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	Almada	Martin	Anfruns,	Alexآلکس انفرونس، مارتين آلمادا 

  حميد محوی: برگردان از
	٢٠١۵  دسمبر٠١
  

	 :Condorچھلمين سالگرد طرح کندور 

  )٢/٢(جھانی سازی و تروريسم دولتی 

 آنھا 	Mancuelloمأمور عالی رتبۀ کشوری مانکوئلو. روع شدشنبه، بازديد دژخيمان از نو ش

برای او تعريف کردم که نخستين باری که شکنجه شدم به دست يک شکنجه گر . را می شناخت

 ما به چنگ کندور افتاده - : ، و غيره، و او به من گفت که  رجنتاينیيليائی بود، بعد يکچنظامی 

 .ايم

ين حکومت استبدادی حدس زديد که موضوع تنھا به مورد شخصی در چه وقتی، طی دوران حبس در ا -

  شما محدود نمی شود و اختناق و فشار سازمان يافته ای در کار است ؟

نخستين حدس و گمان ھايم وقتی بود که در کميسياريای شمارۀ يک زندانی شده بودم، مرکز دفتر جديد  -

يک ). يلیچ در سانتياگو در ١٩٧٥مبر  نو٢٥ليات کندور،  ماه پيش از عمشش(، ١٩٧٥ليس بين الملل در ماه مه وپ

 ھم سلولی ما بود، او متھم بود که پسرش را لو نداده Mario Mancuelloمقام عالی دولتی به نام ماريو مانکوئلو 

ازديدگاه استروشنر به محض اين که فردی .  بودينرجنتاا در La Plataپسر او دانشجوی دانشگاه ال پالتا . است

در پاراگوئه بين سال ھای . رد مرکز دانشگاھی می شد به اين معنا بود که ايدئولوژی کمونيستی را پذيرفته استوا

ما تمام شکنجه گرانمان را می .  بی ھيچ مجازات و ممنوعيتی شکنجه به شکل آشکار رواج داشت١٩٨٩ و ١٩٥٤

 پونگ و يا فوتبال دستی بازی می کردند تا استرس خيلی از آنھا پينگ. شناختيم ولی نام حقيقی آنھا را نمی دانستيم

پيش از ھمه دائماً به چگونگی مرگ . ھر روز ھمان پرسش ھای تکراری برايم مطرح می شد. شان را جبران کنند

واقعی ھمسرم فکر می کردم که به من گفته بودند خودکشی کرده است، و دائماً از خودم می پرسيدم چرا آنھائی که 

يليائی، چ، برزيلی، بوليويائی، ارجنتاينیت باری من را شکنجه می دھند از نظاميان خارجی ھستند، به شکل خشون

اوراگوئه ای و البته پاراگوئه ای نيز در گروه شکنجه گران وجود داشت ؟ شنبه ھا، بازديدھای دژخيمان از نو 

به او گفتم که برای اولين بار توسط يک . مقام عالی رتبۀ کشوری ماريو مانکوئلو آنھا را می شناخت. شروع می شد

 ما در چنگ کندور«: در اينجا بود که او به من گفت که ...  و غيرهارجنتاينیيليائی شکنجه شدم، بعد يک چنظامی 
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Condorکندور يک . نه«: از او پرسيدم کندور چيست ؟ يعنی ھمان پرنده ای که پرواز می کند ؟ گفت . »  افتاده ايم

ايجاد کرده اند تا بتوانند » عمليات کندور«  با نام کد Contrerasنونی است که پينوشه و کنتروراس انجمن غير قا

برای کسب اطالع بيشتر دربارۀ اين سازمان . بی آن که تحت مجازات قرار بگيرند در منطقه دست به جنايت بزنند

يليائی چه ترا شکنجه داده يک سرھنگ طور مشخص گفت که فردی که و ب» ليس پاراگوئه را بخوانی وبايد مجلۀ پ

