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0 FRANCK GAUDICHAUD

A Kondorkeselyű árnyéka
Ellenforradalom és nemzetközi állami terrorizmus 

Latin-Amerika Déli kúpján

Ha manapság történészként szemügyre vesszük a kontinens Déli 
kúpját, s azt vizsgáljuk, milyen benyomást keltett a hetvenes évek 
végén, azután pedig előrelapozunk néhány évet, az összevetésből 
egyértelműen kiderül, hogy a latin-amerikai szubkontinens, általában 
véve, eltávolodott az erőteljes társadalmi mozgósítottság és átpoliti-
záltság időszakától, amit forradalmi irányultságú pártok és szervezetek 
is erősítettek, és aminek során korábban olyan baloldali vagy haladó 
felfogású kormányok alakultak a régióban, amelyek az imperializmus-
sal való szakítást szorgalmazták. A térség országaiban visszaszorult a 
munkásmozgalom, és az állami szintre emelt politikai erőszak időszaka 
jött el, szétzúzva a részvételi demokrácia kifejezésre juttatásának 
minden mozgásterét, fizikai és ideológiai tekintetben egyaránt eltiporva 
mind a szakszervezeti aktivistákat, mind pedig a forradalmi mozgal-
makat, hogy helyettük „dirigista” felfogású, poszt-, illetve neoliberális 
gazdaságirányítási modelleket vezessen be. 

Mi történt a régióban? Milyen vezérfonal szakadt meg itt? Milyen 
eszközökkel érték el Latin-Amerikában a társadalmi küzdelmek 
nagymérvű visszaszorulását? E kérdés megválaszolásához széles-
körű multidiszciplináris elemzésre lenne szükség. Az elemzés során 
egyenként fel kellene tárni az érintett országok történelmileg egymástól 
eltérő, illetve specifikus vonásait, kitérve a világban zajló társadalmi 
és gazdasági folyamatokra, a különböző forradalmi mozgalmak által 
követett stratégiára, a populista gyakorlat pregnáns jelenlétére Latin-
Amerikában, a nemzetközi kommunista mozgalom úttévesztéseire, az 
Egyesült Államok erőteljes beavatkozására, a helyi uralkodó osztályok 
által kiváltott hatalmi válságra, amit a régit felváltó, újonnan importált 
gazdasági modell okozta válság is fokozott. Azt is meg kellene vizs-
gálni, hogyan hatottak a korszakra az akkoriban elterjedt szubjektív 
ábrázolási módok. Egy ilyen vállalkozás jóval meghaladja a jelen cikk 
lehetőségeit: nemzetközi szintű kollektív munkát igényelne, némikép-
pen ahhoz hasonlót, amilyet a Cambridge University hozott tető alá 
Latin-Amerika jelenkori általános történetéről (Bethell 1994).1 
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1Ezúttal beérjük azzal, hogy a „Forradalmi mozgalmak, fegyveres harc 
és terrorizmus” témáját alapul véve, a kérdés egyetlen specifikus és 
egyszersmind lényeges vonatkozására koncentrálunk. Arra, hogyan 
következett be az adott időszakban irányváltás Latin-Amerikában: 
hogyan épült ki a transznacionális ellenforradalmi állami terrorizmus 
az amerikai imperializmus támogatásával.

