek a nép érdekében történő együttmüködését. Ezek 

azok a kritériumok, amelyek biztositják a folyamat sike-

rét, azt, hogy a népi mozgalom elkerülje az eg.i terror 

és a puccs utját... Vannak olyan elvtársak a baloldalon, 

akik azt állítják, hogy már elkerülhetetlenül a polgár-

háborun keresztül lehet cmpán elérni a demokratizmus :  és 

forradalmiság visszaállitását... 

Bár bezárultak a demokratikus utak, a pigárháboru nem min-

den esetben az egyetlen kivezető ut a nép számára. Az ál-

talános politikai sztrájk az ország nagy többségének tá-

mogatásával megkötheti azok kezét, akik a reakciós erő-

ézakot alkalmazni akarják." 9./ 

A demokrácia visszaállitása tehát széles tömegharc 

eredménye, lesz, s ez egy Uj Demokrácia megszületését 

jelenti. A Chilei Kommunista Párt már az 1973. október 

11-i Kiáltványában körvonalazta e demokrácia tartalmát, 

s hitet tett a jövőbeni győzelem mellett: 

"A dolgok jelenlegi állása nem örök. A hazugság nem győz-

het az igazság, az elnymás, a szabadság, a fasizmus a 

demokrácia felett. Előbb, vagy utóbb, inkább /korábbaan/ 

mint később, kikerül az ország a sötétség és regresszió 

állapotából... a nép ujra visszaszerzi hatalmát, s termé-

szetesen nem kötelessége minden korábban létezett intéz-

mény visszaállitásá. 
A nép majd uj alkotmányt fogad el, uj törvénykönyveket 

és törvényeket alkot, uj rendeleteket ad ki, uj állami 

szerveket és intézményeket hoz létre, megteremti a tör-

vényes jogállam sokkal magasabb tipusát annál, mint ami- 
lyet akatonai fordulat eltaposott. Ez olyan jogállam lesz, 

amely a lelkiismeret és meggyőződés szabadságát tisztelni 

fogja, betartja az emberiesség minden szabályát, de nem 

lesz helye ebben az államban olyan törvényeknek, amelyek 
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leple alatt lehetséges lenne a fasizmus, a gazdasági sza-

botázs, vagy a.:felforgató tevékenység. 

Azok után ami történt, a chilei népnek joga van cél-

ként kitüzni egy ujtipusu fegyveres erő és rendőrség meg-

teremtését, illetve végső esetben kiüzni a hadseregből, 

a rendőrségből és a nyomozó szervekből a fasiszta elemeket, 

kizárva ezzel egy olyan tragédiának a megismétlődését, 

amelyet népünk jelenleg átél." 10./ 

Részletesen foglalkozik a Kommunista Párt az Uj Demok-

rácia problémájával az 1975. augusztusi és az 1976. szep-

temberi kiáltványaiban. 

"A történelem nem_ismétlődik. A junta megsemmisitése után 

uj tipusu kormányzatnak kell következnie, uj demokráciának.  

A megujitott demokráciát három alapvető kérdésben kell kia-

lakítani" 
E három fontos terület: A valóban demokratikus, uj állam 

kiépítése; amely biztositja a chilei nép alapvető emberi, 

állampolgári és társadalmi jogait, örök időkre kiküszö-
böli az ország életéből fásizmus veszélyét. Ezen a téren 

az antifasiszta front fő feladatai: 

"a,- Olyan birói2c:.hatalom /létrehozása!, amely nem szol- 

gál ugy mint ahogyan ma történik az emberi jogók 

elleni erőszak elleplezésére 

b,- A Fegyveres Erők garanciája, hogy hüek lesznek a 

néphez, soha többé nem szolgálnak törvénytelen ér-

dekeket és sohasem ontják a dolgozók vérét. 

c,- A rezsim által elkövetett büncselekmények és szisz-

tematikusan alkalmazott kinvallatások felelőseinek 

megbüntetése 
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d,- Alkotmányos közhatalom, a mult parlamentarizmusának 

fogyatékosságai nélkül 

e,- A demokratikus oktatás és kultura támogatása és fej-

lesztése." 12./ 

A javasolt prcg ram második fő kérdésköre olyan minimális  

gazdasági program kidolgozása  és megvalósitása, amely 

biztosítja az ország független fejlődését. Mik e terüle-

ten a Kommunista Párt fő követelései? 

"Az alapvető kincsek nemzeti tulajdona és nemzeti ellenőr-

zése, az ország /felszabaditása/ a külföldi tőke és tech-

nológia gyámkodása alól, a nemzeti ipari fejlesztése és 

védelme, a nép hosszu harcban elért gazdasági és szociá-

lis vivmányainak visszaállitása, az agrárreform meggyor-

sítása és racionalizálása, a társadalmi tulajdon nagysá-

gának visszaállitása a monopóltőke szpru kisajátitása 

alapján, a tömegek fogyamtási színvonalának védelme; szük-

séges felvázolni olyan gazdaságpolitikát, amely biztósit-

ja az ország valamennyi demokratikus rétegének törvényes 

jógait, ténylegesen bevonva a népet az elmaradottság és . 

a függés felszámolására irányuló erőfeszitésbe." 13./ 

A program harmadik fő pontja a független külpolitika  

megteremtését tekinti az uj demokrácia feladatának. 

Az 1976. szeptemberi Kiáltvány is hasonlóképpen vázol-

ja az antifasiszta egységfront feladatait. A mult nem tér 

vissza - szögezi le a dokumentum. Sem a politikai intéz-

mények, sem a Fegyveres Erők nem lehetnek azonosak a je-

lenlegiekkel. 

"Létre kell hozni egy uj demokráciát. Véleményünk 

szerint szigoruan biztositani kell az emberi jogokat; 

az általános és titkos választójogot 18 éves kortól; 
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a többpárt-rendszert; a nép megszervezését szakszerveze-

tekben, a szövetségekben, a diákközpontokban, a szomszé-

dok tanácsaiban, az anya centrumban, stb.; a részvétel e 

szervezetekben mindenki számára közvetlen; az állam va 

lamennyi intézményének demokratizálása; az ellenzéki ál-

láspont jogának elismerése; a fasizmus kiirtása és számü-

zése, egyetemi autónómia, demokratikusegyetem... 

A bankoknak, a nagy-ipari üzemeknek, a gazdasági és tár-

sadalmi haladás valamennyi alapvető -emelőjének a népet 

és az országot kell szolgálni. 

A földeket, amelyeket a junta visszaadott a földbirtoko-

soknak, ujból át kell adni a parasztoknak és az agrár-

reformot teljessé kell tenni..." 14./ 

A Kommunista Párt jelzi a különbséget is az uj de-

mokrácia és a szocialista társadalom között. Egyuttal a-

zonban egymástól elválaszthatatlannak is tkinti őket. A 

szocializmus feltételezi az uj demokrácia megteremtését, 

azj uj demokrácia pedig szükségszerüen a szocializmus 

felé mutat. 

"Természetesen, mi kommunisták azt valljuk, hogy végső-

soron Chile számára a szocializmus kináljaa a valódi tár-

sadalmi igazságosság lehetőségét. A szocializmus azonban 

nem jelenlegi cél. A kellő időben az ország . eljut addig, 

a nép akaratával megegyezően, továbbfejlesztve a demok-

ráciát, megtartva a politikai pluralizmust;" 15./ 

Végezetül a Kommunista Párt javaslattal fordult aa 

Kereszténydemokrata Párthoz egy valamennyi antifasiszta 

erőt reprezentáló kormány megalakitása céljából. E kor-

mány feladata a fasizmus megdöntése után az antifasisz-
ta front programjának megvalósitása. 

" - kijelentjük, hogy a kormány, amely a katonai jun-

tát felváltja széles, demokratikus, a nemzet többségét 

reprezentáló legyen, az Unidad Popular, a Keresztényde- 
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mokrácia és az összes antifasiszta erő egységén alapuljon." 
1 6 . / 

A Kommunista Párt stratégiai koncepcióját az Unidad 
Popular pártjai lényegében elfogadták, s a hat párt kö-
zött a szoros együttmüködés a fasiszta junta hatalomra 
jutása után is fennmaradt. 
A Szocialista Párt, a Kommunista Párt, a IVIAPU, a Radikális 
Párt, .a Baloldali Kereszténydemokrata Párt /API/, a 
Munkás-Paraszt MAPU az antifasiszta front megteremtésére, 
valamennyi fasisztaellenes erő egyesitésére törekszenek. 
Ezt támasztja alá az Unidad Popular pártjainak 1974. május 
elsejei Felhivása is. 
"Az Unidad. Popular felszólítja az egész chilei népet: 
fogjon össze hazánk jövőjének védelmében. AZ  összhang- 

nak széles körü bázisa van közvetlen céljainak tekintetében. 
Nekünk, demokratáiknak egA t kell haladnunk e célok felé, 
s erre a bázisra kell épitenünk az Antifasiszta Frontot... 
E pillanatban még nem lehet teljespontossággal megállapi-
tani, hogy milyen jelleget ölt majd a harc a diktatura 
megdöntéséért. A fő dologaz, hogy minden sikon megteremt-
sük a feltételeket elszigeteléséhez,és6 konstruktiv módon 
kifejlesszük a népi mozgalom képességeit. Ott vívjuk meg 
a harcot, ahol azt az élet magával hozza. E pillanatban 
a fő feladat az, hogy a fasizmussal szemben jaelentkező, 
egyre fokozódó elégedetlenséget szervezeti téren, a po-
litikai energia területén, s a tömegek mozgósitásával a 
diktatura ellen forditsuk." 17./ 

Az egységes álláspontot fejezi-  ki a Radikális Párt 1976. 
októberi dokumertuma is. A fasizmus megdöntése az alapve- 
tő, prioritást élvező feladat, ezért "Koncepciónk az egy-
ség és a demokrácia"  - szögezi le a párt. 
"Fontos feladat most az Unidad Popular bázisán erősiteni 
az egységes politikai szervezeteket, és az. Antifasiszta 
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Front embrionális csiráit... Másik, a radikalizmus és a 
baloldal számára általánosan fontos feladat az agitáció..." 
18./ 
A radikálisok is összekapcsolják a fasizmus ellen vivott 
harcot a demokráciáért, a szocializmusért vivott küzde-
lemmel. "Kivivni a szabadságot és tovább folytatni a har-
.cot egy pluralista és demokratikus, szocialista társada-
lom megteremtéséért..." 19./ Más helyütt: 
"Mint radikálisok és chileiek ugy véljük, hogy népünk vég-
ső és határozott válasza a szocialista társadalom megterem-
tése lesz, mely felváltja a jelenlegi rendszert..." 20./ 
Felhivja a párt a figyelmet a..nemzetközi szolidaritás 
nagy szerepére, ugyanakkor azonban különös fontosságot 
tulajdonit a nemzetközi szocialista szolidaritásnak. 
Ez nyilvánvalóan a Szocialista Internacionáló pártjaira 
vonatkozik - s csak ezt követően méltatja egy mondat ere-
jéig a szocialista országok és kormányaik segitségét. 

Ez a tény egyuttal azt is jelzi,hogy nemcsak a szé-
lesebben érteletett chilei baloldal nem egységes bizo-
nyos kérdések megitélésében, hanem az Unidad Popular-on 
belül is viták folynak. S a viták egyik fő oka a Szocia-
lista Párt Altamirano főtitkár nevével fémjelzett bal-
szárnyának magatartása, illetve politikája. 

A problémák a Népi Egység kormánysásának idejére nyul-
nak vissza. A Kommunista Párt elemezve a bukás okait, rá-
mutatott sok olyan tényezőre, amelyek gyengitették a né-
pi kormányt, amelyek hozzájárultak megdöntéséhez, s ame-
lyek el6sorban a Szocialista Párt politikájában jelent-
keztek. 21./ 
A Kommunista Párt elitélte az Unidaad Popular és a Szo-
cialista Párt soraiban jelentkező ultrabaloldali elhaj-
lásokat. "A baloldaliság az imperializmus trójai falas " 
- szögezte le a CHKP. Ez a munkásosztály elszigetelődésé- 
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hez vezetett. Hiányzott az Egységes vezetés, eltérően 

értékelték a hatalom kérdését is.  

Mindezek a különbségek a jelen időszakban is fennállnak, 

stratégiai-elvi nézetkülönbségeket tükröznek. Erre utal-

nak egyes szocialista párti vezetők nyilatkozatai és a 

Párt egyes dokumentumai. 

