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 آتابخانه درفش آاوياني
آتابخانه درفش آاوياني افتخار دارد تا بهترين و برترين آتابهاي 
 پـــــــارسي را در اختيار عالقه مندان و عاشقان آتاب قرار بدهد

تمام پارسي زبانهاي جهانتقديم به   

اگوستو پينوشه ديكتاتور 
 شيلي



 

   پينوشه ديكتاتور شيلي

متولد شد و بزرگترين فرزند  1915آگوستو پينوشه اوگارته در سال 
او. گفته می شود مادرش مشوق او به اين کار بود. سالگی به ارتش پيوست 18او پس از تحصيالت نظامی در . در ميان شش خواهر و برادر بود

قريبا سه سال از آغاز رياست جمهوری سالوادور آلنده آن زمان ت. به درجه ژنرالی رسيد و فرمانده کل نيروهای مسلح شد 1973در سال   
او از معدود مقامات بلندپايه ارتش بود که آلنده تصور می کرد می تواند به او اعتماد کند. می گذشت  

 
 
 

  

    :آگوستو پينوشه: شرح حال
 

شيلی در يک کودتای چشمگير عليه دولت مارکسيست ژنرال آگوستو پينوشه هدايت نيروهای نظامی
در پی کودتا، موجی خشن از . سالوادور آلنده که طی فرآيندی دمکراتيک انتخاب شده بود را به عهده داشت

  .شورشگری ها و سرکوب شيلی را فرا گرفت که جهان را تکان داد

ه فوتبال سانتياگو منتقل و برخی از ، هزاران به اصطالح برانداز دستگير و به ورزشگا1973در سپتامبر 
  .آنها همانجا اعدام شدند

زمان درازی نگذشته . ژنرال پينوشه از پشت آن عينک دودی سربرآورد تا هدايت کشور را به عهده گيرد
  .بود که پارلمان معلق و انتخابات ممنوع شد

در تمام اين دوران ژنرال پينوشه ادعا . هزاران نفر ناپديد شدند. تبا خرد شدن اپوزيسيون سياسی، نا آرامی، دستگيری ها و شکنجه گسترش ياف
  .می کرد سعی دارد مانع افتادن شيلی به چنگ کمونيست ها شود

  : کودتای نظامی
گی سال 18او پس از تحصيالت نظامی در . متولد شد و بزرگترين فرزند در ميان شش خواهر و برادر بود 1915آگوستو پينوشه اوگارته در سال 

  .به ارتش پيوست

 منجی شيلی يا قاتل بی وجدان؟

  



به درجه ژنرالی رسيد و فرمانده کل  1973او رئيس ستاد مشترک ارتش شد و در سال  1969در سال 
  .نيروهای مسلح شد

کشمکش سياسی، تورم . آن زمان تقريبا سه سال از آغاز رياست جمهوری سالوادور آلنده می گذشت
  .منجر شد 1973افسارگسيخته و هرج و مرج اقتصادی به يک کودتای نافرجام در ژوئن 

. دو ماه بعد آلنده، پينوشه را به عنوان فرمانده ارتش برگزيد چرا که اعتقاد داشت می تواند به او اتکا کند
  .اما در ماه سپتامبر، پينوشه به آلنده گفت استعفا دهد يا با اقدام نظامی مواجه شود

. آلنده خودداری کرد و جسد او زمانی که نيروهای ارتش وارد کاخ رياست جمهوری شدند در آنجا پيدا شد
  .سايرين مرگ او را به خودکشی نسبت دادند. همسرش گفت که او به دست شورشيان کشته شد

  مشکالت فزاينده

ممنوع شدند، حقوق مدنی از اعتبار افتاد، اختيارات اتحاديه های احزاب مارکسيست . دو روز بعد پينوشه به عنوان رئيس حکومت نظامی معرفی شد
  .بسياری از روشنفکران به خارج گريختند. کارگری کاهش داده شد، و سانسور شديدی اعمال شد