Ha a helyzet ilyen alapvető megváltozását megpróbáljuk időben 
elhelyezni, akkor kijelenthetjük, hogy ez – Tomas Vasconi szociológus 
kifejezésével élve – Latin-Amerika ún. „hosszú évtizedének” vége felé 
történt. Ez az időszak 1959. január 1-jén vette kezdetét, vagyis akkor, 
amikor a „barbudo”-k („szakállasok”) átvették a hatalmat Havannában, 
és Vasconi szerint, 1973. szeptember 11-én ért véget, midőn Augusto 
Pinochet tábornok és társai államcsínyt hajtottak végre Chilében  
(Vasconi 1995)2. Ekkor Paraguayban már több mint 19 éve állt fenn 
Alfredo Stroessner elnök vaskézzel irányított rendszere – amely majd 
csak 26 évvel később ér véget; Brazíliában a tábornokok 1964 óta 
voltak hatalmon, Bolíviában Banzer tábornok gyakorolt zsarnoki ha-
talmat, miután 1971-ben elkergette a baloldali populista katonatisztet, 
Torres tábornokot. Ugyancsak 1973-ban számolta fel az uruguay-i 
parlamenti demokráciát éppen az a politikus, Juan Maria Bordaberry 
elnök, akinek azt leginkább képviselnie kellett volna. Peruban Francis-
co Morales Bermudez tábornok tiporta el egyenruhás kollégája, Juan 
Velasco Alvarado haladó populista mozgalmára épült rendszerét. Végül 
1976-ban vette kezdetét Argentínában Videla tábornok véres katonai 
diktatúrája, ezzel vetve véget a hazájában Perón tábornok halála óta 
egyfolytában tartó bizonytalanságnak. A diktatúrák hatalomra kerülé-
sének ez a valóságos hulláma a hidegháború viszonyai között követ-
kezett be, akkor, amikor az Egyesült Államok vezetése vadul hirdette 
a saját maga által kiagyalt, világméretű antikommunista felfogást. Az 
állami terror ilyetén elhatalmasodása következtében Latin-Amerika déli 
régiójában egyre nőtt a száműzöttek és a politikai menekültek száma: 
mintegy 4 millióan kényszerültek hazájukat elhagyni, és a szomszéd-
ban menedéket keresni, vagy amikor az őket befogadó országokat 
is megszállták a katonák, még távolabbi helyekre távozni. (Így járt 
számos chilei menekült, akik 1973 végén Argentínába távoztak, ahol 
1976-ban, az ottani államcsíny folytán, maguk is veszélybe kerültek.) 
Általánosságba véve, ha a legóvatosabb becsléseket vesszük alapul, 
Latin-Amerika déli kúpján legalább 50 000 áldozat meggyilkolása, 
több mint 35 000 személy eltűnése és 400 000 ember bebörtönzése 
írható az állami terror számlájára. Ezek a számok nemcsak baloldali 
aktivistákra vonatkoznak, hanem egyszersmind jobboldali parlamenti 
képviselőkre, sőt, még gyermekekre is (mintegy 8 000 gyermeket 
nyilvánítottak eltűntnek, illetve gyilkoltak meg) (Calloni 1998, 3). Az 
egyik magyarázat, amellyel a különböző diktatúrák igazolni próbálták 
az állam által elkövetett politikai erőszak-cselekményeket, az volt, 
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2 hogy a baloldali fegyveres csoportok felforgató tevékenysége, vagyis 
a gerillák és a marxista felforgatás ellen kellett harcolniuk.

