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 Alex Anfruns, Martin Almadaآلکس انفرونس، مارتين آلمادا 

  حميد محوی: برگردان از
 ٢٠١۵ نومبر ٢۶

  

  :Condorچھلمين سالگرد طرح کندور 

  )٢/١(جھانی سازی و تروريسم دولتی 
 با ھمبستگی بيشتر را در سر می پروراند، مارتين آلمادا استاد دانشگاه از چون که رؤيای جامعه ای عادالنه تر و

تروريست «به عنوان شورشی و    Général Alfredo Stroessnerسوی ديکتاتور پاراگوئه آلفردو اشتروسنر 

تماعی ديگر مارتين آلمادا استاد دانشگاه مانند ھزاران دانشجو، استاد، روشنفکر و مبارز اج. متھم شده بود» فکری

با اين وجود، مارتين آلمادا . ی جنوبی شدامريکادر » عمليات کندور«قربانی شکنجه و اختناق نظامی در چھارچوب 

را در پاراگوئه کشف » آرشيو ترور «١٩٩٢ھرگز از آرمان ھايش چشم پوشی نکرد و ھمان فردی است که در سال 

 شبکۀ گسترده و ساخت و ساز سرکوب ھمآھنگ در سطح کرد، و مدارکی را آشکار ساخت که بر اساس آن از يک

به مناسبت چھلمين سالگرد راه . بين المللی بين ديکتاتورھای نظامی و پشتيبانی ھای سازمان سيا پرده برداشت

 داشته مصاحبه ای ما با پروفسور آلمادا برندۀ جايزۀ نوبل آلترناتيو صلح ١٩٧٥مبر نو ٢٥» عمليات کندور«اندازی 

  .والن کمی بيشتر کسب آگاھی کنيمؤ از ساخت و ساز اين عمليات و به ھمين گونه شناسائی مسايم تا

  

، شما تز دکتری ٧٠در اواسط سال ھای . آقای آلمادا با سپاس از وقتی که به ما اختصاص داديد          -

ه  آيا به خطری که بموضوع اين تز چه بود ؟ و. است» پاراگوئه، آموزش و وابستگی«نوشتيد که عنوان آن 

  خاطر نظرياتتان شما را تھديد می کرد آگاه بوديد ؟
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در پاراگوئه آموزش تنھا به نفع طبقۀ حاکم ) ١  .در تزی که نوشتم، به طور کلی از دو چيز دفاع می کردم -

 Pauloمن از پژوھش ھا و کارھای پائولو فرر . عمل می کند و در خدمت توسعۀ نازل و وابستگی است

Freireبرجستۀ برزيلی بود که او تادان دربارۀ آموزش و پرورش رھائی بخش الھام گرفته بودم که يکی از اس 

افشای آن چيزی که از ديدگاه من ) ٢. نيز مورد آزار و اذيت سياسی قرار گرفت و مجبور به گزينش تبعيد شد

ه تلقی کنيم که با طرح کملوت ی شمالی روی توده ھای پاراگوئامريکابايد آن را نخستين نظارت حراستی 

Camelotگذاشته شد و عبارت بود از جاسوسی سياسی اجتماعی به ھدف پيشگيری از عوامل ء به اجرا 

اين برنامه توسط تعدادی از پژوھش گران در زمينۀ علوم انسانی در دانشگاه واشنگتن . انقالب و شورش

مضمون مرکزی اين طرح می .  و سازمان سيا بودطراحی شده بود و پدرخواندگی آن نيز به عھدۀ پنتاگون

) USAID( برای توسعۀ بين المللی امريکانمايندگی اياالت متحدۀ . شورش ناميده شود-انقالب و ضد- تواند ضد

استاد  Johan Galtung  يوھان گالتينگ١٩٦٥ت  اگس کند، ولی درعملیيلی چبر آن شد تا اين برنامه را در 

 ءئی علوم انسانی کار می کرد خطر کار بست چنين طرحی را افشاامريکا النتين و  که برای دانشکدۀاروئین

يلی از اردوی او پشتيبانی کردند و دولت شيلی نيز مجبور شد طرح پيشنھادی از چتمام دانشگاه ھای . کرد

سور پس از اين جريان، پروف.  برای توسعۀ بين المللی را حذف کندامريکاسوی نمايندگی اياالت متحدۀ 

ی التين مشغول به کار شد که در سانتياگو واقع شده بود، امريکای در يونسکو برای ئگالتينگ در دفتر منطقه 