 Jorge Oteiza بوده و نامش ھم جرج اوتيزا لوپز ارجنتاينيلی و چاز مأموران سرويس مخفی نيروی ھوائی 

Lopez است، مقام عالی رتبه ھکتور گارسيا ری Hector Garcia Reyليس کوردوبا و رئيس پCórdoba در 

بعداً مجازات شدم، من را به . شکل محاوره ای در حافظه ام حفظ کردماين اطالعات گران بھا را به . »ارجنتاين

 با ضريب امنيتی باال و جائی که تمام ٣می ناميدند فرستادند يعنی کميساريای شمارۀ » گورستان زنده ھا«جائی که 

، وکيل ينیارجنتادر سلول کناری من يک زندانی سياسی . اعضای حزب کمونيست پاراگوئه در آنجا حبس شده بودند

 در حبس به سر می برد، او برايم تعريف کرد که Amilcar Latino Santuchoدعاوی اميلکار التينو سانتوچو 

 Jorge Fuentesيليائی رھبر جنبش انقالبی چپ جرج فوئنتس آالرکن چچگونه ھم زمان با يک جامعه شناس 

Alarconه آمبوسکادا  از اردوگا١٩٧٦مبر  سرانجام در سپت. باز داشت شده استEmboscada سردرآوردم، در 

 به من گفت Gladys M. de Sannemannلمانی، گالديس دو سانمان اآنجا خانم دکتر پاراگوئه ای، دختر والدين 

 .»ما قربانيان کندور ھستيم«: که 

 

 کشف آرشيوھای ترس و اختناق تا امروز چه اطالعات بيشتری در اختيار ما گذاشته است ؟ -

ی جنوبی خيلی بيش از حد به نيروی ارتش امريکا کشف تاريخی، ما پی برديم که جامعۀ مدنی به يمن اين -

به اين . ليس از قانون اساسی تبعيت نمی کردند، بلکه تابع فرمان واشنگتن بودندوارتش و پ. ملی اعتماد کرده است

ناما آموزش ديده بودند، و به اين ئی ھا واقع در منطقۀ تنگۀ پاامريکاليس در مدرسۀ وعلت که نيروھای ارتش و پ

ی شمالی مرکز تخصصی برای آموزش سرکوب اعتراضات و آموزش شکنجه به عنوان امريکاعلت که اين مدرسه 

اين نيروھا، بعداً به شکلی که در . روشی معمولی و روزمره بود و ھمين امر رفتار آنھا را توضيح می دھد

اين نيروھا عامل . ته شد به عنصر بنيادی تروريسم دولتی تبديل گرديدی التين به کار بسامريکاکشورھای ما در 

ی جنوبی دست امريکاارتکاب به جنايت عليه بشريت بودند و به کشتار جمعی عليه مردم بسياری از سرزمين ھای 

نۀ مساعدی آنھا عمليات کندور را برای تسھيل اجرای الگوی اقتصادی نئوليبرال به فرجام خود رساندند و زمي. زدند

و برای دست يابی به چنين ھدفی، اين نيروھا  . برای شرکت ھای چند مليتی و گسترش گرسنگی فراھم آوردند

کشتار جمعی و شکنجه و تبعيد را عليه دشمنان مدنی و مذھبی شان و در خط مقدم عليه روشنفکران و جوانان 

می توانيم در نبود حضور رھبران ثابت قدم و با اعتقاد امروز نتيجۀ چنين روندی را . ول و مبارز  به کار بستندؤمس

برای ھدايت مبارزه عليه سياست ھای روزه دارانه مشاھده کنيم که توسط بانک جھانی و صندوق بين المللی پول به 

در عين حال پی برديم که برای شکنجه شدن آمادگی نداريم و در ھيچ مدرسه ای برای تحمل . ما تحميل می کنند

 برای توسعۀ بين المللی امريکا آموزش نديده ايم، در حالی که دژخيمان ما به مدد نمايندگی اياالت متحده شکنجه