Tény, hogy Kuba és a guevarizmus „olívazöld” nyomdokaiba lépve, 
több olyan szervezet alakult, amelyek úgy hirdették meg a fegyveres 
harc és a forradalmi erőszak alkalmazását, mint legitim fegyvert az el-
nyomás és a társadalmi egyenlőtlenség elleni küzdelemben (Bambirra, 
Lopez, Moleiro, Kondoruma, Núñez, Mauro Marini, zapata 1972).3 
Uruguay-ban a Tupamaros mozgalom látványos eredményeket ért el; 
Argentínában a Forradalmi Népi Hadsereg (FNH) és a Montoneros (a 
baloldali peronizmusból kivált fegyveres mozgalom) az alkotmányos 
kormány fegyveres erői és a paramilitáris csoportok által gyakorolt 
illegális elnyomás ellen harcolt, amelyet José Lopez Rega miniszter irá-
nyított; Peru déli részén paraszti felkelő mozgalom szerveződött Hugo 
Blanco irányításával; Brazíliában a hatvanas évek elején több politikai 
szervezet buzdított gerillaháborúra; Chilében a Forradalmi Baloldali 
Mozgalom (MIR) az „elnyújtott népi háború” hívének vallotta magát, 
noha a Népi Egység időszakában (1970–73 között) elutasított minden 
olyan stratégiát, amely fegyveres harccal járt volna.4 Számos stratégiai 
és taktikai jellegű különbség ellenére, amelyek a forradalmi erőszak 
alkalmazására, a szociális célokhoz való alkalmazkodásra vagy a 
szociális mozgalomba való beilleszkedés módjára vonatkozó politikai 
álláspontok között nyilvánult meg, a hatvanas és hetvenes években a 
fegyveres harc több latin-amerikai szervezet politikai kifejezésmódjá-
nak szerves részét, közös elemét alkotja. E szervezetek a kapitalizmus 
válságának és az imperializmus stratégiai irányultsága megváltozá-
sának általános körülményei között kezdettől fogva ki voltak téve az 
észak-amerikai hírszerző szervekkel és szélsőjobboldali csoportokkal 
együttműködő állami szervek által szervezett elnyomásnak: ezek közé 
tartoztak az ún. „halál-brigádok” (ilyen volt például a gyászos emlékű 
„három A”, az Alianza Anticomunista Argentina). Ezen túlmenően, a 
különböző szélsőbaloldali szervezeteknek más tényezőkkel is meg kell 
küzdeniük, így egyebek között a reformizmus jelentős befolyásával a 
népi mozgalom nagy részére, valamint saját jellemző hiányosságaikkal, 
mint amilyen például a politikai éretlenség, vagy az a hajlam, hogy 
csak saját vezető szerveiket képviseljék egy egész társadalmi osztály 
helyett, amelyet képviselniük kellene, illetve hogy olykor „illuminista” 
és dogmatikus módon viszonyuljanak a szociális kérdésekhez.  
A földrész déli régiójában ugyanakkor megpróbálták összehangolni a 
baloldali erők tevékenységét: ebből a célból hozták létre a JCR (Junta 
Coordinadora Revolucionaria/Forradalmi Koordinációs Testület) nevű 
szervezetet. A JCR létrehozásának terve egy 1971 júliusában, Havan-
nában megtartott értekezlet után fogalmazódott meg a chilei MIR és 
Mario Roberto Santucho argentin vezető közös kezdeményezése nyo-
mán (a megbeszélésen jelen voltak még a Tupamaros mozgalomhoz 
tartozó aktivisták, illetve az Ernesto Guevara által alapított bolíviai ELN 
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tottak a bolíviai ELN-nek, befogadtak a megtorlás elől menekülő 
Tupamaros-aktivistákat, és terveket dolgoztak ki félnehéz fegyverek 
gyártására. A chilei államcsíny, valamint az egész földrészre kiterjedő 
terrorhullám azután egyszer s mindenkorra véget vetett a JCR további 
kibontakozásának (Martorell 1999, 64–70.). 

A különböző katonai ellenforradalmi beavatkozások – szubjektív 
szempontból – olyan valóságos antikommunista „szent háborút” hirdető 
ideológiára támaszkodtak, amely mintegy démonizálta a társadalmi 
„béke”, a nemzeti és hazafias értékek ellen irányuló, feltételezett ál-
talános és szervezett felforgató tevékenységet. E felfogás valóságos 
fenyegetést tulajdonított a gerillamozgalomnak, amelynek hatása mesz-
sze elmaradt a felkelő mozgalmak valóságos erőiétől, lehetővé tette, 
hogy jogosnak állítsák be emberek megkínzását, elrablását, erőszakos 
eltüntetését, és egyáltalán az állami terrorizmust. E diskurzus mögött 
az az alapvető megállapítás rejlik, hogy Latin-Amerikában a diktatúrák 
létrejötte csupán visszahatás a társadalmi harc radikalizálódásának 
szakaszára, a nép mind gyorsabb átpolitizálódására, antikapitalista 
osztályálláspontok kialakítására, és következésképpen a nagytőke és 
helyi ügynökei érdekeinek megrendülésére a világnak ezen a részén. 
Ebből kiindulva, a különböző diktatúrák képzeletvilágában a „terrorista” 
figurája mind jobban kezd hasonlítani vagy akár azonosulni mindazok-
ra, akik valaha is bármilyen kapcsolatban álltak társadalmi és politikai 
mozgalmakkal, illetve akik csupán néptömegek lakta negyedekben dol-
goztak vagy szembehelyezkedtek a diktatórikus rezsim kiépülésével.