طی اين دوران، پاراگوئه زير چکمۀ . ی شمالی متھم اعالن کردامريکاو سازمان سيا او را به عنوان فعال ضد 

 برای امريکاطرحی که نمايندگی اياالت متحدۀ نرال آلفردو اشتروسنر به سر می برد و از جديکتاتور درنده 

در .  گذاشتء به اجرا١٩٧٠آن را تا سال » موفقيت«توسعۀ بين المللی پيشنھاد کرده بود پشتيبانی کرد و با 

 ١٩٨٩ بروری ف٢را تا » صلح اجتماعی«واقع، او در جلوگيری از انفجار اجتماعی توفيق به دست آورد و 

واشنگتن تصميم گرفت از کودتا پشتيبانی کند و آلفردو اشتروسنر را خلع کرد و تضمين کند، يعنی وقتی که 

چھل سال . د مخدر بودرا به قدرت رساند که ساالر موا Andrés Rodriguez   پدر زن او آندرس رودريگز

 از وجود برنامه ھای نظارت جھانی که آژانس امنيت ملی اياالت Edward Snowdenسنودن بعد ادوارد 

 کرد که در چھار چوب ھمين برنامه ھای حفاظتی و ء گذاشته بود پرده برداشت، و افشاء به اجراامريکادۀ متح

نی و نامه ھای ولفينظارتی سرويس ھای ارتباطاتی از ديدگاه قانونی موظف ھستند پروندۀ تماس ھای ت

او را نيز به تبعيد محکوم ی شمالی منتقل کنند، يعنی ھمان موضوعی که خود امريکاالکترونيک را به دولت 

کار من به پاراگوئه محدود می شد، البته با امکانات خيلی ابتداعی، در حالی که سنودن از امکانات و فن . کرد

در نتيجه مبارزاتم عليه وابستگی از . آوری ھای بسيار پيشرفته برخوردار بود و در سطح جھانی عمل کرد

 کردند و ادوارد سنودن نيز جايزۀ ءنوبل آلترناتيو را به من اھدا جايزۀ ٢٠٠٢ در سال يدنسوی پارلمان سو

او نتوانست شخصاً جايزه اش را دريافت کند ولی پدرش به نمايندگی از .  دريافت کرد٢٠١٤لورآ را در سال 

قلب ديکتاتور پاراگوئی نھفته است، يعنی کامالً آگاه بودم که ناآگاھی و شکنجه در . جانب او آمده بود

 سلستينا پرزموضوعی که در من به ترس فلج کننده ای انجاميده بود ولی به ياری پشتيبانی ھای ھمسرم 

Celestina Pérez که او نيز استاد دانشگاه بود، توانستم به نظام جھنمی حمله کنم يعنی نظامی که می 

کار بستن ابزارھای نظامی اش شھروندانی ھمچون من ه  وادارد و با بخواست آگاھی و انديشه را به خاموشی

  . به زانو درآورد،را که خواھان عدالت و آزادی بوديم
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مدرسه بوديد و ارزش ھای ھمبستگی و ھمکاری مشارکتی و خودگردان را آموزش می داديد و ھمين     شما مدير-

آيا اسارت شما در رابطه با پيش . سياسی اشتروسنر شدليس وموضوع موجب بازداشت و زندانی شدن شما توسط پ

  روی ھايتان در طرح ھای اجتماعی بود ؟ آيا می توانيد دربارۀ اين طرح ھا با ما بگوئيد ؟

 کارگزاری شده بود (BID) ئی برای توسعهامريکاطرح رشته ھای آموزشی پاراگوئه توسط کارشناسان بانک ميان   -

به عنوان مثال، دانشگاه ھا می بايستی کارمندان . نظام اجتماعی اقتصادی کشور محدود می شدکه تنھا به طرح بازتوليد 

. ی برای خدمات شرکت ھای خصوصی را آموزش می دادند و آماده می کردند و نه برای خدمت به جامعهئحرفه 

نظام آموزشی حاکم را  به ابتکار من) »l’Institut Juan Bautista Alberdi «(» يوآن باتيستا آلبردی«مؤسسۀ 

 فرستاديم و پخش کرديم که به چند Medellínزير عالمت سؤال برد، و اين پيغام را از طريق کليسای کاتوليک مادلن 

نجامد و الگوی جامعه ای را که ما در  سطوح بايد به بالندگی خالقيت بيآموزش در تمام« : کلمه خالصه می شد 