"Az alapkérdés a hatalom problémája volt. Választás utján 

abszolut többség nélkül kormányora kerültünk, feladatunk 

a tömegek megnyerése és a teljes hatalom megszerzése 

volt... Az Unidad Popular által kitüzött célok demokrati-

kusak és szocialisták voltak. S bár ez utóbbiak benne 

voltak a Programban, folyamatosan csak a demokratikus 

feladatokat vetették fel /az antiimperialista, antimono- 

pólista, oligarchiaelleneseket/. Kinyilvánitottuk, hogy ez 

az álláspont nem felel meg sem a Program betüjének, sem 

tartalmának, ezért a Szocialista Párt jogosan köielte, 

hogy a PROGRAM-ba foglalt szocialista célok a Népi Kor-

mány feladatait képezzék. 
Akadtak, akik ugy vélték, Pártunk álláspontja volun-

tarista és szubjektiv." 22./ 

Az ellentéteket, az egységes vezetés hiányát Altamirano 

is elismeri egy interjuban. 
"A szocialistáknak ez az erőfeszitése egy védelmi népha-

talom megteremtésére mindig összeüktözésbe került azzal' 

az irracionális tulbecsüléssel, amely naivan táplálta 

a fegyveres erők föltételezett intézményi professziona-

lizmusáról kialakult képet. Sajnos, szervezeti és poli-

tikai elégtelenségünk és az ideológiai egyöntetüség 

hiánya megakadályozta, hogy érvényre juttassuk szempon-

tunkat." 23./ 
Mindezek ellenére szó sincs a baloldal két legnagyobb 

pártjának - a Szocialista Párt és a Kommunista Pártnak -  

a szembenállásáról, hiszen mindkét párt azonos osztály- 
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gyökerü, mindkét párt a szocializmusért küzd, mindkét 

párt a marxizmus-leninizmus alapján áll, s mindkét párt 

elsődleges és alapvető feladatának tekinti a diktatura meg-

döntését. 

Altamirano: "Elengedhetetlen a jelenleginél erősebb szo-

cialista-kommunista egység, a stratégiai és taktikai cé-

lok széles körében való egyetértésire alapozva. A chilei 

marxisták és forradalmárok legfőbb céljaként arra kell 

törekedni, hogy megteremtsé4k a folyamat egyetlen, homo-

gén és következetes vezetőségét, amely történelmi távlat-

ban elvezet a munkásosztály pártjainak integrációjához, 

és igy a chilei forradalom reális vezető erejét alkotja... 

tartóssá kell tent  azt a szövetséget, amely fönll a 
Népi Egység...többi pártjával, mozgalmával. 

... Ezenkivül szükséges, hogy megalkossunk egy olyan szé-

les koaliciót, amelyben részt vesznek a harcban elköte-

lezett demokratikus és népi erők, csupán a diktatura bün-

társait, felbujtóit és kollaboránsait zárva ki belőle... 

Az antifasiszta egységet ugy fogjuk fel, hogy az a MIR-től 

a kereszténydemokrácia elkötelezett csoportjáig terjed..." 

24./ 

Hasonló a Chilei Szocialista Párt Vezetőségének állás-

pontja is. 

"Ebben a szakaszban alapvető szocialista és népi feladat-

nak a diktatura megdöntését ismerjük el... A párt állás-

pontja valaamennyi baloldali erővel kapcsolatban: fenn-

tartani és a legmagasabb szintre fejleszteni az egységet. 

Fontosnak értékeljük a Kommunista Pártot, éppen igy a 

MIR-t is. 

A baloldali erőkre vonatkozóan a Szocialista Párt ugy 

tartjaa,hogy a taktika kérdése az elsődleges alap, és 

a dokumentumok és információk átadásával erősiteni kell 

az egységes munkát. 
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A diktaturával szembenálló centrum és jobboldal erői-

vel kapcsolatban a Szocialista Párt ugy vélekedik, hogy 

mindegyikkel különböző formában tárgyalást kell folytat-

ni..." 25./ 
A.11ást foglal a Szocialista Párt a Katolikus egyház-

zal és a. Kereszténydemokrat a.Párttal való antifasiszta 

egységfront megteremtése kérdésében is, utalván e szer-

vezetek megváltozott magatartására.. Javasolja a Népi  

Követelés Programjának kidolgozását, amely program Nem-

zeti Koalícióba egyesit valamennyi diktaturaellenes erőt. 

"Ma Chilében nem vethető fel az alternativák olyan 

sémája, hogy reformisták, vagy forradalmárok. Nem lehet 

játszani sem egyikkel, sem másikkal.. A fő dolog: egye-

sülni..." 26./ 
Látható tehát, hogy a Szocialista Párt koncepciój a . 

nem fejez ki semmiféle külön platformot. Gyakorlatilag 

megegyezik a Kommunista Párt elképzeléseivel, a fasiz-

mus elleni küzdelemben a két párt együttmüködik. 

Az Unidad Popular politikai szervezeteinek egyik lgfonto-

sabb vezetője pedig éppen Clodomiro Almeyda, s a két 

munkáspárt programja egyben a Népi Egység pártjainak kö-

zös álláspontját fejezi ki. 
A probléma inkább a Szocialista Párt belső életében, 

- a dokumentumokból kiolvashatóan - a különböző irány-

zatok taktikai esetleg stratégiai nézeteltéréseiből fa-

kad. A fődologban, a munkáspártok egységének fenntartásá- 

ban, az antifasiszta népfront létrehozásában azonban egyetér-

tenek. Komoly problémákat okozott az Unidaad Popular kor-

máyzásának éveiben, és ultrabaloldali, kompromisszumokat 

nem ismerő magatartásával jelentősen hozzájárult a Népi 

Egység közérétegekkel való kapcsolatának megromlásához 

az 1965-ben alakult MIR. A Baloldal Forradalmi Mozgalom 

reformistának tartotta a Népi Egységet, s liberális tör- 
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vényesség iránt táplált túlzott illúziókkal és a burzsoá-

ziának adott engedmények politikájával vádolta az Allende 

kormányt. A MIR az Unidad Popular kormányzásának idején 

nagy befolyásra tett szert a barriok szubproletáriátusa 

és a falusi népesség körében. Ezért jelentős politi kai 

erőt képviselő kispolgári mozgalomról van tehát szó. 

A MIR különállását a Népi Egység megdöntése után is 

fenntartotta, s komoly stratégiai, taktikai és elvi né-

zeteltérések vannak az Unidad Popular hat pártja, vala-

mint  a Baloldali Forradalmi Mozgalom között. Ezek az el-
lentétek gátolják az egységes és erős antifasiszta front 

létrehozását, s csak a diktaturát segítik. 

Melyek a le gnagyobb \vitát kiváltó kérdések? 
Eltérő a MIR és a baloldal pártjainak véleménye a chilei 

rezsim jellegét illetően. Az Unidad Popular pártjai fa-

siszta diktaturánák tartják a Pinochet rendszert, mig a 

MIR - a második világháboru előtt létezett európai /német 

és olasz/ fasizmusok egy bizonyos jellegzetességére /tö-

megmozgalom/ hivatkozva - nem. 

"A MIR ugy gondolja, hogy a chilei katonai diktatura fa-

siszta diktaturaként való jellemzése tévedés. A chilei 

diktatura alkalmaz olyan brutális megtorló módszereket, 

mint az európai fasizmus, de nagyok a különbségek azok-

hoz a fasiszta mozgalmakhoz képest. A fasiszta mozgalma-

kat az ,;jellemezte, hogy azok a reakciós burzsoázia moz-

galmai voltak népies, valamint demagóg jelszavaik segit-

ségével megosztották a munkásosztályt és magukkal ragad-

ták jelentős rétegeit, amelyek az aktivizált kispolgár-

ság bevonásával együtt permanensen mobilizált tömegmoz-

galmat alkottak... A chilei puccsista mozgalomnak viszont 

nem sikerült megosztania a munkásosztályt, még a kispol-

gárság egészét sem tidta bevonni..., a chilei diktatura 

képtelen volt egy őt támogató polgári mozgalmat létre- 
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hozni••• A chilei diktatura nem fasiszta diktatura, ha-

nem az utóbbi tiz év reakciós latin-amerikai katonai 

diktaturáihoz hasonló katonai diktatura /Brazilia, Boli-

via, Argentina, stb./, amely diktaturákat kontinensün-

kön népiesen "gorrilláknak" nevezik; 
a chilei vérességével és brutalitásával emelkedik ki." 27./ 

A MIR tehát a fasizmust és neofasizmust azonositva, 

egyetlen kritérium alapján vonja le ai:következtetést. S 

ezt kontinentális érvénnyel teszi. Ilymódon konkrét elem-

zés nélkül állitja, hogy Latin-Amerikában_,:=nem léteznek 

fasiszta diktaturák. Célravezetőbb és reálisabb lett vol-

na, ha a MIR a diktatura osztályalapjára helyezi a hang-

súlyt. Érdekes, hogy egy későbbi dokumentumában,- a Kom-

munista Pártnak adott válaszlevelében - megbatározza a 

juntailényegét, ám a hangsúlyt ebben az esetben is a már 

vizglt másodlagos tényezőkre helyezi: "Még a kispolgár-

ság rétegei is, amelyek tegnap támogatták az államcsinyt, 

ma elhagyják és szembefordulnak vele. A chilei diktatura 
igy a lényegére egyszerüsödik: az imperializmus által tá-

mogatott gyenge és függő burzsoázia diktaturája, amely 

csupán a Fegyveres Erők hivatásos reakciós testületére 

támaszkodik. Kontinensünkön ezeket a rezsimeket egysze-

rüen mint a gorillák katonai diktaturáját ismerik; ezek-

hez folyamodott a hazai burzsoázia és az imperializmus 

olyan országokban, mint Brazilia, Argentina, Bolivia, 

Uruguay stb. 
Az egyetlen aspektus amelyben a chilei gorillák si-

kerrel versenyeznek az európai fasiszta diktaturákkal, 

a megtorlás, a gyilkosságok, a nép és szervezeteivel szem-

ben alkalmazott tortura." 28./ 

Másként itéli meg a MIR a fasizmus megdöntése érdeké-

ben létrehozandó egységfront tartalmát, a szövetségesek 

körét, az alkalmazott harci módszereket is. A MIR is egy 
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széles Ellenállási Front /Frente de Resistencia/ létreho-
zására törekszik, melybe be akarja vonni az Unidad Popu-
lar pártjai mellett a Kereszténydemokrata Párt legprog-
resszivebb elemeit, elsősorban a kis- és középburzsoáziát. 
Elutasitja viszont az Unidad Popular kormányzása idején 
a puccsistákat támogató, időközben azonban velük szembe-
forduló "reformista" kereszténydemokrata nagyburzsoáziá-
val - Frei és Aylwin hiveivel - való együttmüködést. 
Ezt az álláspontját azzal indokolja, bogy nem engedhető 
meg, hogy a dolgozó tömegek felett a burzsoázia befolyást 
és vezetést szerezzen; Nem engedhető meg, hogy a;"diktatura 
megdöntése csupán egy "javitott" burzsoá törvényességet 
eredményezzen. A proletáriátusnak és a dolgozó tömegeknek 
kell átvenniük a hatalmat, mentesen a burzsoá befolyástól, 
és létrehozni a szocialista társadalmat. Ezért reformis-
tánaktartja az UP, mint "tradicionális baloldal" "Uj Demok-
rácia" koncepcióját. Nem látja a lényeges különbséget az 
antifasiszta egységfront által létrehozott Trendszer, és a 
polgári demokrácia között. Nem veszi figyelembe a konkrét 
osztályerőviszonyokat, s mivel nem tartja fasisztáknak a 
Pinochet rendszert, az alternativa nem ugy vetődik fel 
a MIR számára, hogy fasizmus, vagy az antifasiszta egy-
ségfront által kivivott uj demokrácia, népi demokrácia, 
hanem egy véres, brutális burzsoá katonai diktatura, vagy 
szocializmus. Nem veszi észre a burzsoá demokrácia és a 
fasizmus közötti minőségi különbséget. Nincs arról szó, 
természetesen, hogy az UP pántjai lemondtak volna a szocia-
lizmus megvalósitásáról. Ám a chilei osztályharc ismétel-
ten arról győzött meg bennünket, hogy az erőviszorrkkal 
reálisan nem számoló, a forradalom törvényszerüségeit 
mereven értelmező, az osztályharc konkrét állását figyel-
men kívül hagyó, szektás sietség csak vereséghez vezet. 
A MIR ezt nem érti meg, és ebből fakad ultrabaloldali ál- 
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láspontja. "Az alapvető különbség az UP reformista szek-
torai és a MIR eltérő stratégiai koncepciójában rejlik 