Ezt jól szemlélteti Chile esete. Chilében ugyanis korábban nem volt 
jelentős fegyveres harci mozgalom, és a kormányon lévő baloldali erők 
többsége szilárdan hitt a szocializmusba való intézményes és békés 
átmenet lehetőségében, méghozzá az úgynevezett „konstitucionalista” 
(alkotmánypárti) katonák segítségével, szövetségben a „progresszív” 

Pinochet chilei és Videla argentin diktátorok
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4 (haladáspárti) nemzeti burzsoáziával. Ilyen körülmények között a 
juntának ki kellett találnia egy belső ellenséget. Valóságos keresztes 
hadjárat indult, hogy az ország keresztény és nyugati hagyományait 
tiszteletben tartva, a „marxista söpredék” ellen folytatott küzdelem 
jegyében megmentsék az országot egy állítólagos „z terv”-től. Ennek 
megfelelően, a „Fehér könyv”-ben, amely az államcsíny magyarázatául 
szolgált, megemlítik, hogy nem kevesebb, mint 15 000 gerillaharcban 
járatos külföldi illetőségű jövevény volt jelen az országban, akik „a 
világ minden tájáról jöttek, és akiknek nagy részét Kubában, Brazíliá-
ban, Argentínában és más hasonló országokban toborozták az ottani 
terroristák közül.”(Cochrane 1973)5 Ezek a veszedelmes guerillerók, 
állítólag, Tony de la Guardia kubai tábornok vezetésével vonultak át 
északról az ország déli részére. Egyes szerzők (Luis Heineke Scott 
1992),6 illetve az akkori idők egyes szereplői, például maga Augusto 
Pinochet tábornok, továbbra is azt állítják, hogy valóságos párhuzamos 
hadsereg volt jelen az országban, és így az, ami akkoriban Chilében 
zajlott, nem katonai megtorlás volt, hanem valóságos „polgárháború”. 
Az a tény, hogy nem volt semmiféle ellenállás, de még csak előkészület 
sem a katonai ellenállásra a puccs ellen, valamint a ma hozzáférhető 
levéltári anyag ennek az állításnak az ellenkezőjét bizonyítja (Osorio 
Reyes 2002).7

Másrészt viszont, az 1992 végén Paraguayban feltárt levéltári 
anyagokból, valamint az Egyesült Államok hírszerző szolgálatainak 
korábban titkos, majd a titkosítás alól föloldott irataiból részletesen 
értesülhetünk arról, hogyan épült ki fokról fokra a nemzetközi szinten 
összehangolt, valóságos állami terror. Ennek az volt a célja, hogy 
szétzúzzon minden olyan, az antikapitalizmusra és a szocializmusra 
hivatkozó mozgalmat, amely a Latin-Amerikában folytatott osztályharc 
radikalizálódásának és általánossá válásának egy pontján a forrada-
lom győzelmét jelölhetné meg célként. Ma már azt is tudjuk, hogy az 
állami szintre emelt, összehangolt ellenforradalmi erőszakot szervezői 
Kondor-hadműveletnek (Operation Condor) nevezték. 