دو ميليون دالر صرف بی ثبات کردن بعدا معلوم شد که سی آی ای، سازمان اطالعات مرکزی آمريکا، 
  .دولت آلنده کرده است

درصد آرا  75، در آنچه رايزنی ملی خوانده شد، او 1978در . ، پينوشه رئيس جمهور شد1974در ژوئن 
  .را کسب کرد

، قانون اساسی تازه ای تصويب شد و سال بعد پينوشه برای يک دوره هشت ساله سوگند 1980در سال 
  .اد کردرياست جمهوری ي

سياست های او نرخ تورم را به طور چشمگيری . او با مشکالت فزاينده ای روبرو شد 1980در دهه 
  .کاهش داده بود که به رفاه بخش های حرفه ای و تجاری منجر شد

  .يک رکود اقتصادی باعث شورش در خيابان های سانتياگو شد 1981با اين حال نرخ بيکاری به شدت افزايش يافت و در 

  متحد بريتانيا

، شيلی متحد بريتانيا عليه آرژانتين بود و دولت مارگارت تاچر عليرغم اعتراضات حزب کارگر، ممنوعيت 1982در جريان مناقشه فالکلند در سال 
  .صدور تسليحات به شيلی را لغو کرد

قدرت را به  1973پينوشه در سال 
 گرفت دست

جسد آلنده در ويرانه های کاخ رياست
 شد جمهوری پيدا

پينوشه هنگام بازگشت به کشور با 



در طول زمان تا حدودی مقبوليت جهانی کسب کرد و حتی امتيازاتی به جنبش دمکراسی داد اما در پينوشه 
درصد او را رد  43درصد آرا مقابل  7/54رای دهندگان که حق پذيرش يا رد او را داشتند با  1988اکتبر 
  .کردند

  .ی قدرت را رد کرد، دو سال بعد از مقام رياست جمهوری کناره گرفتاو با بی ميلی نتيجه را پذيرفت و هرچند درخواست مخالفان برای انتقال فور

با اين حال او برای هفت سال ديگر همچنان فرماندهی نيروهای مسلح شيلی را به عهده داشت و بعد در تحولی که باعث ياس مخالفانش شد به 
  .عنوان سناتور دائمی در پارلمان دمکراتيک شيلی عضويت يافت

 1998او که مرتب به بريتانيا نزد دوستانش سفر می کرد در . وشه فکر می کرد که در بازنشستگی آسوده خواهد بود اشتباه می کرداگر آگوستو پين
  . در آنجا دستگير شد

  بازگشت احساساتی

از کشمکش های قانونی مفصل دادگاهی در اسپانيا خواستار استرداد او برای مواجه شدن با اتهامات نقض حقوق بشر شده بود و دولت بريتانيا پس 
  .او را تحت بازداشت خانگی قرار داد

نيا با اما بعد در ميان خشم مخالفان، تيم برجسته ای از پزشکان نتيجه گيری کردند که پينوشه ناخوش تر از آن است که محاکمه شود و دولت بريتا
  .بازگشت او به کشورش موافقت کرد

يد اجباری، پينوشه با يک هواپيمای شيليايی از بريتانيا به کشورش بازگشت و آنجا مورد استقبال گرم ماه تبع 18، پس از 2000در ماه مارس 
  .هواداران نظامی قرار گرفت

  .چند هفته بعد، دادگاهی در سانتياگو او را از مصونيت قضايی محروم کرد، حرکتی که سرآغاز سال ها نزاع قانونی بود

" عمليات کرکس"يلی به لغو حکم دادگاه اوليه داير بر اينکه می توان پينوشه را به خاطر نقش ادعايی او در ، دادگاه استيناف ش2005در مارس 
  .بود 1970تالش هماهنگ شش دولت آمريکای جنوبی برای تعقيب و کشتار مخالفان سياسی در دهه " عمليات کرکس. "محاکمه کرد رای داد