- válaszolta Andres Pascal Allende, a MIR főtitkára, egy 
ujságiró kérdésére -  
... a politikai reformisták, akik az Unidad Popular kor-
májának időszakában gyakorolták a hatalmat, csupán a bur-
zsoá demokratikus állam visszaállitására törekszenek, és 

ujból abban a kártékony illuzióban ringatóznak, hogy e 
burzsoá demokratikus állam keretein belül /ahogyan most 
nevezik,megujitott demokrácia/'telőbb vagy utóbb" elérhe-

tik a szocialista társadalmat; a MIR a diktatura megdön-

tséra és a demokratikus szabadságjogok helyreállitására 
törekszik, de stratégiai célunk az ellenállási harc ut-
ján fejleszteni a forradalmi proletáridus és szövetsége-
sei társadalmi, politikai és katonai erejét, amit a bur-
zsoá állam meggyengitése, a szilárd néphatalom megterem-
tése, a proletár és szocialista forradalom előrehaladása 

követel meg... 
A MIR törekszik a Kereszténydemokrácia rétegeivel való 
egységre, de csak a dolgozók, a kis,- és középburzsoázia 
azon szektoraival, amelyek puccs,- és megtorlás ellenes 
valamint demokratikus álláspontot foglaltak el. Olyan 
szövetséget támo&'gat, amelverősiti a forradalmi erőket, 

a proletária.st, és nem vezet a burzsoáziának való alá- 
rendeltséghez... Már igen jól megértettük, hogy a burzsoá-
zia "törvényesen" nem engedi át a hatalmat, saját gazdag-
sága és kiváltságai megvédésére a legvéresebb fegyveres 

megtorláshoz folyamodik." 29./ 
Hasonló álláspontot fejez ki a MIR válaszlevele is: 
"Az ellenállási Front a diktatura megdöntésének eszköze, 
egyben fegyver is a burzsoá alternativa elzárásának utján, 
s a forradalmi proletáriátus erőit is fejleszti... nem-
csak ellenállási, hanem forradalmi harc is ez... Szükséges 
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leszögezni, hogy az ellenállási harc... almélyitse azo-
kat a forradalmi átalakitásokat, amelyek a munkásosztály 
és az egész nép törekvéseit és érdekeit kielégitik. A 
tömegek szervezett hatalma és a nép ha 'dseegének létreho-
zása lesznek a biztositékai mindenféle belső reakciós 
burzsoá felforgatás megakadályozásának." 30./ 

S ezzel eljutottunk egy . ujabb.problémához, a fegyve-
res harc kérdéséhez. A MIR a fegyveres ellenállást a lega-
lapvetőbb harci formának ismeri el, s a szervezet tagjai 
igyekeznek mind nagyobb rétegeket bevonni e küzdelembe. 
Akcióik azonban súlyos kudarcokkal járnak. A kabnasággal 
vívott tüzharcban halt hősi halált 1974. oktáberében Miguel 
Enriquez, a MIR főtitkára is. 
"A tömegek fegyveres harcának fejlesztése a munkásosztály 
és a nép fegyveres hatalma, a katonai diktaturával szem-
beni ellenállás alapvető szükségesség." 31./ 
Andres Pascal Allende igy indokolja a fegyveres ellenál-
lásra irányuló törekvést "... a MIR hiszi, hogy a fegy-
veres harc szükséges harci forma 	 . 
... a MIR hiszi, hogy a fegyveres ellenállás formái szük-
ségesek a diktatura gyengitése és megdöntése céljából,-
hogy nemcsak lehetséges fejleszteni, hanem a diktatura 
brutális megtorlása rákényszerit bennünket a fegyveres 
harc formái felhasználásának szükségességére, igy segitve 
a gazdasági és politikai harc formáit..." 32./ 

Az kétségtelen, hogy Chilében jelenleg nincs lehetőség 
komolyabb méretü fegyveres harc kibontakoztatására. Még 
kevésbé gerillaháborura. Az ország földrajzi viszonyai 
ezt nem teszik lehetővé. Avárosi ellenállás sorsát pedig 
egy modern technikával felfegyverzett hadsereggel szemben 
az urugayi Tupamarok felszámolása mutatja. 
Azonban abban egyet kell `réztenünk a MIR-rel, hogy mégis 
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szükség van valamilyen formában a diktatura - elsősorban 
a "grupo movilok", a fasiszta rohamcsapatok - elleni ha-
tékony fegyveres megmozdulásra is. Ennek megvalósitása 
- a hadseregbe való behatolás mellett - egyik fontos fe-
ladata a chilei ellenállásnak. 
S ezen, a fasizmus belső szétzuzása szempontjából talán 
döntő területen komoly előrelépés mindezideig nem történt. 
Ezért csupán e tényező fontosságára, valamint Chilén tul-
mutató elvi-gyakorlati jelentőségére hivjuk fel a figyel-
met. A forradalmi munkásmozgalom és a clmokratikus erők 
ugyanis nem rendelkeznek az uj helyzetnek megfelelő mód-
szerekkel, eszközökkel. S ez a taktikai hiányosság egy-
részt bénultságot, rezignációt, másrészt helytelen stra-
tégiai orientációt eredményezhet. A stratégiai és takti-
kai nézeteltérések ellenére a MIR vezetői islátják, hogy 
a PINOCHET - junta megdöntésének eredményes utja csakis 
az összefogás lehet. "Mint látjuk a MIR és az UP refor-
mista régegei között a különbségek nagyok. Ám a mégoly 
jelentős eltérések ellenére is ugy véljük, hogy létezik 
közös ellenség, a "gorilla" diktatura, amellyel szembeni 
harcban egyesitenünk kell erőinket." 33./ 

A fasizmus elleni eredményes harc és Chile jövője 
szempontjából egyaránt döntő kérdés a Kereszténydemok-
ráciának a baloldalhoz és a juntához való viszonya. 
Mint ahogy már utaltunk rá, a párt nem egységes. Társa-
dalmi bázisát tekintve "pluriklasszista", gyüjtőpárt. 
Kiterjed a párt befolyása a munkásosztály egyes rétegeire, 
/a munkásarisztokráciának tartott rézbányászok egy részé-

re/ a kis,- és közép,- valamint a nagyburzsoázia libe-
rális-demokratiki szektorára. A párt állásfoglalását 

e tényezők figyelembevételével, a különböző irányzatok 
belső harcának megnyilvánulásaként kell értékelnünk. Nem 
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volt egységes a párt az Unidad Popular kormányzása ide- , 

jén sem, ám a vezetés az egyre inkább jobbra tolódó Frei 

és Aylwin vezette centrum és a mögéjük felsorakozó bur-

zsoá erők kezében került. Ezt a vezetést közvetlen fele-

lőség, a felbujtó bűnrészessége terhi a fasiszta hata-

lomátvétellel kapcsolatban. Joggal várta tehát, hogy a 

katonák rövid időn belül átruházzák a pártra a hatalmat. 

A különösen kiélezett politikai-társadalmi viszonyok azon-

ban ezt nem tették lehetővé, - ma sincs reális alterna- 

tivája enrc az elképzelésnek - s végül Pinochet és klikkje 

saját személyes hatalomvágya is belejátszott a folyamatba. 

Az ellenforradalmi fordulat és az elhibázott politikai 

stratégia a látszólag egységesen defenzivába szorult 

pártot még jobban megosztotta. A DC véleménye szerint 

Chilében a politikai erők három frakciója található meg. 

A baloldal, a Kereszténydemokrácia és a jobboldal. 

A DC egyik "szélsőséggel" sem hajlandó együttmüköd-

ni. A juntát illetően ez az elzárkózás 1975. októbere-
Eduardo Frei Pinochet-ellenes fellépése - óta birálatok-

ban megnyilvánuló passziv szembeállásé változott. A jun-

ta válasza: megtiltotta, hogy a felfüggesztett pártok 

képviselői nyilatkozatokat tegyenek. A Kereszténydemok-

rata Párt balszárnya azonban, amelyet Renan Fuentealba, 

Radoniro Tomic, Bernardo Leighton vezet, s amely már 

az Unidad Popular kormányzása alatt szemben állt a vég-

zetesnek vélt Frei alternativával, hajlandóank mutatko-

zik a baloldal erőivel való együttmüködésre, s a junta 

ellenes fellépésre. Ma már ugy tűnik, hogy a pártban 

a katonai rezsim támogatói, illetve hivei elszigetelőd-

tek. Ez a pozitiv tény azonban problémákkal jár együtt. 

A lehetéges szövetségesek kérdésében a párt megosztott. 

Egyesek csak a Népi Egység nem-marxista pártjaival akar- 

nak szövetségre lépni. Ez a bizonytalanság a PDC balszár- 
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nyára is jellemző. 1975. júliusában került sor Caracas-
ban a Népi Egység vezető személyiségei, valamint a  "ma-
gánszemélyként" odaérkező Leighton és Fuentealba közötti 
találkozóra .  A megbeszélésnek nem hivatalos jellege volt. 
A két kereszténydemokrata politikus azonban kijelentette, 
hogy tájékoztatni fogja pártját. Fontos momentumként ér-
tékelhetjük,hogy e találkozó ellen egyedül a PDC jobbszár-
nya tanusitott ellenséges magatartást, mig Eduardo Frei 
nem helytelenítette az értekezletet. 
Nyilvánvaló tdt, hogy közeledés ment végbe a PDC és a 
Népi Egység között, s a kölcsönös kompromisszumok, s a 
közös program és fellépés lehetőségei javultak. Ez a fo-
lyamat pozitiv hatással lehet a baloldal égységére is. 
"... ma már senki számára nem titok,hngy az az alapvető 
tényező, amely ebben a három esztendőben megakadályozta 
a chilei baloldal egyes egységesitési folyamatáit és 
nagyrészt drámaisan korlátozta akcióját - a DC-vel szem-
beni mély megosztottság volt. 
Röviden, két álláspont állt szemben folyton egymással e 
kérdésben: alakitsanak-e "széles antifasiszta frontot", 
amely azon munkálkodik, hogy bekapcsolja a DC-t és ademok-
ratikus burzsoázia ettől jobbra elhelyezkedő szektorait, 
vagy pedig hozzák létre a baloldali pártok frontját, a-
melynek az a szerep jut, hogy a DC valóban demokratikus 
szektorai mögött húzódjon meg. Ezért, amennyiben azt le-
hetneianusitani, hogy Frei és a freizmus veresége valóban 
végleges, ahogyan egyesek vélekednek, hogy tehát a Keresz-
ténydemokrata Párt készen áll arra, hogy döntő fordulatot 
hajtson végre legprogresszivabb szektorainak irányitásá-
val, akkor egyik és másik résztől is félre lehetne  tenni,  
vagy legalábbis csökkenteni lehetne a gátló körülményeket, 
ilymódon utat nyitva a DC és az egész chilei baloldal közös 
akciójának." 34./ 
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A közeledés további jeleként kell értékelnünk B.Leigh-
tonnak a La Gazetta del Popolo számára 1975. szeptemberé-
ben adott nyilatkozatát. Leighton ae,szervezeti forma konk-
rét meghatározása helyett az együttes cselekvés fortossá-
gát, mint lényeget hangsúlyozta. /Ugyanakkor a szervezeti 
kérdésben való bizonytalanság a párt politikai bizonyta-
lanságát is tü ő zi. / 
"A kereszténydemokráciának nem könnyü egy paktumról, vagy 
egy frontról egyezményt kötni. De ugy vélem, ezt a kér-
dést majd megoldja az idő. A'f:konkrét akciók a fonbsak. 
Nem egymással, hanem Pinochet ellenlell harcolnunk. Ő 
a mi ellenségünk." 35./ 
Állást foglal egy megujibott demokrácia megteremtése mel-
lett, s kijelenti, hogy a kereszténydemokraták közül so-
kan ebben a tévhitben üdvözök a puccsot, hogy ezzel a 
demokráciát támogatják, de ma már revideálták álláspont-
jukat. 
"Széles társadalmi és politikai körök, amelyek eleinte 
valamilyen okból támogatták a diktaturát, megváltoztat-
ták álláspontjukat, s ma nyiltan harcolnak a fasiszta 
junta politikája ellen. A Kereszténydemokrata Pártban, 
ahonnét a legtöbb információt kapom, /Leighton a puccs 
óta olaszországi emigrációban él - Sz.I./ ez a tendencia 
nagyon világosan nyilvánul meg. Bizonyos befolyásos körök, 
amelyek hagyták elhatalmasodni magukban  azt  a véleményt, 
hogy adiktatura nem lesz tartós, a rövidesen helyreáll 
az alkotmányos, demokratikus rend, mai már látják, hogy a 
helyzet egészen más. Határozottan szembenállnak a dikta-
tura politikájával és magával a diktaturával, mert ugy 
itélik meg, hogy az ország életében rmhél hamarabb végez-
ni kell a jelenlegi rezsimmel." 36./ 

