


Bu toplantı Şili’de Allende Hükümetiyle baş etmede hangi stratejiyi benimsemeli-
yiz sorusunu ele alıcaktır.

A.  SORUNUN BOYUTLARI

Allende’nin Şili Başkanı olarak seçilmesi, bu yarıkürede bugüne kadar karşılaşılan 
en ciddi meydan okumadır bizim için.

Yapacaklarınız Latin Amerika’nın kalanında ve gelişmekte olan dünyada neler 
olacağına etki edecektir; gelecekte bu yarı küredeki ve SSCB ile ilişkilerimiz dâhil 
geniş dünya resmindeki konumumuzun ne olacağına etki edecektir. 

Allende katı, adanmış bir Marksist. Derin bir anti-Amerikan önyargıyla iktidara 
geldi. İktidarının temeli olan siyasi koalisyonun çekirdeğini Komünist ve Sosyalist 
partiler oluşturuyor. Herkes Allende’nin azimle şunları elde etmeye çalışacağı 
fikrinde mutabık:

-- Şili’de sosyalist, Marksist bir devlet kurmak;

--Şili’den ve o yarı küreden ABD etkisini silmek;

--SSCB, Küba ve diğer Sosyalist ülkelerle yakın ilişkiler ve bağlantılar kurmak.

O zaman, Şili’de Allende’nin iktidarını konsolide etmesi, o yarı küredeki çıkarları-
mıza ve konumumuza bazı çok ciddi tehditler oluşturmaktadır ve gelişmeleri ve 
dünyada başka yerlerde onlarla ilişkilerimizi etkileyecektir. 

--(bir milyar dolara yaklaşan) ABD yatırımları en azından kısmen kaybedilebilir; 
Şili ABD Hükümeti’ne ve özel ABD bankalarına olan (1,5 milyar dolara yaklaşan) 
borcunu ödeyemeyebilir.
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--Şili muhtemelen inter-Amerikan sisteminde bize karşı olan muhalefetin lideri, 
yarı kürede düzensizlik kaynağı ve Latin Amerika’nın kalanında sapma için deste-
ğin merkezi haline gelebilir.

--Sadece felsefi olarak değil, güç dinamikleri açısından da Sovyet / Sosyalist dünya-
nın bir parçası olacaktır; ve bölgede Sovyet ve Küba varlığının yayılması için bir 
destek ve giriş noktası oluşturacaktır. 

--Şili’de seçimle işbaşına gelmiş başarılı bir Marksist hükümetin tabii ki dünyanın 
kalanında, özellikle de İtalya’da etkisi -ve hatta emsal değeri- olacaktır; başka 
yerlerde benzer durumun taklit kabilinden yayılması dünya dengesini ve bizim 
onun içindeki konumumuzu ciddi şekilde etkileyecektir.
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Düşmanca yaklaşımla ilgili temel soru, Allende’nin iktidarını konsolide etmesini 
etkili bir şekilde engelleyebilir miyiz? En azından yapabileceğimiz bazı şeyler var. 
Başarılı olamasak da -süreçte kendimizi çok yıpratmadıysak- onun kendisini sağ-
lamlaştırmasından daha kötü durumda olmayacağımız argümanı yapılabilir; kendi-
mizi onu kontrol etme ve mecbur kalırsak sonra kontrol etmede başkalarının bize 
yardım etmesini sağlama şansımızı artırma muhalif pozisyonunda konumlandır-
mamızda bir doğruluk var.

Bana göre hiçbir şey yapmamanın tehlikeleri, bir şeyler yapmaya çalışırken karşı-
laştığımız risklerden daha fazla, özellikle de bu riskleri en aza indirme çabalarımızı 
uyarlarken esnekliğimiz olduğu için. 

Benim tavsiyem, Allende’ye elimizden geldiği kadar karşı çıkma ve iktidarını kon-
solide etmekten alıkoyma kararı vermeniz, bu çabaları bizim onun hareketlerine 
karşılık verdiğimiz görüntüsü verecek şekilde paketlemeye dikkat etmeniz.  
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