مرگ هنوز با مجموعه ديگری از دعاوی روبرو بود که عمده ترين آنها به آنچه ادعا می شود يک عليرغم آن حکم، ژنرال پينوشه به هنگام 
  .کالهبرداری چند ميليون دالری مالياتی بود مربوط می شد

 .اما شکنندگی جسمانی او پس از چندين سکته مغزی، باعث شد که او هرگز تحت محاکمه قرار نگيرد

 

  ريخ پينوشه، ديكتاتوري بر پيشاني تا
عليه دولت  1973خبر مرگش صدر اخبار جهان بود، با آودتايي آه در سال  2006دسامبر  10

هزار آشته و مفقود بر جاي  3سال ديكتاتوري سياه آه نزديك به  17شيلي انجام داد و اجراي 
 . اي شاخص را در تاريخ از آن خود آرد گذاشت، چهره

 

شد استقبال گرم برخی نظاميان روبرو



17هاي به جا مانده حكومت  آودك ربوده شده از ميراث 500هزار فرد شكنجه شده و نيز  28هزار نفر، وجود  3آشته يا مفقود شدن نزديك به 
.به طول انجاميد 1990به دنبال ساقط آردن حكومت منتخب آلنده آغاز و تا سال  1973سپتامبر  11است آه از " آگوستو پينوشه"ساله 

بسياري از. ، در زندانهاي آرژانتين بسياري از مادران آه تحت شكنجه بودند، آودآاني را به دنيا آوردند1976دتاي پينوشه در سال در جريان آو
آودك بالغ است و انجمني به نام 500اين مادران در زير شكنجه به قتل رسيده و آودآان آنها ناپديد شدند آه بر اساس آمار تعداد آنها به 

آشتن صدها نفر از آساني آه در برابر وي مقاومت آرده بودند، اعدام حدود يكصد تن.ها همچنان در جستجوي آودآان ربوده شده است مادربزرگ
فرمانده ارتش قبل از پينوشه،" آارلوس پراتس"هايي همچون ژنرال  از طرفداران سنديكا و رهبران چپگرا آه در زندان بودند، ترور شخصيت

وزير امور خارجه سوسياليست سابق شيلي و رهبر جناح مخالفان در تبعيد و" لته لير"معاون سابق رئيس جمهوري شيلي،" برناردو ليگتون"
 .هاي پينوشه است رهبر سنديكاي سوسيال دموآرات بعد از بازجويي در نزديكي سانتياگو از ديگر موارد شاخص جنايت" توآاپل خيمنز"سربريدن 

   
، در آستانه سي امين سالگرد آودتا2003بر اثر فشار و پيگيري بازماندگان قربانيان دوران حكومت آودتا ، الگوس رئيس جمهور شيلي در سال 

مورد 14آميسيوني را مامور شناسايي زندانيان ، شكنجه شدگان و شاهدان جنايات دوران پينوشه نمود، اين گزارش آه اواخر نوامبر انتشار يافت 
هاي شكنجه ذآر شده در اين گزارش مو بر بدن انسان راست آند آه برخي از شيوه گاه و بازداشتگاه را معرفي مي شكنجه 1132شيوه شكنجه و 

 . آند مي

  
ه دخترنفرت و انزجار اجتماعي ناشي از محتويات اين گزارش به حدي بوده آ. سال ديگر اجازه انتشار علني دارد 50ها  طبق قانون اين جنايت

پينوشه نيز دوران پدرش را به دوران حكومت زجر و شكنجه تعبير آرده است، نيروهاي مسلح آشور نيز آه تاآنون از پذيرش مسئوليت خود در
هايي تاريخي از نقش و ميالدي سرباز مي زدند اينك با صدور اعالميه 1990تا  1973جنايات دوران پس از سرنگوني حكومت آلنده در سال 

 .است وليت خود در رنج و شكنجه آن دوران سخن گفته و از جامعه عذرخواهي آرده مسئ

   
آلنده.ميالدي سالوادور آلنده از حزب سوسياليست با راي مردم شيلي به عنوان رئيس جمهور اين آشور انتخاب شد 1970سپتامبر سال  4در روز 
 .زب افراطي چپ مائوئيستي آسب آنددرصد آراي ماخوذه را با يك ائتالف شكننده با ح 37توانست 