A fasiszta juntát követő megujitott demokrácia kor-
mányában valamennyi 1973. szeptember 11-e előttidemokra-
tiküs erőm k részt kell vennie, jelenti ki, majd állást 
foglal ezek egysége mellett. 
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"Mindnyájunknak az a küldetésünk, hogy részt vegyünk a 

közös célért folyó harcban. Mindnyájunknak egyesitenünk 

kell erőfeszitéseinket, s eközben lojálisnak kell lennünk 

egymás iránt, tiszteletben kell tartanünk egymás állás-

pontját, átfogó, szilárd, becsületes megegyezésre kell 

törekednünk." 37./ 
Az Unidad Popular pártjai pozitivan értékelik ezeket a 

lépéseket, de a megnyilatkozásokat nem tartják elegen-

dőnek. Átfogó megállapodásra törekszenek. Ennek realitása 

szükségszerüségként jelentkezik. 
A Kereszténydemokrata Párt álláspontjának alakulására 

nagy hatással van a katolikus egyház véleménye. Mint is-

meretes, az ellenforradalmi fordulatot közvetlenül köve-

tő időben az egyház sem fordult szembe a juntával, tevé-

kenysége a gyanusitottak, a letartóztatottak védelmére, 

az emberi szabadságjogok a dolgozók szociális jogainak 

biztositására, a chilei társadalom különböző rétegeinek 

összefogására, a poli.kai konfliktus békés rendezésére 

irányult., Szükségképpen összeütközött tehát a juntával. 

APinochet-rezsim üldözni kezdte a papokat és a hivőket is. 

Katonailag avatkozott be az egyházi intézmények épébe. 

A katolikus egyház az üldözöttek megsegitésére Pro paz 

bizottságokat / Béke-bizottságokat/ hozott létre, majd 

ennek betiltása után megszervezte ugyanilyen céllal az 

ugynemmett "Vicaria de la Solidaridad"-ot, a Szolidaritás 

Vikáriust. Ingyenkonyhákat állitott fel Santiago szegény-

negyedeiben, s eljutott a juntával szembeni aktiv poli-

tikai szembenállásig. Kiáll egy igazságosabb gazdaság-

plitika kidolgozásáért, az emberi 3gok biztostásáért, 

elitéli a kinzásokat. A juntával együttmüködni szándékozó 

főpapok teljesen háttérbe szorultak, igy a fasiszta beál-

litottságu Valdes Püspök, Pinochet jóbarátja is elszige-

telődik.. 
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A katolikus egyház harcát Santiágo érseke, Raul Silva 
Henriquez biboros vezeti. 1974. husvétján a Santiagoi 
Katedrálisban tartott szentbes6dében padául a keresz-
tények krisztusi törvényévé tette a megbékélést, az egy-
más iránti szeretet, elitélvén az emberi jogok megsérté-
sét, önbírálatot gyakorolván az egyház magatartása fe-
lett is. 
... Mi egyebet jelent még kereszténynek lenni?... 

Két nagy szeretet él a keresztény szivében: Szeretet 
Istene és szeretet testvére iránt. Ez a törvény. 

És most a mi föliünkön, kérdezem én, uralkodik ez 
a törvény?... Nem vagyok biztos abban, hogy mi az Egek 
Atyjának hü fiai voltunk... Miért?... Láttuk a harcot, 
láttuk testvéreink halálát. Láttuk hazánk véres helyze-
tének fájdalmát, a testvérek közötti háborut... Talán 
mi is bünösök voltunk, nem tettünk meg mindent, amit meg 
kellett volna tennünk. 

Mondottuk, hogy az erőszak nem szül csak erőszakot, 

és egy igazságosabb és jobb társadalom megteremtésének 

nem ez az utja. 
Mondottuk a mi népünknek, a mi hatalmasainknak, hogy nem 
hiányozhatnak az ember tiszteletének elvei, hogy az em-
beri jqgok szentek, melyeket senki meg nem sérthet." 38./ 
1974. decemberében, karácsonyi prédikációjában ujra fele-
melte szavát a biboros az emberi jogok védelmében, sza-
badságot követelve a politikai fcr4yoknak, elitélve a jun-
tát,egységes álláspontra szólitva fel a keresztényeket. 
'!bben a döntő órában, amelyet a misokat szenvedett ha-
zánk átél,nem lehet sem semlegesnek, sem ingadózónak len-

ni, s minden chileinek joga van a világban szenvedések 
nélkül élni." 39./ 
1975. áprilisa óta a püspöki kar azonba már letett arról 
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a szándékáról, hogy ujabb figyelmeztetéseket intézzen a 
hatóságokhoz. A legutólh két év már egyértelműen a jun-
tával való szembenállás jegyében telt el. 

A katolikus egyház mozgósitó tevékenysége tehát ujabb, 
politikailag megfélemlített, vagy passziv tömegeket von-
hat be az antifasiszta frontba. Chilében ezért tovább ja-
vulnak a széleskörű, eredményes öss'ogás esélyei. 

A hadseregben is erősödik a forrongás. Erről tanusko-
dik az a néhány adat, mely tudomásunkra jutott. A felső 
vezetés sem egységes. Ezt jelzi Oscar Bonilla tábornok 
helikopterszerencsétlensége, és Arellano Stark tábornok 
leváltása a vezérkari főnöki posztról. A juntán belül s 
elhangzanak egymástól eltérő nyilatkozatok .  Ebben első-
sorban Leigh tábornok jár az élen. Esetében figyelembe kell 
venni azonban, hogy sokkal inkább a hatalomért folytatott 
személyi torzsalkodás következihényeként értékelhetőek megnyilvá-
nulásai, mintsem politikai alternativaként. 
Van azonb an  a hadseregnek egy valóban demokratikus része, 
amely jelenleg ugyan elszigetelt, s valószinti, hogy a le-
zajlott tisztogatások következtében gyenge. Mindazonáltal 
létezik, s ennek nagy jelentősége lehet a chilei politikai 
fejlődés taábbi szakaszában. Annál is inkább, mivel sem a 
baloldal, / a MIR-re  is  vonatkozik! sem a Kereszténydemok-
rácia nem tekinti egységes reakciós tömegnek a hadsereget, 
s csupán a fasiszták által elkövetett bűnösök felelősség-
revonását tervezik. Fontos szerepet szánnak viszont a fa-
sizmus megdöntésében a Fegyveres Erők demokratikus érzel-
mű tagjainak. Az előrelépés ezen a téren talán a legnehe-
zebb, ugyanakkor az együttműködés lehetősége a szoros el-
lenőrzés ellenére is megvan. Erre utal a Haditengerészek 
1974. szeptemberi Manifesztuma, amely Pinochetet és klikk-
jét vádolja a hazafiak ellen elkövetett bűnökért, és az 
UP-hez hü katonák ezreinek fizikai megsemmisitéséért. 
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A Kiáltvány a továbbiakban kijelenti: "A világnak tud-
nia kell, hogy a chilei hadsereg  nemcsak fasisztákból 
és árulókból áll. A fellépés napja még nem érkezett el, 
és mi titokban isharcolunk, ápolva,apolgári szerveze-
tekkel szoros kapcsolatainkat, hogy amikr eljön az óra, 
megdöntsük a katonai juntát." 40./ 

Hasonló tartalmu Manifesztumot adtak ki 1975. január-
jában. a hazafias tisztek is. 

Végkövetkeztetésünk tehát a fasizmus elleni harc kér-
dését il7e tően a jelenlegi tények és események, valamint 
a nemzetközi szolidaritás ismeretében csakis az lehet, 
hogy a fasiszta junta külső és belső elszigetelődése nap-
ról-napra nő, a különböző politikai erők álláspontja vi-
szont közeledik egymáshoz. Bár igaz az is, hogy a szük-
séges és kivánatos egység az ellenzéki erők között még 
nem jött létre. Ám a tendencia nem lehet kétséges: a szé-
leskörü tömegmozgalomra támaszkodó antifasiszta egység 
egyre jobban megerősödik és megszilárdul, a fasizmustól 
balra álló politikai osztályok és rétegek közötti megosz-
tottság fokozatosan megszünik. Az antifasiszta népfront 
objektiv alapján fokozatosan megvalósul a szubjektiv té-
nyezők egysége. 

Acbmokratikus alternatíva győzelme történelmi tapasz-
talatokon alapuló szükségszerüség. 
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V. Összegezés • 

A chilei események bebizonyították, hogy a fasizmus ter-
mészete, osztálylényege nem változott. "A fasizmus nem 
osztályok felett álló hatalom és nem a kispolgárság, 
vagy a lumpenproletáriátus hatalma a finánctőke felett. 
A fasizmusmagának a finánctőkének a hatalma. A fasizmus 
a munkásosztállyal, a parasztság és az értelmiség forra-
dalmi részével való terrorista leszámolás szervezete. A 
fasizmus a külpolitikában a legdurvább formáju soviniz- 
mus, amely vadállati gyülöletet szít más népek ellen" 1./ 
- állapítja meg Dimitrov. 

A neofasizmus a  },,nemzetközi méretekbenl.yó osztály-
harc része, mely beleillik az imperialista stratégiai 
elképzelésekbeY:.ás azok megvalósitásába. Létrejötte és 
fennmaradása a nemzetközi finánctőke, a monopóliumok, 
az imperialista hatalmak és szervezeteik támogatásának kö-
szönhető. 
Internacionalizálódik a neofasizmus funkciója is. Bizo-
nyos értelemben tehát független a belső társadalmi poli-
tikai viszonyoktól. Az imperializmust kiszolgáló jellege 
és brutális módszerei miatt tön bázisraJnem tud szért 
tenni, s ugy külső, mint bel6 kapcsolataiban elszigete-
lődik. Uralmát csak véres terrorral, megtorlással tartja 
fenn. /Dimitrov: a fasizmus dühödt, de nem szilárd hata-
lom/ Ezért nem véletlen, hogy napjainkban a fasizmus szá-
mára csak a fegyveres ellenforradalmi fordulatok irtja jár-
ható. A hadsereg reakciós, imperialistabarát szárnya pe-
dig magára vállalja a faltörő kos szerepét. 
Ezért rendkivül fontos a fasizmus elleni mindennapos és 
lanledatlan harc. A fasizmus közvetlen és konkrét veezé- 
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lyének hiánya, társadalmi bázisának gyengesége nem ve-

zethet - éppen az elemzett tényezők miatt - a fasizmus 

reális veszélyének lebecsüléséhez. 

"A Népi Egység vezetői lebecsülték a fasiszta veszélyt 

- irja Kerekes György - Chilében - hangoztatták - mélyek 

a demokratikus hagyományok. A fasizmusnak nincs komoly 

társadalmi bázisa, nincs győzelmi esélye. Harcolni kell 

a fasizmus ellen, de a fasiszta szervezetek minden áron 

való szétzúzására összpontositani, bevetni ellenük a 

proletáriátust - hiba lenne. Peig ez volt az egyetlen 

lehetőség...- Egy ilyen politikai csata nem lépte volna túl 

az antimonopólista, antiimperialista oligarchiaellenes 

célkitüzéseket, de csapást mért volna a fő el:b nségre, 

sa alkalmas lett volna a szövetségi , kapcsolatok kiszéle-

sitésére is. 

A fasizmus elleni frontális és következetes harc el- • 

maradása súlos taktikai hiba volt. A nem kellő számvetés 

a veszéllyel nemcsak az ellenség lebecsüléséből fakadt, 

hanem a demokrácia hibás értelmezéséből is. Gyakran "páYt- 
• 

ta'aannak" tekintették azt .  Nem értették meg, hogy a de-

mokrácia legádázabb ellenségei számára biztositott szabad-

ság lemondást jelent a demokrácia védelméről." 2./ 

A Népi Egység megdöntése uj fejezetet nyitott Chile . 

történetében. Az antiimperialista, oligarchiaellenes front 

kiszélesedése az antifasiszta front formáját ölti. 