USAIDما پرونده .  به پيشرفته ترين  فن آوری ھا برای حمله به حساس ترين بخش ھای بدن انسان تسلط يافته اند

 ...داشتن شکنجه شونده اختصاص داشته استھائی را کشف کرديم که به بررسی فنون شکنجه و چگونه زنده نگھ

 

 آيا دادگاھی برای رسيدگی به مجرمين اين جنايات تشکيل شده است ؟ -
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خاطر مرگ ھمسرم، و دوران اسارت و ه ، من از استروشنر، ھم دستان و پشتيبانانش ب١٩٨٩ مه ٢٥ -

دگستری داوری اش را اعالم نکرده تا امروز، دا. شکنجه ھائی که به من تحميل کرده بودند به دادگاه شکايت کردم

قاضی مربوطه که پرونده را مورد بررسی قرار داده اعالم کرده است که در قانون جزائی ديکتاتور وقت . است

به گزارش منابع رسمی اکثر شکنجه گران دادگاھی شده و به اشد مجازات . شکنجه به عنوان جرم تعريف نشده است

ليس مربوط بوده، در حالی که عمليات کندور يک وی به افسران و درجه داران پمحکوم شده اند، ولی چنين موارد

،استروشنر از قدرت برکنار شد و غير نظاميان و نظاميانی که ١٩٨٩ بروری ف٣در . عمليات اکيداً نظامی بوده است

 .جانشين او بودند تا امروز اين جنايتات را بی مجازات به حال خود رھا کرده اند

 

  شما نقش اياالت متحده در عمليات کندور و در سازمان تروريسم دولتی کدام بوده است ؟به عقيدۀ -

اگر بخواھم به شکل خالصه به پرسش شما پاسخ بگويم، در واقع عمليات کندور روی سه ستون بنا شده  -

 وزير امور خارجۀ اياالت متحده ، مغر متفکر شرور اين جريان بود که منطقه را زير ھنری کيسينجر) ١. بود

ضرب گرفت و ھم او بود که امکانات مالی و مناسب ترين جنگ افزارھا را تھيه کرد، ظاھراً برای نجات تمدن 

ی امريکا بمبی روی عمالً، می توانيم بگوئيم که کيسينجر. غرب و مسيحيان از چنگال کمونيسم بی خدا و بی وطن

 قربانی بر جا گذاشت، تقريباً مشابه ھمان ١٠٠٠٠٠ بيش از١٩٨٩ تا ١٩٧٥التين پرتاب کرد که بين سال ھای 

می عليه و آمد، يعنی وقتی که رئيس جمھور ترومن دستور پرتاب بمب اتجاپانبالئی که طی جنگ دوم جھانی سر 

 انسان بی گناه ١٠٠٠٠٠ا را صادر کرد و در نتيجه بيش از مردم بی گناه غير نظامی  در ناگازاکی و ھيروشيم

يلی چ که رئيس جمھور وقت Augusto Pinochetدومين ستون، اوگوستو پينوشه ) ٢ .جانشان را از دست دادند

ليس بين الملل دستگاه دولتی، جامعۀ مدنی و سياسی را از کمونيست ھا وبود که می بايستی با به کار بستن الگوی پ

 رئيس جمھور وقت بوليوی بود که با احتياط و پنھان Hugo Banzerو سومين ستون ھوگو بانزر ) ٣. زی کندپاکسا

کليسای کاتوليک » پاکسازی«وليت اصلی را در ؤکاری بيشتر عمل می کرد زيرا در تقسيم کار جنايتکارانه، او مس

روشی که بعداً در تمام .  عھده داشتو طبقۀ روحانيت چپ که در خدا شناسی رھائی بخش مبارزه می کردند به

 .منطقه به کار بسته شد

 

اخيراً، پاپ فرانسوآ در خواست مالقات شما را پذيرفت، و از او خواستار بازگشائی آرشيو سّری واتيکان  -