A latin-amerikai ellenforradalmi terror anyagai a levéltárakban

Paraguayban, ebben a négymilliós lakosságú kis országban, a kon-
tinens Déli kúpjának közepén, régi hagyományai vannak az elszige-
teltségnek és a diktatórikus rendszereknek. Az ország geopolitikai 
helyzete eszményinek mondható, de nem csak ezért kedvelik a náci 
háborús bűnösök, illetve – általánosabban fogalmazva – a reakciós 
antikommunista aktivisták. Paraguay befogad mindenféle katonát és 
civilt, akik emberi jogok lábbal tiprásával, népirtással, tömeges meg-
torlással, kábítószer-kereskedelemmel, kémkedéssel és más efféle 
bűncselekmények elkövetésével vádolhatók. Miközben Paraguay-t 
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5(1954-től 1989-ig) Stroessner vasalt csizmája tiporta, Richard Nixon 
azt állította, hogy ebben az országban folytatják a legkövetkezetesebb 
harcot a kommunizmus ellen. Paraguay egyaránt befogadta Joseph 
Mengele náci orvost vagy a P-2 szabadkőműves páholy vezetőjét, 
Licio Gellit (Garcia Lupo,1989). Úgy látszik, a harmincöt évig tartó 
diktatúra a rezsim embereit annyira eltöltötte önbizalommal, ezek 
annyira megbíztak a rendszer stabilitásában és az 1989 februárjában 
bekövetkezett bukás utáni valószínű restaurációjában, hogy jóformán 
semmit sem tettek akár levéltárak anyagának megsemmisítése, akár 
az emberi jogok sérelmére elkövetett cselekmények bizonyítékainak 
eltüntetése érdekében. Sőt, úgy látszik, a rendszer néhány vezetője oly 
mértékben belemerült a kábítószer-kereskedelemmel, pénzmosással 
és különböző kaszinókba való befektetésekkel kapcsolatos ügyletekbe, 
hogy jóformán megfeledkeztek mind a biztonság igényéről, mind pedig 
a bürokratákra jellemző hideg számításról. A paraguayi hadsereg és 
rendőrség nyilván azt hitte, hogy még mindig büntetlenséget élvez, 
amikor olyan hatalmas mennyiségű dokumentumot és levéltári anyagot 
hagyott ránk szinte érintetlenül a titkosszolgálatok tevékenységéről a 
régióban, amelyhez foghatót még soha nem tártak fel korábban (Cuya 
E., 1993; Meilinger de Sannemann G., 1993).8 Ezeket „a borzalmak 
levéltárait” vagy „a terror levéltárait” 1992 december végén csaknem 
véletlenül találta meg Martin Almada professzor, akit korábban a 
Kondor-hadművelet keretében vetettek börtönbe politikai fogolyként 
(Blixen, 1997; Calloni 1999, 111–119; Almada, 1993).9 A professzor 
éppen rendőrségi irattárakban kutatott saját fogva tartásának részletei 
után, amikor egy szép napon, Asunción külvárosában, egy bíró társa-
ságában, egy csaknem teljesen sorsára hagyott helyiségben levéltári 
dokumentumokra bukkant, amelyek több ezer olyan latin-amerikai 
állampolgárról tartalmaztak részleteket, akik a Kondor szárnyai alá 
kerültek (Poo, 1993). Úgyszólván hegyekben állt a levéltári anyag, 
aminek segítségével az is érthetővé vált, miféle kapcsolatok álltak fenn 
a Kondor-hadművelet tagállamai és az amerikai „nagy testvér” között. 
E levéltárak megerősítik a feltételezést, hogy valóban létezett az ellen-
forradalmi terror tervezett és szervezett multinacionális vállalkozása: 
700 000 dokumentum egy 35 éves időszakról; több mint 750 levéltári 
szekrény, több mint 10 000 titkosszolgálati fényképfelvétel, 8369 karton 
letartóztatott személyekről, 1888 útlevél és egyéb személyazonossági 
okmány, 115 kötetnyi rendőrségi jelentés, 740 füzet betűrend szerint 
rendezve, több mint 500 magnókazettányi hangfelvétel, 574 dosszié 
politikai pártokról, és egy könyvtár 1500 kötet könyvvel. (Paz, Angelica 
Gonzalez, Palau Aguilar, 1994, 445–446). Összesen négytonnányi 
levéltári anyagot találtak, ami valóságos „időzített bomba” hatását 
keltette mind a történelmi kutatás számára, mind pedig a különböző 
diktatúrák által meggyilkolt több ezer áldozat családja által a tények 
feltárása és az igazság kiderítése érdekében folytatott küzdelem 
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6 szempontjából. Most a dokumentumok épségének megóvása a sorok 
következő feladat. Úgy látszik, ezt a problémát egyelőre nem sikerült 
kielégítően megoldani, miközben több hírszerző szolgálat minden tőle 
telhetőt elkövetett a legfontosabb anyagok mellőzése vagy éppen el-
tüntetése érdekében. Az észak-amerikai AID (Amerika-közi Fejlesztési 
Ügynökség) vállalta volna, hogy mikrofilmre veszi a dokumentumokat, 
de ezt határozottan elutasították. Az AID-et joggal gyanúsítják azzal, 
hogy megpróbálja megsemmisíteni az Egyesült Államok titkosszolgála-
tai közreműködésének legnyilvánvalóbb nyomait. Így – némi nehézség 
árán – a paraguayi és a kontinens déli régiójában működő emberi jogi 
szervezetek, valamint az áldozatok családjai által alakított egyesüle-
tek igyekeznek rendszerezni és megóvni a fellelt dokumentumokat 
(Calloni, 1998; Mellinger de Sannemann, 1994).10 Sok tennivaló akad 
még megőrzésük érdekében. 1999 decembere óta Almada úr azt 
követeli, hogy az UNESCO vegye fel ezeket az anyagokat „A világ em-
lékezete” elnevezésű programjának jegyzékébe. Azt is szeretné, hogy 
a Kondor-hadművelet és a terrorral kapcsolatos levéltári anyagok té-
máját illesszék be a latin-amerikai egyetemek tantervébe (folytassanak 
kutatásokat a kérdés politikai, jogi, történelmi, szociológiai, gazdasági 
és pszichológiai vonatkozásairól; Almada, 2001).11 