A fasizmus ellen harcoló, valamennyi demokratikus erőt 

magábafoglaló antifasiszta egységfront kialakitása és meg-

szilárditása - az álláspontok közeledése ellenére is - 

az eltérő koncepciót követő pártok miatt nehézségekbe 

ütközik. Ugyanakkor a chilei kommunisták és hazafiak előtt 

a jelenlegi feladat: megtalálni és megteremteni a fasizmus 

elleni eredményes harc uj módszereit, uj mamáit, és szer-

vezeteit. 
A chilei tapasztalatok e ponton is tulmutatnak a 

nemzeti kereteken. Felvetik két alapkérdés további tisztá- 
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iásának és vizsgálatának szükségességét. Hogyan, milyea 

feltételek mellett lehet meggátolni a neofasizmus hata-

lomrajutását egy imperialista ellenes, antimonopólista 

egységfronton alapuló forradalmi folyamat körülményei 

között /az állam és a politikai-gazdasági intézmény-

struktura átalakitásának, a tömegmozgalmak kibontakoz-

tatásának a népi hatalmi és fegyveres szervezetek kié-

pitésének problémái!, s a már hatalomra jutott neofasisz-

ta diktatura megdöntéséért folytatott harc milyen uj vo-

násokat kölcsönöz a nemzetközi kommunista és munkásmoz-

galom fasizmusellenes stratégiai koncepciójának, s azt 

milyen uj követelmények, feladatok elé állitja a követen-

dő taktika, az alkalmazott módszerek és szervezetei for-

mák tekintetében. 

E kérdések megválaszolására azonban e dolgozat nem 

vállalkozhatott, csupán - a chilei példán keresztül - 

jelezhette azok fontosságát. • 



- 110 -  

Je~yzetek 
CC O ~C  

BEVEZETÉS  

1./ E.Santarelli: Fasizmus és ujfasizmus 	8.oldal  

Kossuth/Gondolat, 1976.  

2./ Ormos M.: - Incze M.: Európai fasizmusok  

1919-1939. Kossuth, 1976. 	12-13. oldal  

3./ Nemes D.: A fasizmus kérdéséhez  
Magvető, 1976. 	 56-57. oldal  

4./ J.Prazsky: A neofasizmus reális  
veszély  
Béke és Szocializmus 1971.7.szám  

5./ Vita. Harsányi I.: A fasizmus egyes  
történeti kérdései az ujabb.irodalom  
tükrében  
Párttörténeti Közlemények 1971. 2.szám  

177. oldal  

183. oldal  

6./ Harsányi I.: Állammonopolista kapitaliz-
mus-politikai reakció-neofasizmus  
Tájékoztató. Az Oktatási Minisztérium  
Marxizmus-leninizmus Oktatási Főosztálya  
1976. 3. szám  

7.1 Vita. A Fasizmus történelmi kérdeseiről  
Párttörténeti Közlemények 1971. 3.szám  

8./ A fasiszta veszély realitása  
/Marxisták nemzetközi eszmecseréje/  
Béke és Szocializmus 1973. 4. szám  

9./ Vita. A Fasizmus történeti kérdései-
ről.  

Párttörténeti Közlemények 1971. 3.szám  

14. oldal  

188. oldal  

42-43. oldal  

187. oldal  



10./ E.Santarelli: Fasizmus és ujfasizmus 

Kossuth/Gondolat, 1976. 

11./ Nemes D.: A fasizmus kérdéséhez 

Párttörténeti Közelmények 

1974/4.szém 

12./ A fasiszta veszély realitása 
/Marxisták nemzetközi eszmecseréje/ 

Béke és Szocializmus 1973. 5.szám 

13./ Harsányi I.: Állammonopolista kapitaliz-

mus-politikai reakció-neofasizmus 

Tájékoztató. Az Oktatási Minisztérium 
Marxizmus-leninizmus Oktatási Főosztálya 

1976. 3. szám 

208. oldal 

26. oldal 

45-46. oldal 

14. oldal 

14./ R.Arismendi: A fasizmus Latin-Amerikában 

Nemzetközi Szemle 1976. 10. szám 	53. oldal 

15./ Szükségesnek tartjuk felhivni a figyelmet - egyetértve 

a további elmélyült, és konkrét elemzés szükségességével, 
- az érintett latin-amerikai kommunista pártok képviselő-

inek álláspontjára: 

E.Rodriquez az Uruguayi Kommunista Párt Végrehajtó Bizott-

ságának tagja, a Központi Bizottság titkára az 1973. 

junius 27-i uruguayi fordulatot a brazil diktaturát másoló 
reakciós államcsinynak nevezte, majd a - Béke és Szocializ-

mus 1974/5. számában megjelent cikkében igy folytatta, - 
rámutatva ezzel az uruguayi rezsim osztályjellegére: 

"1973-ban Uruguayban a belső ellentmondások tovább éleződ-
tek, az oligarchia és a nép erői polarizálódtak, mélyebbé 

vált a szakadék egyfelől a bankárok, a latifundisták és a 
közvetitő burzsoázisa /Uruguayban La•Rosca a neve/ maroknyi 
csoportjá, másfelől az egyre elnyomottabb, egyre inkább el-

szegényedő tömegek között, beleértve a középrétegeket is
.... 
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a dilemma nem ez: polgári vagy katona személyek, hanem ez: 

az Oligarchia, vagy a nép" 

/120-122. oldal/ 

S. Sierra:" A Béke és Szocializmus 1976/1. számában az Uruguayi 
fasizmus eszkalációjáról ir, s idézi az Uruguayi Kommunista 

Párt 1975. november 11-i Nyilatkozatát: "a reakció támadása 

még veszélyesebb szakasz az ország teljes fasizálódása 

utján". /122. oldal/ 

R.Arismendi: az Uruguayi Kommunista Párt főtitkára, az egyik 

legnagyobb latin-amerikai teoretikus pedig a Nemzetközi 

Szemle 1976/10. számában, melyet fentebb idéztünk egyértelmű-

en fasiszta diktaturának tartja az Uruguayi rezsimet és 

pontosan meg is határozza nemzetközi szerepét és helyét. 

Joaquim Rodriguez a Brazil Kommunista Párt Központi Bizott-

ságának tagja a Béke és  Szocializmus 1973/5. számában, 
amely'i fasiszta veszély realitása" cimmel közli a folyóirat 
szerkesztőségének vitáját, a brazil katonai fasizmus jellem-

zőit, igy összegzi: "A brazil fasizmus és a "hagyományos 
fasizmus" közt vannak árnyalatnyi különbségek. De meg-
találhatók bennük ugyanazok a fő vonások.. Igaz, a brazil 

fasizmus fó vénásai mmagukon viselik ónnak a bélyegét, hogy az 

ország az észak-amerikai imperializmustól függ. A brazil 
fasizmus osztályjellegét a következőképpen határozhatjuk 
meg: az államkapitalizmus és  a nagybirtokosok legreakciósabb 
és legsovinisztább elemeinek katonai terrorisztikus diktatu-
rája, az imperializmustól való függés keretében" 
/43. oldal/ 

S. Gomes: A brazil Kommunista Párt Központi Bizottságának 

.tagja a Béke és Szocializmus 1974/5. számában igy jellemzi a 
brazil rezsimet: "A Brazil Kommunista Párt tavaly novemberi 
ülésén megállapitotta, hogy a brazil diktatura fasiszta 

tipusu rendszer, amely közvetlenügy:- a fegyveres erőkre és 
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a mindent behálózó állambiztonsági apparátusra támaszkodik. 

Fő korm4nyzati módszere a terror. A szakszervezetek több- 

sége a korporativizmus szellemében az állam szekerét tolja.... 

Az expanziós külpolitika, amely elsősorban az észak-amerikai 

imperializmus érdekeinek felel meg, soviniszta kampánnyal 

j4r együtt, amely antikommunista szent szövetségben egyesiti 

Latin-Amerika fasiszta rendszereit. /116. oldal/ 

R. Freitas: "Van-e 411ammonopol:sta kapitalizmus Braziliéban? V  
cimü cikkében egyebek mellett a következő meg41lapit4st 
teszi: "A fasizmus Braziliéban, akárcsak más országokban, 

a mély társadalmi válság következménye...Az 4l1ammonppolis-
taicapitalizmus megszilárdulásának és uralmának politikai 

formája Braziliéban az állam folyamatos fasiz4l4sa lett...Csak 
fasiszta tipusu rezsim tartóztathatja fel a tömegmozgalmat, 
csökkenti a monopoliumok féktelen kizsákmányolása ellen 
irányuló osztályharc viszonylag magas szinvonalát-" 

/Béke és Szocializmus 1976. 4. szám 110 . oldal/ 

16./ R.Arismendi: A fasizmus Latin-Amerik4ban 
Nemzetközi Szemle 1976/10. szám 	55-56. oldal 
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I, A fasiszta fordulat Chilében  

1./ Dr. Kerekes Gy.: Chilei tanulságok 

Mühelytanulmény 
Társadalomtudományi Intézet 

Budapest, 1976. 

2./  Dimitrov .: Egységfront, Népfront, 
Szocializmus 

Válogatott beszédek és irésok 

Kossuth, 1974. 

197- oldal 

10.0. oldal 

3./ Tekintettel arra, hogy 

1. Az ország igen sulyos gazdasági, társadalmi és 

erkölcsi válságban van 

2. a kormány képtelen megállítani a további zűrzavart 

3. állandóan hő  a Népi Egység által létrehozott és kato-

nailag képzett csoportok száma, s ez a körülmény g 
chilei népet feltartóztathatatlanul a polgári háboru 
felé sodorja, 

A fegyveres erők és a csendőrség elhatározzák: 

1. A köztársaság elnökének haladéktalanul ét kell adnia a 

hatalmat a chilei fegyveres erőknek és a csendőrségnek • 

2. A chilei fegyveres erők és a csendőrség együtt készek 

arra, hogy vállalják a felelőségteljes történelmi külde-
tést, és harcot inditanak a haza felszabaditéséért a  
marxizmus igája alól, a rend helyreéllitáséért és az 
alkotmányos kormányzásért. 

3. A chilei munkások biztosak lehetnek abban,hogy az eddig 
elért gazdasági és szociális vivmányaik alapjában nem 
szenvednek m6dositásokat. 



- 115 - 

4. A Népi Egység sajtója, a rídióadói, és televiziója 

ettől a perctől kezdve kötelesek megsziintetni az 

informícióközlést - ellenkező esetben mind a levegő-

ből, mind a sz4razföldről csapásokat mi rönk ríjuk. 

5. Santiago lakoss4ga maradjon otthoniban, hogy elkerül-

jük az írtatlan emberek pusztulísít. 

A proklan ciót al4irt4k: Augusto Pinochet Ugarte a szíraz-

földi hadsereg parancsoke, José Toribio Merino a hadi-

tengerészet parancsnoka, Gustavo Leigh a chilei légierők 

parancsnoka és Cesar Mendoza Durín a csendőréég főigaz- 

gatója"  22./ 

/Forr4s: El Mercurio 1973. szeptember 13./ 

4./ El Mercurin 1973. szeptember 13. 

5./ gyes adatok szerint az első napokban orsz4gszerte 
5000-en, Santi4góban pedig 4000-en estek a terror 
éldozatíul, 

/Népszabadsíg, 1973. szeptember 27./ 

6./ Hiven tudósitanak az első napok, hetek eseményeiről 

és borzalmairól Srgio Villegas, Jorge Timossi és 
Árkus Istvín könyve. 

Sergio Villegas: A stadion. Szemtanuk a chilei junta 

terrorjíról 

Gondolat, 1974. 

Árkus Istvín: Véres napok Chilében 

Kossuth, Tíncsics 1974. 

Jorge Timossi: A történet első lapja - Allende elnök 
Utközete 

Magvető, 1977. 
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7./ Az állampolgároknak tekintettel arra, hogy: 

Először: az Allende-kormányzat bizonyitottan sulyos törvény-

telenséget követett el az olyan kifejezetten alapjogok, mint 

az oktatás szabadságának, a gyülekezési jognak, a sztrájk-
jognak, a petició jogának, a tulajdonjognak, és általában 

az emberi biztonság és méltóság jogának megsértésével; 
Másodszor: ugyanez a kormányzat szétzúzta a nemzeti egységet 

a terméketlen, - s számos esetben véres - osztályharc mes-
terséges élezésével, elveszitvén ezzel azt a lehetőséget, 

hogy valamennyi chilei hasznosan hozzájárulhasson a haza 
javának sikeréhez, magával hozta a testvérgyilkos és elvakult  

harcot, s ráadásul a külföldi eszmékkel a mi sajátos alka-
tunkat megprótálta meghamisitani ás összetörni. 