   
آلنده پس از عهده دار شدن مقام. براي نخستين بار يك سوسياليست از طريق انتخابات به رياست جمهوري يك آشور امريكاي التين دست يافت

 .ردرياست جمهوري دست به اصالحات اجتماعي زد و دستمزدها را افزايش داد، معادن مس و شرآت هاي بزرگ را ملي آ

   
ا در موردبرخي از اين تدابير بسيار با ميانه روي اتخاذ مي شدند و برخي ديگر بيش از اندازه افراطي بودند و در جبهه ائتالفي او با مائوئيست ه

 .ت، بودعالوه بر اين آلنده ناگزير به رويارويي با مخالفت هاي جناح راست آه در مجلس اآثريت داش.اين تدابير اتفاق نظر وجود نداشت

   
هاي خشونت بار حزب افراطي چپ انقالبي به زودي شيلي به دليل فعاليت. جناح راست شيلي به طور پنهاني از سوي سازمان سيا حمايت مي شد



MIR به لرزه درآمد و اعتصاب هاي پي درپي اين آشور را فلج آردند. 

   
 .ها ريختند رد، زنان خانه دار به خيابانقيمت ها افزايش يافته و توليد مواد غذايي به شدت آاهش پيدا آ

   
ميالدي ، آلنده فرمانده 1972در نوامبر سال . سالوادور آلنده براي مقابله با تهديداتي آه از هر سو او را احاطه آرده بودند به ارتش متوسل شد
ها را به روي او بسته بود و ما مجلس تمام راها. نيروي زميني ارتش آارلوس پراتس را به مقام نخست وزيري و نيز وزارت آشور منصوب آرد

 .بنابراين آلنده ناگزير شد به عنوان آخرين راه حل به يك همه پرسي متوسل شود.امكان فعاليت را از آلنده سلب آرده بود

   
راي سرنگون آردن حكومت آلنده بابا اين تصميم آلنده، فرمانده آل ارتش، ژنرال اگوستو پينوشه آه مورد حمايت امريكا بود طرح يك آودتا را ب

 .آمك سازمان سيا تدارك ديد تا به زور به اين تجربه سوسياليستي خاتمه دهد

   
حوالي ظهر، نيروي هوايي آاخ رياست.ميالدي ، واحدهاي نيروي دريايي بندر والپارزو را اشغال آردند 1973سپتامبر سال  11بامداد روز 

 .ياست جمهوري براي دفاع وارد آاخ شدجمهوري را بمباران آرد و گارد ر

   
ها بعد، اما سال.بعد از آودتا، پينوشه ادعا آرد ، آلنده با يك رگبار مسلسل خودآشي آرده است. اما آلنده از مدافعان خود خواست آاخ را ترك آنند

 .اندمشخص شد سربازاني آه به آاخ حمله آرده بودند به دستور پينوشه، آلنده را به قتل رسانده 

   
هاي نظامي آمريكاي التين شد و هزاران نفر از مردم سال گرفتار يكي از وحشتناآترين ديكتاتوري 17آشور شيلي پس از اين آودتاي نظامي، مدت 

 . اين آشور به صورت پنهان يا آشكار توسط حكومت ژنرال پينوشه به قتل رسيدند

 

   :گاه شمار جنايات اگوستو پينوشه  



  
 
 
 

  17سالگي در بيمارستاني در اين کشور درگذشت، در طول  91ديکتاتور سابق شيلي که روز يکشنبه در سن “ اگوستو پينوشه”         
  . هزار تن از مخالفانش را ترور، اعدام و يا ناپديد کرد 3سال حکومت مستبدانه خود بيش           

 
  1990که با کودتاي نظامي به قدرت رسيد تا سال  1973سپتامبر سال  11نوشه از تاريخ به گزارش روزنامه فيگارو، اگوستو پي         