A Kondor-hadműveletről készült dokumentumok másik fontos lelő-
helye Washington. 

Éppen ezért követeli folyamatosan számos áldozat és aktivista 
az amerikai titkosszolgálatok levéltáraiban őrzött dokumentumok 
titkosításának feloldását. A hozzáférést a Chilére vonatkozó anyagok 
esetében például már 1974-ben lehetővé tették, egy olyan testületnek 
a követelésére, amit ma „Church bizottság” néven ismernek annak 
a demokrata-párti képviselőnek a neve után, aki tevékenységével 
megkönnyítette bizonyos dokumentumok nyilvánosságra hozatalát, 
amelyek az Egyesült Államoknak az 1973. szeptemberi államcsíny-
ben játszott szerepét bizonyítják (Church Bizottság 1975).12 Ma már 
számos egyéb dokumentum is hozzáférhetővé vált, noha rengeteg 
adalék még mindig hiányzik, és elég nyilvánvaló az is, hogy a State 
Department nem igazán siet, hogy akár csak résnyire megnyissa a 
National Security Agency (Nemzetbiztonsági ügynökség) levéltárát. 
A levéltárak megnyitása az információs szabadságról szóló amerikai 
törvény (Freedom of Information Act) hatályba lépése következtében 
vált lehetővé. Ez a törvény bizonyos mértékben arra kényszeríti a köz-
igazgatást, hogy bizonyos, korábban féltékenyen őrzött titkos iratokat 
részlegesen hozzáférhetővé tegyen a nyilvánosság számára. És noha 
nem lehet sok illúziónk e nyilvánosságra hozatalnak a pártatlanságával 
kapcsolatban, ugyancsak súlyos hibát követnénk el, ha nem ismernénk 
fel, milyen ritkán adódik alkalom még manapság is, hogy ilyen exklu-
zív dokumentumokba tekinthetünk be, ráadásul ezek egy része – a 
Washingtoni Egyetem keretei között működő NSA (National Security 
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7Archive/Nemzetbiztonsági Levéltár) internetes oldala munkatársai 
kivételes tevékenységének köszönhetően – közvetlenül, elektronikus 
formátumban férhető hozzá.13 Chilével kapcsolatban a legújabb fej-
lemény mostanában (2000 decemberében és 2002 augusztusában), 
hogy több mint 4 600 dokumentum nyilvánosságra hozatala minőségi 
ugrást tett lehetővé: sokkal bővebb ismereteket szerezhetünk általuk 
a Kondor-hadműveletről, illetve az amerikai nagykövetségeknek a 
terrorcselekményekben játszott szerepéről. Ami a legújabban hozzá-
férhetővé tett, Argentínával kapcsolatos dokumentumokat illeti, ezek 
Carlos Osorio, az NSA munkatársa kutató munkájának következtében 
váltak közismertté: Osorio ugyanis 2001-ben közzétett egy időrendi át-
tekintést az argentin diktatúra által irányított megtorló cselekményekről. 
Ezt a kutatást, amelynek célja egyebek között az volt, hogy a „Május 
téri anyák”(Mariano 1998, 23–56.)14 megkapják az általuk követelt ira-
tokat, időlegesen hátráltatták a szeptember 11-i merényletek (Calloni 
2002.08.23).15