Harmadszor: ugyanez a kormányzat bebizonyitotta képtelen-

ségét, hogy a chileiek egymás közötti együttélését bizto-

sítsa, s számos alkalommal sulyos károkat okozott nem 
tisztelve és nem teljesitve a jogokat. 

Negyedszer: azon kívül ez a kormányzat áthágta az Alkotmány 
korlátait, különböző alkalmakkor használva kétes .megoldáso-
kat, szándékosan hamis értelmezést vagy egyéb formában 

történt /elkö'etést/, amelyek érthető okokból jóváhagyás 

nélkül maradtak. 
Ötödször: - ugyanez-felhasznált ólyan kibúvót, mint - ahogyan 

ők nevezték: - a legális lehetőségek - a hatályon kívül nem 
helyezett törvények; másokat pedig megsértettek, igy olyan 

helyzetet teremtettek, hogy nemm csupán tetteik, dd eredetük 
is törvénytelenné vált. 

Hatodszor: ismételten figyelmen kivül hagyták a kölcsönös 

tiszteletet, amelynek az Állam hatalmi szervei között meg 

kell lenni; figyelmen kívül hagyták a Nemzeti Kongresszus, 

a Birói Hatalom és a Köztársaság Főellénőre határozatait, 

megengedhetetlen ürügyekkel vagy egyezerüen magyarázat nélkül. 
Hetedszer: A Végrehajtó Hatalomttullépte hatáskörét, nyil-
vánvaló formában és előre megfontoltan igyekezett saját 
kezébe felhalmozni mind nagyobb politikai, gazdasági 
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hatalmat, elsorvasztani a nemzeti életerőt, és igy súlyos ve-

szélybe sodorta az ország lakosainak jogait és szabadságát. 

Nyolcadszor: a Köztársaság elnöke megmutatta az országnak 

igazi arcát, amikor személyes hatalmát a hozzá csatlako- 

zott politikai pártok és csoportok bizottságainak határoza-

taitól és direktiváitól tette függővé, lerombolva ezzel 

annak a legmagasabb méltóságnak a képét, amelyet az Alkotmány 

ráruház, és ami annyira jellemzi az elnöki kormányzást. 

Kilencedszer: az ország mezőgazdaságának, kereskedelmének, 

iparának fejlődése megrekedt, sőt, visszafejlődött, az 

infláció növekedése viszont felgyorsult, s anélkül, hogy 

legalább ezen problémák megoldása iránti aggodalom jelei 

mutatkoztak volna, ezeket a kormányzat saját sorsukra hagy-

ta, és ugy tűnt, csupán csak szemtanuja ezeknek a jelensé-

geknek. 
Tizedszer: az országban duló anarchia megfojtotta a szabad-

ságot, erkölcsi és gazdasági zürzavar tombolt, s a Kormány-

zat abszolut felelőtlensége és képtelensége, hogy Chile 

helyzetének romlását megakadályozza, oda vezetett, hogy 

képtelen volt megfelelni a kontinens első nemzetei egyike  

hivatás betöltésének. 
Tizenegyedszer: veszélybe került mindaz, amit számos elő-

dünk befejezett és ránkhagyott, veszélybe került az ország 

belső és külső biztonsága, kalandba bocsátották Államunk 

függetlenségét, s amit a Kormányzat folytatott ellentétben 

állott e Köztársaság és büszke nép magas érdekeinek. 

Tizenkettedszer: ellentétben állott azokkal az elvekkel, 

amelyek az előzőekben a történelmi gondolkodásunkat  jellem-

ző klasszikus doktrina fényét adták, s amelyek elegendő 

alapot szolgáltattak e törvénytelen erkölcstelen és nagy 

nemzeti érzést nem reprezentáló kormányzatot megdöntő 

intervenciónk igazolására, elkerülve igy a még súlyosabb 

bajokat, amelyeket a jelenlegi üresfejü hatalom okozhatna; 

a célt elérni nem volt egyéb ésszerüen sikerekkel kecseg-

tető eszköz; szándékunk normalizálni az ország gazdasági és 

társadalmi életét, visszaállitani a békét, a nyugalmat, s 

az elvesztett biztonságot. 

Tizenharmadszor: Röviden kifejtve ezek azok az okok, amelyek 

miatt a Fegyveres Erők a Haza iránti erkölcsi kötelességének 
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érezte a Kormányzat megdöntésének szükségességét - amely 
bár kezdetben törvényes volt, de átcsuszott a nyilvánvaló 
törvénytelenségbe - s a hatalom átvételét azon időszakig, 
arcig a körülmények megkövetelik; bizonyitván ezzel a nemzet 
nagy többsége érzéseinek támogatásét, amely ennélfogva magéit 
és cselekedetét Isten és a Történelem előtt igazolja, követ-
kezésképpen határozatai, irányelvei és utasitásai, a közjó 
ős a magas hazafias érdekek funkciój4t töltik be. 
Tizennegyedszer: Következésképpen ezeknek a normáknak a 
törvényességéből ered kötelező jelleglik az 411ampolg4rok 
és különösen a hatóságok számára, akiknek az egész orsz4g-
ban tisztelniük ős teljesiteniük kell ezeket az előir4sokat." 

/Forr4s: La Tercera de la hora 1973. szeptember 13/ 

8./ La Tercera de la hors 1973. szeptember  13. 
9./ La Tercera de la hora 1973• szeptember 13. 

10./ La Tercera de la hora 1973. szeptember 13. 
11./ La Tercera de la hora 1973. szeptember 13. 
12./ La Tercera de la hora 1973. szeptember 13. 
13., La Tercera de la hora 1973. szeptember 13. 
14./ La Tercera de la hora 1973. szeptember 13, 
15./ La Tercera de la hora 1973. szeptember 13. 
16./ La Tercera de la hora 1973. szeptember 13- 
17./ La Tercera de la hora 1973 szeptember 13. 
18./ La Tercera de la hora 1973, szeptember 13. 
19./ E1 Mercurio 1973. szeptember 13. 
20./La Tercera de la hora 1973. szeptember 13. 
21./ El  Mercurio  1973. szeptember 15, 
22./ La Tercera de la hora 1973. szeptember 13 
23./ El Mercurio 1973. szeptember 14, 
24./ A Népi Egység hároméves kormányzásának elméleti-politikai 

tapasztalatait és tanulságait részletesen elemzi dr. 
Kerekes György: Chilei tanuls4gok ömli, mér ői.dézett mü-
helytanulm4nya. 

25./ Kommunyiszt 1973. október N2  15 	 91. oldal 
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II. A junta katonai konszolidációja 

1./ Béke és Szocializmus . 

1973. 11. szám 	 5 és 10. oldal 

2./ A különböző források adatai számszerüségükben eltérnek, 
azonban nagyságrendileg megegyeznek a junta által meggyilkolt, 
bebörtönzött, koncentrációs tárborokban fogva tartott, illet-
ve emigrálni kényszerült személyek számát illetően. A 

Chilei Kommunista Párt 1973. október 11-i Kiáltványa több 

mint '10-000 bebörtönzöttről ir /Kommunyiszt, 1973. október 

N215. 93. oldal/. 
Carlos Altamirano a Chilei Szocialista Párt főtitkára a Havan-
nában 1974. január 4-én tartott sajtóértekezletén 15 000_ 
meggyilkoltrólés 30 000 fogolyról tesz emlitést /Népszabad-
ság 1974. január 5./. Hortensie Allende és a chilei fasiszta 
junta által kiutasitott svéd nagykövet, Edelstom által _ 
Mexikóban 1974. január 12-én rendezett sajtókonferencián a 
diplomata 25 000 halottról, 6000 fogolyról számol be, valamint 
arról, hogy időközben 2700 személyt sikerült kimenekiteni 
Chiléből. Ebből 1500 chilei, 1200 pedig külföldi baloldali 
személyiség /Népszabadság 1974. január 15./ 
A Magyarország 1974. 17. száma egyházi forrásokra hivatkoz- 
va ozt közli, hogy a junta 8000 személyt kinozott halálra 
és 50 000 a börtönökben és koncentrációs tárborokban siny-

lődők száma. 
Medvegyenkoszovjet szerző tanulmányában 8000f ogolyról, . 
több mint 30 000 hazafi meggyilkolásáról tesz emlitést. 
S e 30 000-ből több mint 12 000 a Kommunista Párt és a 
Kommunista Ifjüsági Szövetség tagja - :jegyzi meg. 
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Ez tehát azt jelenti, bogy a Chilei Kommunista Párt, a junta 
legkövetkezetesebb ellenfele igen komoly vérveszteséget 

szenvedett. Két megdöbbentő adatot közöl még: 1975 közepén 
Chilében a junta gaztettei következtében több mint 22 000 
az özvegyek, és 76 000 az árvák száma. 
/MEMO 1975. 7. szám 85-86. oldal/. 

Guidó Calvi olasz ügyvéd összesitése szerint az 1973. szep-
tember 11. és 1975. január közötti időszakban Chilében 20 000 
embert gyilkoltak meg, 60 000 személy töltött 1 hónaptól 15 
hónapig terj3dő időt politikai okok miatt börtönben, 90 000 

azok száma, akik 1-30 nap közötti időt töltöttek börtönben. 
Több tízezer a sebesültek, s több mint 100 000 az emigránsok 
száma. /Népszabadság, 1975. augusztus 15./ 
Miraya Baltra az ENSZ Közgyülés 1976. évi őszi ülésszakán 
az ENSZ-jelentést alátámasztva a következő adatokat közölte: 

A fasiszta hatalomátvétel óta 750 000 állampolgárt tartóz-
tattak le./Népszabadság, 1976. október 20/. 
1976. novemberi adatok szerint legalább 6000 a katonai biró-
ságok által elitélt politikai foglyok,.2000pedig az "eltün-
tek száma" /Népszabadság, 1976. november 20/. 

3./ Horizont 
1974. 30. szám 

4./ Luis Corvalant, /a CHKP KB főtitkárát 1976. decemberében 
- a nemzetközi szolidaritás- kiszabaditotta börtönéből, s 
elhagyhatta az országot/ Edgardo Enriquez közoktatás-

ügyi, Luis Matte lakásépitésügyi, Sergio Bitar bányaügyi, 
Fernando Flores pénzügy, José Cademartori- gazdaságügyi, 
Jaime Toha földmüvelődésügyi, Carlos Matus gazdaságügyi, 
Jorge Tapia igazságügyi - minisztereket. 
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Koncentrációs táborokban tartják fogva Anibal Palmat a 

kormány főtitkárát, Enrique Kirberget, a Müszaki Egyetem 

rektorát, Pedro Pelipe Ramirezt, Leopoldo Lunat, Erich 

Schnale, és Aniceto Rodriquez szenátorokat. 

Az elszenvedett kinzásokba belehaltak José Toha az Allen-

de kormány volt belügy- és hadügyminisztere és Daniel 
Vergara belügyminiszter-helyettes. 

S mégegy megdöbbentő tény: több ezer letartóztatott és 

eltűntnek nyilvánított politikai foglyon a junta orvosai 

"tudományos kísérleteket" végeznek! 

5./ Arbitrary arrests and detentions in Chile 

4th Section of the 

International Comission 

of Enquiry into the 

Grimes Of the Military 

Junta in Chile 

Helsinki, March 28 th - 29 th, 1976. Finlandia House 

16. o. 

6./ Legjellemzőbb módszereik: 

a./ Nők és férfiak nemi szerveinek elektromos sokko-

lása /"sütés"/ 
b./ A letartóztatott testrészeire ütéseket mérnek, 

töréseket és dobhártyaszakadást okoznak. 

c./ Cigarettával vagy más eszközzel történő égetés 

d./ A fogoly orrát és száját befogják 

e./ A foglyok fejét vízzel és trágyával teli edénybe 

nyomják 

f./ A női fo4yokat megerőszakolják 
g./ A női foglyokat kutyával történő szexuális érint-

kezésre kényszeritik 

4./ 'A  nők nemi szervébe forró vastárgyakat tesznek 

i./ Forró vastárgyakat helyeznek a végbélbe 

j./ A foglyokat megfenyegetik, hogyha az ilymódon 

kikényszeritett vallom ásaikat visszavonják, csa- 

ládtagjaikon bosszut állnak. 
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Gyakori továbbá a kábitószerek és a hpnózis alkalmazása. 

