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i- Em 21 de setembro nosso Embaixador em 

Santiago teve entrevista de cerca de uma hora com o Em 

baixador dos Estados Unidos naquela Capital, 

tro havia sido solicitado por este ultimo, no dia 

durante o Te Deum comemorativo da data nacional chile-

O encont

19,

na.

0 Embaixador Kory, após comentário 

ral sobre a atual situação política no Chile 

nhas básicas coincidem com as informações que já trans 

miti a Bossa Excelência, recomendou ao Embaixador Cama 

ra Canto que não levasse ao conhecimento do Itamaraty 

o que lhe iria expor, a fim de evitar que consultásse

mos, por meio de nossa Embaixada em Washington, o De -

2. ge

cujas li

partamento de Estado, onde, segundo ele, "há diversos 

elementos pró-Allende". Explicou então que, seguindo 

instruções diretas da Casa Branca, está insinuando em 

todos os setores pertinentes as dificuldades que terá

o Governo chileno se o Senador Allende assumir a Presi

dência,

pensão do fornecimento de material bélico às Forças Ar- 

Acrescentou que elementos de destaque por êle se

em decorrência dos cortes de créditos e da sus-

madas•
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selecionados, politicamente não-militantes, começarão 

a distribuir^ no decorrer desta semana, entre os Chefes 

militares das três Forças, material impresso que "os 

obrigará a refletir sobre o que poderá acontecer num 

eventual Governo marxista".

Por outro lado, declarou o Embaixador3-
Kory estar convencido de que os parlamentares democra

ta-cristãos votarão pelo Senador Allende em 24 de outu 

bró proximo. Além disso, confirmando informação de 

que já dispunha nossa Embaixada em Santiago, disse que 

o Presidente Frei, por enquanto o arbitro de todos os

problemas $ continua indeciso e amedrontado ante qual

quer das atitudes que lhe têm sido aventadas. Segun

do o Embaixador americano, os Ministros Gustavo Lagos 

(Justiça) e Gabriel Valdés (Exterior) são os únicos 

membros do Gabinete que trabalham em favor de Allende; 

ó Presidente Frei desconfiada lealdade 

de Valdês, com quem já teve sérias altercações.

Voltando ao problema de evitar a posse 

de Allende, o Embaixador Kory afirmou que seu j^aís não 

pretende incentivar nenhum levante militar, mas que o 

apoiaria com a condição de que "logo depois" sejam 

realizadas novas eleições. Nesse contexto, manifes

tou sua preocupação com a infiltração marxista 

meios militares, mencionando o fato de que vinte por

4.

nos
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por cento dos Oficiais da Força Aérea teriam votado 

por Allende.

Na conclusão da entrevista, o Embai

xador norte-americano referiu-se às reações já regis. 

tradas aos resultados das eleições do dia 4 de setem 

O Governo francês já reconheceu extra-oficial

mente a vitoria de Allende, tendo-lhe solicitado 

rantias para as quatro grandes empresas francesas no 

Chile (Peugeot, Citroen, Banco Francês e Italiano pa 

ra a America do Sul, e a mina de cobre "La Diputada"). 

A Grã-Bretanha, embora sem reconhecer Allende como o 

Presidente-j21eito^tem procurado aproximar-se dêle e 

de dirigentes esquerdistas que o apoiam, com o intui-

0 Japão cortou os

5.

bro.

ga

to de vender mais e a curto prazo.

créditos para a venda de equipamento de telecomunica-

A Suíça e a Alema -ções às Forças Armadas chilenas, 

nha Ocidental também já sustaram suas respectivas li

nhas de crédito. Os Estados Unidos, através de repre 

sentantes seus em Santiago, têm difundido que também

farão o mesmo. Finalmente^o Banco Central, a pedido 

do "staff" de Allende, continua efetuando emissões e,

no dia 21, fêz grande encomenda de papel-moeda a seus 

fornecedores em Londres.

Permita-me Vossa Excelência tecer al-

A própria soli
6.
guns comentários sobre o que precede, 

citação de encontro feita pelo Embaixador norte-amer:L

i
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cano se insere na linha de pressões indiretas no sen
$
tido de evitar a posse de Allende. De fato, segundo 

informes de alta credibilidade, produziu-se uma cisão 

de orientação nos principais órgãos do Governo dos Es 

tados Unidos interessados no problema chileno após a 

eleição de 4 de setembro: a Casa Branca (i.e. Nixon 

e seus assessores imediatos) e a Central Intelligence 

Agency estão empenhadas em impedir que se consumi a 

vitória marxista; o Departamento de Estado se mantem

na posição "liberal" de reconhecer o resultado eleito 

ral como legitima expressão democrática, 

tada sem reservas;
a ser respei. 

o Departamento de Defesa revela-se

perplexo e indeciso, impedido de utilizar seus maci

ços recursos bélicos. O Embaixador Kory, jornalista 

por profissão, deve seu posto à amizade pessoal que o 

sua fidelidade pessoal ao Presidente áliga a Nixon;

reforçada, no caso, pela hostilidade que sente de par

te do Departamento de Estado. Assim se explica seu

comportamento pouco condizente com as praxes do ser

viço diplomático. De qualquer forma, os esforços ora
Oaui^u ciUU-'

desenvolvidos em Santiago pelo EmbaixadoiVe pela CIA 
(bem como por esta ultima em outras capitais do Cont.i

nente) parecem fundados em premisaas pouco seguras.

A tentativa de persuasao de elementos chaves do Gover

no dos perigos que decorreriam da chegada ao poder de

j

um marxista poderi^, eventualmente, ter algum efeito 

na fase pre-eleitoral, mas nunca após o diab O pr£
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jbse.wle r^wvo ____

baído Governo norte-americano duran
l>IÂ/

OJ
próprio

te a campanha, inspirado em parte na confiança de que 

Allende não venceria, desacredita perante os chilenos 

essas gestões tardias, 

cunstância de ser a atuação americana basicamente o -

Acrescente-se qx a isso a cir

rientada a fazer com que outros arquem com o onus da 

É difícil,portanto,ação direta, 

dade razoável de êxito a essa tentativa.

atribuir probabili

Em conclusão, não se alterou o quadro
# V v U *J)

traçado nas informnções anteriores. A unica 
(h 5^u

7.
d

l&Z. CL cfa.a posse de Allende

chegarem os principais Chefes militares à 

conclusão de que a ameaça marxista e mais forte do

que seus sentimentos de fidelidade ao Presidente Prei 

e colocarem acima de suas concepções legalistas o 

dever supremo de garantir a continuidade dos fundamen 

tos democráticos da Nação. Infelizmente, a mera enun 

ciação dos máiLefícios que advirão da posse de Allende 

não tem5força suficiente para provocar essa reação.

As esperanças se resumem, por isso, na ocorrência de
( ò Ao frUWWc tV O o I/\ \__ '-----—--------- -------- —---------- ---------um fato novo^To comício do movimento anti-comunista 

"Patria y Liberdad" previsto para 24 de setembro, por 

exemplo - que desencadeie choques de rua com as esauer 

das e assim obrigue as lideranças militares a agir.