 چرا، و اين آرشيوھا چه اھميتی نمی تواند داشته باشد ؟. شديد

گری ھا ءواقع می دانيم که اين آرشيوھا پرونده ھا، افشادر .  به ھدف بازگشتئی کليسا به روی جامعهءابتدا -

و اطالعات بسياری را در خود حفظ کرده است، و گزارشاتی که برای مقامات مختلف کليسا ارسال شده و آنھا 

اينھا اطالعات و درخواست ھائی در رابطه با وضعيت تراژيکی ھستند که . مخاطب ھای اين گزارشات بوده اند

در مورد برخی ما نيز اطالعاتی . ی سال ھای دھشتناک تروريسم دولتی را تجربه کرده اندکشورھای ما ط

ی التين که در بازداشت به سر برده اند و سپس ناپديد امريکا و ديگر کشورھای ارجنتاينیی، ئشھروندان پاراگوئه 

ن را به اندازۀ کافی در خود  کيلومتر شعاع برای قفسه ھای کتاب، حافظۀ جھا٨٥با . شده اند در اختيار داريم

اين . آرشيو واتيکان بازتاب زندگی کليسا و رويدادھای جھان در بيست و يک قرن گذشته است. نگھداشته است

آرشيوھا منابع گسترده ترين دانستی ھا و مطمئن ترين است، چنانچه ما خواستار عدالت ھستيم، امروز اين آرشيوھا 

بازگشائی اين آرشيوھا منابع را برای پژوھشگران اجتماعی قابل . مفيد واقع گرددمی تواند به شکل انکار ناپذيری 
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. دسترسی می سازد و به ھمين داليل ما از يونسکو درخواست کرديم که آن را به عنوان خاطرۀ جھان بازشناسی کند

 Monseigneurی در سال گذشته وقتی پاپ فرانسوآ پرونده ھای واتيکان در رابطه با قتل کشيش انريک آنجلل

Enrique Angelelli و ديگران را به دادگاه استان الريوخا تحويل داد، و موجب شد که نظاميان نسل کش در آن 

 گذاشته می شد به حبس ابد محکوم شوند، ما از تعھد او در ءدورانی که اين طرح جنايتکارانه صرفاً نظامی به اجرا

 من از پدر مقدس فرانسوآ خداحافظی کردم، و با ايمان ٢٠١٥مبر  سپت٣٠ روز .رابطه با حقوق بشر استقبال کرديم 

ھيچ چيزی که روزی آشکار نگردد پنھان نمی ماند و ھيچ چيز پنھانی وجود ندارد که «به اين پيغام انجيلی که 

 )٢٧انجيل متی، (» روزی کشف نگردد

 

 گذاشتند و وجه ديگر به ء به اجراشما گفتيد که عمليات کندور تنھا يک وجه تروری بود که ديکتاتورھا -

حاال دھمين سالگرد اعتراض به منطقۀ مبادالت آزاد در کشورھای . کار بستن الگوی اقتصادی نئو ليبرال بود

به باور شما خطرات قراردادھای مرتبط به مبادالت آزاد با اياالت متحده و ) NON à l’ALCA(امريکائی است 

 يکای التين در قرن بيست و يکم کدام است ؟حضور ده ھا پايگاه نظامی در امر

ما به خوبی می دانيم و به تجربه دريافته ايم که سرمايه ھای خارجی به ھدف توسعه و پيشرفت برای  -

به . کشورھای ما سرمايه گذاری نمی کنند بلکه ھدفشان به زانو درآوردن ما و تبديل ما به کارخانه ھای وابسته است

که در آن بين ) ALCA(اتوری ايجاد منطقۀ مبادالت آزاد اقتصادی را پيشنھاد کرد اين ترتيب است که امپر

کشورھای عضو شريکی وجود نخواھد شد بلکه تنھا کارفرمايان حضور دارند و به ويژه صاحبان شرکت ھای چند 