7./ A junta ujságai, a La Tercera de La Hora, az El Mer-

curio, a La Segunda, a DINA által elfogott és eltűnt- 

nek nyilvánitott baloldaliak nevét közölték azzal, 

hogy az emlitett személyekaz argentin rendőrséggel 

és saját elvtársaikkal kirobbant fegyveres összecsa- 

pás áldozatai lettek. A 119 eltűnt személy rokonai 
viszont nyilvánosan kijelentették, hogy az egyházi Pro 
Paz bizottságok itján 115 esetben birósághoz folyamod-
tak; S mivel a chilei titkosszolgálat által elhurcolt 

személyekről van szó követelték, hogy a junta határoz-

za meg kihallgatásuk és fogvatartásuk helyét. A hozzá-

tartozók tanukkal tudják igazolni, hogy az-emlitett sze-

mélyeket a,DINA tartóztatta le. 

A junta lapjai információikat ugymond az az argentin 

Lea és a Braziliában megjelenő 0 Dia közléseiből meri- 

tették. S mi a valódi helyzet? Az argentin Lea cimü 

ujságnak mindössze a szóbanforgó egyetlen 1975. július 
15-i száma jelent meg, az 0 Dia-ról pedig a brazil saj-

tóügynökség közölte, hogy soha nem létezett. A dolog 

magyarázata: A DINA gyilkosságait igy próbálják leplez- 

ni. 

8./ Népszabadság 1976. október 24. 

9./ Manifiesto al pueblo de Chile 
Tiempos Nuevos 1975. 38. szám 

10./ J.Lavreckij: Salvador Allende 
Kossuth 1976. 
	 278. old. 

11./ Mirovaja Ekonomika -i Mersdunarodnüje Otnosényija 

1975. 7. szám 	 86. old. 

12./ Béke és Szocializmus 
1974. 10. szám 	 92. old. 
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13./ Manifiesto al pueblo de Chile 
Tiempos Nuevos 1975. 38. szám 

14./ IPW Berichte 
1973. 11. szám 

15./ J.Lavreckij: Salvador Allende 
Kossuth 1976. 	 279. old. 

16./ IPW Berichte 
1973. 11. szám 

17./ Béke és Szocializmus 
1971. 4. szám 	 83. old. 

18./ MarxiZm Today 
1974. október 

19./ Tiempos Nuevos 
1976. 9. szám  

20./ Uo. 

21./ Uo. 

22./ Uo. 

23./ Uo. 

24./ Uo. 

25./ Magyarorsg 
1974. 17. szám 

26-/ A Chilei Néphez 
Kommunyiszt 1973. október No-15 	 93. old. 
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27./ El Mercurio 
1973. szeptember 22. 

28./ Tiempos Nuevos 
1975. 3. szám 

29./ El Mercurio 
1973. szeptember 14. 

30./ Frankfurter Allgemeine Zeitung 
1976. október 4. 

31./ Béke és Szocializmus 
1974. 7. szám 	 137. old. 

32./ Uo. 

33./ Mirovaja Ekonomika i Mersdunarodnüje Otnosényija 
1975. július 	 87. old. 

34./ Népszabadság 
1976. március 9. 

35./ Le Monde 
1976. július 20. 

36./ Le Monde Diplomatique 
1975. 3. szám 

37./ El Mercurio 
1973. szeptember 23. 

38./ The Financial Times 
1977. január 27. 

39./ Uo. 



- 125 - 

III. A junta gazdaságpolitikája 

1./ Horizont 

1974. 30. szám 

2./ E problémakört részletesen tárgyalja 
Kádár Béla: Latin-Amerika gazdasági dilemmái 

Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó 
Budapest 1977. 

3./ The Financial Times 

1973. november 15. 

4./ The Financial Times 

1975. június 13. 

5./ Tragédija Csili: Materialü i Dokumenti 

Politizdat 1974. 	 158. old. 

6./ Nemzetközi Szemle 

1975. 11. szám 	 63. old. 

7./ Le Monde 
1976. július 22. 

8./ Extra 

1974. augusztus 24. 

9./ Chilean Short - and medium - term development program 

1974. 
Chart No.3 
National Development 
Program Investsmens 
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10./ Chilean Short - and medium - term development 

program 1974. 	 40. old. 

11./ Uo. 

12./ Uo. 

13./ Qué Pasa 

1975. október 23. 

39. old. 

25. old. 

14./ Népszabadság 

1973. december 18. 

15./ Tragédija Csili. Materialü i Dokumenti 

Politizdat 1974. 	 159. old. 

16./ Magyarország 

1974. 30. szám 

17./ Mirovaja Ekonomika i Mezsdunarodnüje Otnosényija 

1975. 7. szám 	 87. old. 

18./A nép ellenállása töretlen 

Horizont 1976. 36. szám 

19./ Le Monde 

1976. július 22. 

20./ Mirovaja Ekonomika i Mersdunarodnüje Otnosényija 

1975. 7. szám 	 88. old. 

21./ Magyarország 

197 4. 30. szám 

22./ Kommunyiszt 

1974. 14. szám szeptember 	87. old. 
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23./ Mirovaja Ekonomika i Mersdunarodnüje Otnosényija 

1975. 7. szám 	 88. old. 

24./ Horizont 

1976. 36. szám 

25./ Le Monde 

1976. július 21. 

26./ Le Monde 

1976. július 22. 

27./ A külföldi kölcsönök, hitelek és segélyek összege 1974. 

végéig az alábbi módon alakult: 
1973. október 6-án az USA 24 millió dollár hitelt adott 

Chilének, 120.000 tonna búza megvásárlására. Annak ide-

jén ezt az Allende-kormánytól megtagadta /Népszabadság 

1973. október 6./ 

1973. novemberében a Manufactures Hanover Trust a ko- 

rábbi 20 millió dollár mellé ujabb 24 millió dollár 

hitelt nyujtott a fasiszta juntának /Népszabadság 1973. 

november 13./ 	 . 

1974. április elején az Amerikaközi Fejlesztési Bank 

22 millió dollár kölcsönt adott Pinodetnek, azzal a 

céllal, hogy a mezőgazdaságot feLújitsák - Allende kor-

mánya e szervezettől semmiféle kölcsönt nem kapott 

/Washington Post 1974. április 2./ 
A "Párizsi Klub" pedig amerikai befolyásra haladékot 

adott a fasiszta júntának 760 millió dollár visszafize-

tésére. /Béke és Szocializmus 1974. 10. szám 92. old./ 

28./ A Nemzetközi Szemle 1975. novemberi számának összesité-

se szerint a fasiszta rezsimnek nyujtott hitelek dollár-

ban 1974. októberéig: 

/A Partido Socialista de Chile Informa 1974. 5. számá-

nak statisztikai infamációja./ 
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Nemzetközi Szervezetek:  

Nemzetközi Fejlesztési Bank /BID/ 100 300 000 
Világbank 13 500 000 
Nemzetközi Valuta alap /IMF/ 235 000 000 

Andok Fejlesztési Társulás /CAF/ 14 850 000 

Összesen 36 3 700 000 

Országok: 

Amerikai Egyesült Államok 

/a katonai segéllyel együtt/ 105 030 000 

Brazilia 150 000 000 

Argentina 

/beleértve a puccs előtti hite-

leket is/ 170 000 000 

Kanada 5 000 000 
Japán 12 367 000 

Német Szövetségi Köztársaság 6 500 000 

Franciaország 800 000 

Összesen 449 697 000 

Magánbankok: 

Rövid lejáratra 

/USA, Kanada, Argentina/ 254 000 000 

Hosszu lejáratra 

/Brazilia, Franciaország, 

Belgium, Irország/ 140 000 000 

Összesen 394  000 000 

Egyéb nemzetközi szervezetek: 

/adományai, hitelei, segélyei/ 3 925 058 

Összesen 1 211 322 058 
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További hitellehetőségek: 

BID 292 000 000 

Világbank 80 000 000 

CAF 16 150 000 

USA /a katonai segéllyel együtt/ 86 976 000 

Összesen 475 126 000 

/Nemzetközi Szemle 1975. 11. szám 	66 — 67 old. 

29./ Népszabadság 

1976. március 6. 

30./ Tiempos Nuevos 

1975. 21. szám 

31./ Horizont 
1976. 36. szám 

32./ Le Monde 

1976. július 22. 

33./ Tiempos Nuevos 

1975. 21. szám 

34./ Le Monde 

1976. július 22. 

35./ Magyarország 

1974. 30. szám 

36./ Béke és Szocializmus 

1974. 9. szám 	 114. old. 
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37./ A New York Times 1975. május 6-i számának, 
a Tiempos Nuevos 1975. 21. számának adatai szerint 

400 %-os az 1974. évi infláció Chilében, mig a 

The Observer 1974. december 15-i száma, a Társadal- 

mi Szemle 1974. márciusi száma 600 %-ra teszi az 

infláció nagyságát. 

A Pravda 1975. május 22-i száma a hivatalos adatokat 

idézve 400 %-ot állapit meg, de hozzáteszi, hogy 

ez az adat valószintileg kozmetikázott, mivel az eu-

rópai és az amerikai sajtó egyaránt 600 %-ot tekint 

reálisnak. 

38./ Le Monde 

1976. július 22.• 

39./ Mirovaja Ekono.mika i Mezsdunarodnüje Otnosényija 

1975. 7.'szám 	 90. old. 

40./ Népszabadság 

1973. október 18. 

41./ Tragédija Csili: Materialü i Dokumenti 
Politizdat 1974. 	157. old. 

42./ El Mercurio 

1975. február 16. 

43./ Tiempos Nuevos 

1975. 21. szám 

44./ Közli: "Ercilla 1975. március 19-25. 

45./ Kommunyiszt 

1974. szeptember 14. szám 

46./ Társadalmi Szemle 

1974. 3. szám 

19. old. 

87. old. 

76. old. 
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47./ Mirovaja Ekonomika i Mersdunarodnüje Otnosenyija 

1975. 7. szám 	 90. old. 

48./ Nemzetközi Szemle 

1975. 11. szám 	 66. old. 

49./ Arbitrary Arrests and detentions in Chile 

4th Session of the International Commission 

of Enquiry into the Crimes of the Military 

Junta in Chile 

Helsinki, 
March 28th-29th, 1976. Finlandia House 22. old. 

50./ Le Monde 

1976. július 21. 

51./ El Mercurio 

1974. október 10. számából . 

A szegénység a tartományokban /csökkenő sorrendben/ 

1970-es összesités 

Provincia 
/Tartomány/ 

Poblacion 	Pobres 	Pobres 
Total 	Urbanos 	Rurales 

Provincia 	/Városi 	/Falusi 
/Tartomány 	szegényq/szegénys 
össz.lakoss./ 

Total 	% Pobres sobre 
Pobres 	Poblacion Total 
Provincia 	Provi ncia 

tart.ö. A tartom any szegé-
szegénys./nyeinek a tart.ó. 

lakosság óhoz viszo- 
nyitott aránya %-ban 

COQUIMBO 340.818 45.873 56.357 102.230 29.9 

AYSEN 48.944 8.631 5.814 14.445 29.5 

ARAUCO 98.752 13.124 14.869 27.993 28.3 

LINARES 191.914 18.583 34.227 52.810 27.5 

CAUTIN 42:16 20 44.567 70.864 115.431 27.4 

MALLECO 176. 65 2 19.614 27.890 47.531 26.8 

NUBLE 318.192 33.940 48.854 82.794 25.9 
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MAULE 83.243 7.671 13.289 20.960 25.1 

ATACAMA 152.686 28.944 9.354 38.298 25.0 

BIO-BIO 192.911 22.746 24.428 47.174 24.4 

COLCKAGUA 168.731 14.249 26.441 40.690 24.1 

CURICO 114.721 9.700 17.342 27.042 23.5 

ACONCAGUA 162.185 17.798 20.240 38.040 23.4 

TÁLCA 234.331 21.445 31.173 52.628 22.4 

LLANQUIHUE 201.074 25.040 19.441 44.481, 22.1 

O'HIGGINS 310.939 35.523 32.763 68.286 21.9 

TARAPACA 176.180 32.003 6.298 38.301 21.7 

OSORNO 159.645 17.269 15.041 52.110 20.2 

VALDIVIA 275.895 27.787 27.616 55.402 20.1 

ANTOFAGASTA 251.655 46.899 2.510 49.409 19.6 

CONCEPCION 665.412 101.186 28.872 130.058 19.5 

SANTIAGO 3.425.943 593.996 53.143 647.139 18.8 

CHILOE 111.220 6.465 13.395 19.864 17: . 9 

VALPARAISO 747.360 99.951 14.684 114.635 15.3 

MAGALLANES 91.625 6.707 1.946 8.653 9.4 

52./ La Tercera de La Hora 

1974. október 11. 