بين راھنماھای ايدئولوژيک ما افرادی مانند . » می کنيم پيشبينی کند و تدارک ببيند ی التين و در کارائيب آرزوامريکا

ما در عين حال از چند پروندۀ تشکيل .  برزيلی وجود داشتندPaulo Freire و پائولو فرر Anibal Ponceآنيبال پونس 

نرال والسکو آلوارادو جاه شده در چھار چوب اصالحات آموزشی در پرو استفاده کرديم که توسط دولت ترقی خو

Velasco Alvaradoآن دوران سياسی برای تجربيات آموزشی خودگردان در واقع مساعد .  گذاشته شده بودء به اجرا

از طريق ارگان اختناق » اشترونيست«تنھا کافی خواھد بود به ياد بياوريم که در ھمين امسال حزب کلورادو . نبود

را » ده فرمان غم انگيز ضد کمونيستی « و آئين در تمام مدارس ابتدائی و دبيرستان ايدئولوژيک خود، وزارت آموزش 

بايد يادآوری کنيم که . پخش کرد که به تمام آموزگاران در مورد خطر احتمالی ايدئولوژی مارکسيستی اخطار می داد

« : ال که عنوان آن چنين بود  در ھمان سارجنتايننشريۀ پاراگويائی مرتبط به ھمان اخطار وزات فرھنگ و آموزش آ

قطعنامۀ .  در بوئنوس آيرس منتشر شد١٩٧٧و در سال »  دشمن خودمان را بشناسيم –شورش در فضای آموزشی 

 Juan دستور اجرای آن را صادر کرد و امضای وزير آن دوران يوھان خوزه کاتاال ٥٣٨رسمی وزارتخانه شمارۀ 

Jose Catalàرا بر خود داشت .  

ما، اين ھمآھنگی در زمان و محتوا گواه بر متن طرحی است که مأموران واشنگتن برای کشورھای عضو به باور  

  .فرستاده بوده است) يلی، اکوادور، پاراگوئه و اوروگوئهچ، برزيل، بوليوی، ارجنتاين(کندور 

ی باز گرديم، ما چندين اگر برای تعريف رويکردھای کلی جنبش آموزشی آينده به موضوع مؤسسۀ يوآن باتيستا آلبرد 

با يادآوری .  پرداختيممذاکرهبا تمايالت ايدئولوژيک مختلف به بررسی و ) اکثراً مسيحی (تادانروز در گروه ھای اس

 در فرانسه، ما ساده لوحانه فکر می کرديم که می توانيم ١٩٦٨پيغام کليسای مادلن و در فراسوی رويدادھای ماه مه 

ما تصميم گرفتيم فعاليت ھائی را در .  نظام سياسی ارتجاعی و سرکوبگر متحول سازيممؤسسۀ آموزشی را در درون

در عمل، اين جريان به اين معنا بود که جامعه يا انجمن آموزشی .  بگذاريمءراستای دموکراتيزاسيون آموزش به اجرا

ايجاد کرديم، مرکز دانشجويان که ت پدران را أما ھي. در اتخاذ تصميم شرکت داشتند) دانشجو، استاد، پدر خانواده(

، فلسفه، کالس ھای سخنوری، شعر، کيميانشريات اطالعاتی خودشان را منتشر می کردند، ما کنکور رياضی، فيزيک، 

اين آن چيزی بود که مستبدان را به خشم . ی التين، و غيره را تشويق می کرديمامريکارقص سنتی پاراگوئی و 

  . (...)واداشت

برای اطالعات بيشتر دربارۀ طرح کندور به گزارش . ادامۀ مطالب در روزھای آينده.  بخش مصاحبهپايان نخستين

  :راديو کانادا توجه کنيد 

  :لينک متن اصلی 
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http://www.investigaction.net/40eme-anniversaire-du-Plan-Condor.html 

 https://www.youtube.com/watch?v=WtzahVw-ztM 

  : ويدئو 

  . عمليات کندور در پاراگوئه–عت روی زمين يک سا

 اين مصاحبه کافی نباشد در فرصت ھای ۀدر صورتی که بخش ھای آيند. متن اين ويدئو ھنوز به فارسی ترجمه نشده

  .ديگر محتوای اين ويدئو را نيز به فارسی ترجمه خواھم کرد

https://www.youtube.com/watch?v=WtzahVw-ztM 

  ٢٠١۵مبر  نو٢۵ 

  

  

 
 
 
 

   