سازش « نام يليائی در کتاب بسيار ارزشمندش به چ، روشنفکر برجستۀ Hector Vegaبه گفتۀ ھکتور وگا . مليتی

 رئيس ٣٣ئی در ميامی با حضور امريکا گردھمآئی کشورھای ١٩٩٤مبر  دس١١ و ١٠، »تصادی و جھانی سازیاق

 در آنجا مطرح گرديد، ٢٠٠٥ در چشم انداز سال امريکادولت برگزار شد، و پيشنھاد ايجاد بازار مشترک در قارۀ 

تيرا دل فونگو به زبان اسپانيائی به ( گسترش يابد رجنتاينايعنی بازاری که بايد از آالسکا تا تيرا دل فونگو در 

شيوۀ بيان آنھا در رابطه با ). ی جنوبی واقع شده استامريکاای سرزمين آتش است و در جنوبی ترين بخش نمع

حقوق بشر، دموکراسی و دفاع از محيط زيست واقعاً در مرکز مسائل و مشکالت منطقۀ مبادالت آزاد اقتصادی نبود 

.  داشت، فتحی تازه به يمن نئوليبراليسم وحشی و جنايتکار اختصاصنھا به امور تجاری و ايجاد استعمار نوينو ت

ھمان گونه که پيش از اين . جھانی را به ما پيشنھاد کرده اند که سرمايه گذاران روی ھمه چيز معامله می کنند

می خواھيم که جھان قرن آينده به جنگلی تبديل اگر «:  به ما اخطار داد  Ignacio Ramonetايگناسيو رامونه 

ل امور مالی بايد به ھدفی برای ونشود که در آن درندگان قانون خودشان را تحميل کنند، در اين صورت کنتر

برای استقرار نئوليبراليسم، اياالت متحده می بايستی به مداخلۀ نظامی پر تحرکی .»مھمترين منافع مدنی تبديل گردد 

ی جنوبی دست می زد که جنبش کارگری را به عقب نشينی وادارد و دوران تروريسم دولتی امريکای در کشورھا

زيکی مبارزان اجتماعی و رھبران جنبش ھای اجتماعی باز اھای  تظاھرات دموکراتيک و حذف فرا با تخريب فض

امروز با پيروزی .  ساختيلی، برزيل، پاراگوئه الگوی دموکراسی محدودی را ممکنچامپراتوری در . سازی کند

امپراتوری برای . ی سبعانه، ھمآھنگی منطقه در خطر استئ، پس از جنگ رسانه ارجنتاينراست در انتخابات 

و آموزش فنون شکنجه ادامه می دھد، » ئی ھاامريکامدرسۀ «ل بر حياط خلوت به جذب نظاميان در وتضمين کنتر

 پايگاه نظامی ١٠٠بيش از .  در ايالت جورجيا مستقر شده استFort Benningامروز اين مدرسه در فورت بنينگ 

شيلی نه تنھا نظاميانش را به کالس ھای درس تروريسم . بوليوی، و غيره وجود دارد ،ارجنتايندر اطراف برزيل، 
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به ھمين داليل ضرورت . دولتی می فرستد، بلکه در قلب کشور در کانکن نيز يک پايگاه نظامی ايجاد کرده است

سرمايه درنده در اين سال ھای گذشته . فوری برای مبارزه عليه بی مجازات ماندن تروريسم دولتی احساس می کنيم

جھانی شده، و اکنون نوبت ما فرا رسيده است تا به نفع شھروند فعال، دموکراسی اصيل منطبق بر واقعيات زندگی 

خصوص ما بايد بيش از پيش ھمبستگی مان را تقويت ه ب. مان و برای جھانی سازی اعتقاداتمان دست به کار شويم

 .کنيم تا از باززائی ايجاد منطقۀ مبادالت آزاد اقتصادی جلوگيری کنيم

 

 :لينک متن اصلی 

http://www.investigaction.net/40eme-anniversaire-du-Plan-Condor,5572.html 
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