53./ Mapa Extrema Pobreza 

1975. Santiago 	 10. old. 

54./ Uo. 	 ll.old. 
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55./ Uo. 15. old. 

A szegények száma, tartományi bontásban, országos százalékos 
arányban kimutatva 

Provincia 
/Tartomány/ 

Poblacion 
Total pro- 
vincia 
/A tart.ö. 
lakossága/ 

Pobres Urbanos Pobres 
/Városi szegény-Rurales 
ség/ 	/Falusi 

szegénys/ 

Total Pobres .A tartomány 
Provincia 	szegényeinek 
/az össze a 	az orság sze- 
tart.szegényWgénységébez 

viszonyitott 
aránya %-ban 

SANTIAGO 3.425.943 593.996 53.143 647.139 33.76 

CONCEPCION 665.412 101.186 28.872 130.058 6.78 

CAUTIN . 420.6 20: 44.567 70.864 115.431 .6.02 

VALPARAISO 747.360 99.951 14.684 114.635 5.98 

COQUIMBO 340.818 45.873 56.357 102.230 5.33- 

NUBLE 318.192 33.940 48.854 82.794 4.32  

O'HIGGINS 310.939 35.523 32.763 68.286 3  5  

VALDIVIA 275.895 27.787 27.616 55.402 2.89 

LINARES 191.914 18.583 34.227 52.810 2.75  

TÁLCA 234.331 21.445 31.173 52.628 2.74 

ANTOFAGASTA 251.655 46.899 2.510 49.909 2.57  

MALLECO 176.652 19.641 27.890 47.531 2.48  

BIO-BIO 192.911 22.746 24.428 47.174 2.46  

LLANQUIHUE 201.074 25.040 19.441 44.481 2.32  

CoLCHAGUA 168.731 14.249 26.441 40.690 2.12 

TARAPACA 176.180 32.003 6.298 38.301  1.99 

ATACAMA 152.686 28.944 9.354 38.298 1.99 

ACONCAGUA 162. 185 17.798 20.240 38.040 1.98 

Osorno 159.645 17.269 15.041 32.110 1.67 
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ARA:UCO 98.752 13.124 14.869 27.993 1.46 

CURICO 114.721 9.700 17.342' 27.042 1.41 

MAULE 83.243 7.671 13.289 20.9 60 1.09 

CHILOE 111.220 6.469 13.395 19.864 1.03 

AYSEN 48.944 8.631 5.814 14.445 0.75 

MAGALLANES 91.625 6.707 1.946 8.653 0.45 
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IV. A fasizmus elleni harc kérdései 

1./ Chile: Ensenanzas y perspectivas de la Revolucion 

Santiago de Chile, Julio de 1974. 

Documentos Oficiales del Partido Comunista 

de Chile Emitidos en Santiago despues del 

golpe militar fascista 	130.old. 

2./ Declaracion del Partido Comunista de Chile 

Santiago de Chile, Diciembre de 1973. 

Documentos Oficiales... 	39.old. 

3./ Manifiesto al pueblo de Chile 

Santiago de Chile, Agosto, 1975. 
Tiempos Nuevos 1975. 38. szám 

4./ Patriotas: Solo unidos derrotaremos al fascismo 

Santiago de Chile Septiembre de 1976. 

Tiempos Nuevos 1976. 48. szám 

5./ Chile;_ Ensef.anzas y perspectivas de la Revolucion 

Santiago de Chile, Julio de 1974. 

Documentos Oficiales... 	131. old. 

6./ Patriotas: Solo unidos derrotaremos al fascismo 

Santiago de Chile, Septiembre de 1976. 

Tiempos Nuevos 1976. 48. szám 

7./ Manifiesto al pueblo de Chile 
Santiago de Chile, Agosto 1975. 

Tiempos Nuevos 1975. 38. szám 
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8./ Patriotas: Solo unidos derrotaremos al fascismo 

Santiago de Chile, Septiembre, 1976. 

Tiempos Nuevos 1976. 48. szám  

9./ Declaracion del Partido Comunista de Chile 

Santiago de Chile, Diciembre de 1973. 

Documentos Ofi~ ales... 40.old. 

10./ A Chilei Néphez. A CHKP 1973. október 11-i Kiáltványa  

Kommunyiszt 1973. 15. szám 	94-95. old.  

11./ Manifiesto al pueblo de Chile 

Santiago de Chile, Agosto, 1975. 

Tiempos Nuevos 1975. 38. szám  

12./ Uo.  

13./ Uo.  

14./ Patriotas: Solo unidos derrotaremos al fascismo 

Santiago de Chile, Septierbre de 1976. 

Tiempos Nuevos 1976. 48. szám  

15./ Uo.  

16./ Uo.  

17./ Horizont  

1974. 30. szám  

18./ El Partido Radical a sus militantes y al pueblo de Chile 

Octubre de 1976. 

19./ Uo.  

20./ Uo.  



- 1 37 - 

21./ Részletesen' tárgyalja és elemzi az Unidad Popular 

tevékenységét és a pártjai közötti kapcsolatokat 

Kerekes György: Chilei tanulságok cimü mühelytanul-

mánya. Társadalomtudományi Intézet Budapest 1976. 

22./ Una Clarificacion Necesaria 

Mayo de 1976. 	 34-35. old. 

23./ Interju Carlos Altamirano-oval 

Valóság 

1975. 8. szám 
	 118. old. 

24./ Uo. 	 119. old. 

25./ Partido Socialista Comision de Consenso 

Enero 1976. 	 27-28. old.. 

26./ Uo. 	 29. old. 

27./ Conferencia de prensa de secretario general 

del MIR Andres Pascal A. 

Desde la Clandestinidad 

Diciembre 1974. 	 12-13. old. 

28./ Hasta le Victoria o la Muerte 
Carta de Respuesta a la direccion del 

Partido Comunista 

Febrero de 1975. 

29./ Conferencia de prensa... 

30./ Hasta la Victoria o la Muerte... 

31./ Uo. 

7. old. 

13-14. old. 

15-16. old. 

11. old. 
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32./ Conferencia de prensa... 

33./ Uo. 

34./ Rinascita 1976. szeptember 10. 
36. szám 

35./ Béke és Szocializmus 
1976. 6. szám 

36./ Uo. 

37./ Uo. 

38./ Boletin informativo 

Chile Democratico-Ráma  
Numero 15. 
Mayo 4 de 1974. 

47. old. 

48. old. 

49. old. 

4. old. 

39./ Mirovaja Ekonomika... 

1975. 7. szám 

40./ Uo. 
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V. Összegezés 

1./ Dimitrov: Egységfront, Népfront, Szocializmus 

Kossuth 1974. 	 99.old. 

2./ Kerekes György: Chilei tanulságok 
Műhelytanulmány 

Társadalomtudományi Intézet 

Budapest 1976. 122. old. 
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TARTALOMJEGYZÉK  

Oldal 

Bevezetés 	  1-14 

I. A fasiszta fordulat Chilében 	 15-32 

II. A junta katonai konszolidációja  	 53-55 

III. A junta gazdaságpolitikája 	 56-80 

IV. A fasizmus elleni harc kérdései 	 81-106 

V. Összegezés 	  107-109 

Jegyzetek 	  110-139 



 

Birálat 

 

    

Dr. Szilágyi István=  A totális fasizmus 48 az ellene foly-

tatott harc lg yes kérdései Chilében 1973-1976. cimti bö1- 
os észdoktori értekezéséről. 

A dolgozat kés zitője mint egyet4mUnk joghallgatója 

a tudományos szocializmus diákkör egyik legaktivabb tag-

NI  volt. Szakdolgozatát is ebből a témakörből készitette 

és mint a Veszprémi Egyetem  Marxizmus-Leninizmus Tanszéké-

nek oktatója, tovább folytatta korábbi témájának kutatását. 

A védésre benyujtott dieszertáoió azt jelzi, hogy nem ered-

ménytelenül. A felhasznált irodalom és források széles ská-

lája ugyanakkor azt is mutatja, hogy a választott téma vál-

tozatlanul az érdeklődés középpontjában áll. 

A 139 oldalas értekezés /irodalommal, jegyzetekkel 

együtt/ 5 fejezetre /I. . Fasiszta fordulat Chilében, II. 

A junta katonai konszolidációja, III. A junta gazdaság- 

politikája, IV. A fasizmus elleni hare kérdései, V. 

ősszegzés/ tagolva tárgyalja a cimben foglalt főbb kérdé- 

seket. A viszonylag terjedelmes bevezetőben a szerző át-
tekinti egyrészt a fasizmus általános elméleti vonatkozá-

su kérdéseit,, másrészt a neofasizmus marxista felfogását 
ill. értelmezését. 

A dolgozat helyesen mutatja be az Allende-kormány 
által képviselt Shilei kisérletet és annak beles és ktilső 

hatásait. Egyet lehet azzal is érteni, hogy különbséget 

tesz a katonai puccs és a fasiszta ellenforradalom között 
/15. oldal/. A mondottakkal válik érthetővé, lesz bizonyima. 



tottá a fasiszta fordulat  belső és külső háttere ill. 

ezek összefüggései. Egyet lehet .érteni azzal 3e, hogy a 

tanulmány kés zitő j e, különbséget. tesz  a: fasiszta junta ka-

tonai-.és gazdasági, politikai konszolidációja közöttt 

Jó,: hogy ezt a fontos különbséget a dólgozat viszonylag 

hűen trözi. Nem ilyen egyértelmű azonban a chilei fa- 

sizmus "végleges" formát öltésének értelmezése. /33. old./ 

E kiindulási alapnak a később irtak ellentmondanak. 

Jó érzékkel és árnyaltan tárgyalja a-szerző - ebben 

jogi ismeretei is jelentősen segítették - a katonai kon- 

szo1idáo .ó,. a  felduzzasztott . hadsereg megnövekedett sze- 

repét„ politikai monopolhelyzetét. Adatgazdag a junta gaz-

daságpolitikájának bemutatása is,. A felsorakoztatott ada- 

tok és tények mutatják: a junta egyik legnagyobb problémá 

ját,, a nagymérvű infráoiót és nyomort. Ezen a nemzetközi 

imperializmus segitsége sem tud lényegesen változtatni. 
Itt jegyzem meg, hogy ez utóbbit talán kissé jobban ki 

kellett volna emelni. 	 . 

A,fasizmus elleni hare kérdősei jelenlegi állapotát 

és jövőbeni k5!á ósait szintén jól tárgyalja a dolgozat. 

Csak egyet lehet érteni azzal a következtetéssel, hogy az 

antifasiszta népfront megteremtésének már ma adva vannak 
az objektiv feltételei,, nincsenek . azonban még meg a azub- 
jektiv politikai feltételek..A Chilei Kommunista Párt mel-
lett a Kereszténydemokrata Pártnak van döntő szerepe a de- 
moktratikus, antifasiszta összefogás; ujbóli megteremtésében. 

Fentiek alapján mind, a témaválasztás, mind annak fel- 



dolgozása eredményeként a disszertációt summa cum laude 

minóeitéssel javaslom elfogadni. 

Szeged, 1977 t  november ,  14. 

177r. RácZ Jánota/ 
egyétemi tanár 
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Helyben  

Professzor Elvtárs! 	 . 

Dr.Szildgyi István: A totális fasizmus és az ellene Mellékelve . 	 . • • 	• • • • • • • • • • • • • • • 	 • •  

folytatott harc egyes kérdései Chilében /1973-1976/  

cimü doktori értekezését tisztelettel felkérem, hagy azt megbírálni  

sziveskedjék. Legyen szabad Professzor Elvtára szives figyelmét fel-

hivnom tanácéülésünk ama határozatára, .  amely a birálat elkészitésének . 

és benyujtásának legkésőbbi határidejét .a kézhezvételtől számitott  

. harmadik hónap utolsó napjában állapitotta .meg. 	 . 

1 mellékelt értekezést a birálat elkészitbse után sziveskedjék átadni  

tanszéke könyvtárosának leltárba vétel ós a könyvtárban való elhelye-

zése céljából. '  

1977. nov.lo. Szeged, 	. . • . . . - . . . . . .  
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