         رت کرد که گاه شمار آن به ترتيب دکه از قدرت برکنار شد، در مجموع بيش از سه هزار نفر از مخالفانش را اعدام و سر به نيس        

  : پي مي آيد 

 
  . بعد از کودتا صدها نفر از کساني که در برابر وي مقاومت کرده بودند بدون هيچ گونه محاکمه ايکشته شدند - 1973در سال         
        کاروان ”حدود يکصد تن از طرفداران سنديکا و رهبران چپگرا که در زندان بودند توسط واحدي که بعدا  -در اکتبر همين سال          

  . نام گرفت ربوده و اعدام شدند“ مرگ        

 
     فرمانده ارتش قبل از پينوشه که در بوينس آيرس در تبعيد بسر مي برد در “ کارلوس پراتس”ژنرال - 1974سپتامبر سال  30در          

  . انفجار خودروي بمب گذاري شده به همراه همسرش کشته شد        

 
     معاون سابق رئيس جمهوري شيلي در رم صورت گرفت، وي به “ برناردو ليگتون”که به جان در سوء قصدي -1975در سال           



  . همراه همسرش کشته شد        

 
  وزير امور خارجه سوسياليست سابق شيلي و رهبر جناح مخالفان در تبعيد به همراه منشي دفترش در “ لته لير” -1976در سال          

  .ي بمب گذاري شده اش در واشنگتن کشته شدانفجار خودرو        

  
  . دهقان که در کوره هاي آهک دفن شده بودند، در غرب سانتياگو کشف شد 14اجساد  -1978در سال       
    اکتبر اين سال در  18رهبر دموکرات مسيحي اتحاديه حمل و نقل در “ ماريو فرناندز لوپز”. وقوع ماجراي فرناندز - 1984سال          

  . پادگان دستگاه اطالعاتي وقت شيلي زير شکنجه جان خود را از دست داد        

 
  رهبر سنديکاي سوسيال دموکرات در فوريه اين سال بعد از بازجويي در نزديکي “ توکاپل خيمنز”جسد سر بريده  -1985در سال          

  . سانتياگو پيدا شد        

 
      طراح و از اعضاي حزب کمونيست “ سانتياگو ناتينو”استاد دانشگاه و “ خوزه مانوئل پارادا”ربريده شده اجساد س -1985در سال         

  . مارس اين سال پيدا شد 30که ممنوع الفعاليت شده بود در تاريخ        

 
  ه به طور زنده زنده سوزانده شده دانشجو ک“ گلوريا کينتانا”عکاس و “ رودريگو روخاس”اجساد سوزانده شده  -1986در سال         

  . بودند، در حوالي سانتياگو پايتخت کشور پيدا شد       

 
    در رگبار مسلسل “ آناليسيس”روزنامه نگار و مدير مسئول هفته نامه بين المللي “ خوزه کاراسکو”در هشت سپتامبر همين سال،        

      اين حادثه درست يک روز بعد از سوء قصد جبهه ميهني به پينوشه صورت گرفت که در جريان آن پنج . يک فرد ناشناس کشته شد      

  . نفر از اسکورت هاي پينوشه کشته شدند      

 
  . ر کردندتن از اعضاي جبهه ميهني را ترو 12عوامل اطالعاتي شيلي . عمليات آلباني رخ مي دهد - 1987در سال      
    بر اساس اين طرح ديکتاتورهاي کشورهاي جنوب آمريکا توافق کردند براي حذف . شکل گرفت“ کوندور”در همين سال طرح -       

  . مخالفان خود به عوامل اطالعاتي يکديگر اجازه دهند تا از مرز کشورهاي يکديگر عبور کنند و اهداف خود را ترور کنند      

 
  . تن از مخالفان پينوشه به اشکال مختلف به قتل رسيدند 119در اين عمليات : کلمبوعمليات -      

 
  نفر از مخالفان رژيم پينوشه  4500نام زندان مخفي دستگاه اطالعاتي شيلي است که در آن بيش از : “ويال گريمالدي”ماجراي -       



   .ر دست نيستنفر آنها هنوز هيچ خبري د 226شکنجه شدند که از سرنوشت      

       

  :هر کاری کردم در جهت منافع شيلی بود : اگوستو پينوشه ديکتاتور سابق شيلی   

  

    .ساله زمامداری خود را قبول کرده است ١٨ژنرال اگوستو پينوشه، رهبر پيشين شيلی، برای نخستين بار مسئوليت تمام امور دوران 
  

سالگی ژنرال پينوشه توسط همسرش خوانده شد، ديکتاتور پيشين کشور از گذشته خود دفاع کرده و  ٩١ای که به مناسبت  در اظهاريه
  .بوده است» منافع شيلی«گفته است که هرچه انجام داده به خاطر 

   
  .او از پيگرد مقامات و افسران دوران حکومت نظامی شيلی از جمله خودش انتقاد کرده است

   

  
  

، آزادی ها و حقوق مردم شيلی را پايمال کرده ١٩٧٣از سرنگون کردن دولت قانونی سالوادور آلنده در سال آنها متهم هستند که پس 
  . اما پينوشه مدعی شده است که اقدام او کشور را از بحران سياسی و اقتصادی نجات داده است. اند

  
  

  . و او می تواند به خاطر قانون شکنی محاکمه شوددادگاه عالی شيلی مصونيت حقوقی ژنرال پينوشه ديکتاتور شيلی را لغو کرد 
  

  . جنايات بيشماری عليه مردم شيلی مرتکب شده است ١٩٧٠های دهه  ژنرال پينوشه متهم است که در سال



ميشل باشله رئيس جمهور شيلی و مادرش از کسانی هستند که در بازداشتگاه های مخوف سانتياگو پايتخت شيلی توسط زيردستان 
  . اند ينوشه شکنجه شدهژنرال پ

  
  

  . ساله بيش از حد پير است و نبايد محاکمه شود ٩٠خانواده ژنرال پينوشه عقيده دارند که ژنرال 
  .اما عده بيشماری از حقوقدانان و مردم عادی شيلی خواهان محاکمه او هستند

  
  

لنده، هزاران نفر در شيلی به زندان افتادند، شکنجه عليه دولت دموکراتيک سالوادور آ 1973به دنبال کودتای ژنرال پينوشه در سال 
  . شدند و به قتل رسيدند

  
  

از زمان برکناری ژنرال پينوشه هزاران نفر از مخالفان سياسی او خواهان دستگيری و محاکمه او بوده اند، اما گفته می شود که 
  . اند تا کنون او را از دست قانون حفظ کرده ژنرال سابق در ميان مقامات بلندپايه نظامی و انتظامی حاميانی دارد که

  
  . شود کند و به ندرت در ميان مردم ظاهر می ای کوهستانی زندگی می پينوشه دور از پايتخت شيلی در منطقه

  

  :و سرانجام  پينوشه ، اين مزدور سينه چاك سرمايه داري ، به زباله داني تاريخ پيوست 

  .عميق بر جسم و روح انسانها بر جاي مي گزارندديكتاتورها مي روند اما زخم هايي 
  

  شادي بخش عظيمي از مردم شيلي و هم چنين ازاديخواهان جهان از شنيدن خبر مرگ پينوشه فقط اعالم نفرت و بيزاري از
  30000او مسول مرگ شكنجه ناپديد شدن . است ، در عين حال مرگ او خاطرات غم انگيزي را نيز زنده مي آندديكتاتوري 

  ....مرگ ديكتاتور البته بر زخم هاي عميقي آه او بر جاي گذاشت ، التيامي نمي نهد . نفر از مردم شيلي بود
  

  در اين عكس رويترز آه در سايت بي بي سي امده است ، زني جمجمه برادرش را آه به تــــــــازگي  از يك گور دسته جمعي
  . سال ها ادامه داشت خارج شده بود مي بوسيد ، آشف گورهاي دسته جمعي

  



  

 