Akárhonnan nézzük is a dolgot, a kutatóknak jelenleg olyan mennyi-
ségű lényeges forrásanyag áll rendelkezésükre, amelyet felhasználva 
elmélyültebb kutatásokat folytathatnak, és amelyből – az első ösz-
szegzéseket látva – minden bizonnyal fontos következtetéseket lehet 
levonni arról, hogyan működött a Kondor-hadművelet.

A nemzetbiztonsági doktrína és Washington szerepe a 
beavatkozásban

Az Egyesült Államok antikommunista ideológiája, valamint az a gya-
korlat, hogy az USA rendszeresen beavatkozott Latin-Amerikában az 
ottani haladó rendszerekkel szemben, azzal a következménnyel járt, 
hogy sikerült a Kondor-hadművelet csíráit elhinteni: egyrészt azáltal, 
hogy ösztönözte a régióbeli országok hírszerző szolgálatainak ösz-
szehangolását, másrészt annak következtében, hogy megkönnyítette 
a különböző hadseregek közötti kapcsolatfelvételt, különösen pedig 
annak révén, hogy ideológiai és katonai kiképzést, illetve közvetlen 
műszaki segítséget nyújtott az érintett fegyveres erőknek. Az Egyesült 
Államok már 1945 februárjában, a mexikói Chapultepec-ben meg-
rendezett pánamerikai konferencián felhívta a katonák figyelmét arra 
a veszélyre, amit a kommunizmus jelent. Ebből a meggondolásból 
kötöttek meg később (1951-től kezdve) több olyan, kölcsönös katonai 
segítségnyújtásra vonatokozó kétoldalú egyezményt, amelyek kereté-
ben az USA katonai és elméleti kiképzést nyújtott az Amerikai Földrész 
Katonai Főiskoláján (US Army School of the Americas, SOA), amely 
eleinte Panama észak-amerikai zónájában (Patrice McSherry, 2002),16 
majd később az Egyesült Államokban működött. A megállapodásokban 
fegyverszállításokat és a helyszínen működő, kiküldött tanácsadókat 
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8 is előirányoztak. A kubai forradalom után az Egyesült Államok, tuda-
tára ébredve annak, hogy milyen fontos lenne a kommunizmus elleni 
harcnak a Nemzetbiztonsági Doktrínán (Lozada, Viaggio, zamorano, 
Barcesat, 1985; Bourgaux, Alvarez, 1987)17 alapuló eszméjét kontinen-
tális szinten képviselni, megpróbált kapcsolatot kiépíteni az amerikai 
földrész katonái között. E felfogás eredményeképpen alakult meg a 
CAA (Conference of American Armies/Amerikai hadseregek konfe-
renciája), amely eleinte évenként, később pedig kétévente ült össze.

A konferencia első tájékoztató bulletinjéből, amely részben a 1973 
szeptemberében Caracasban megtartott X. ülés határozatait teszi 
közzé, megtudhatjuk: a CAA egyetértett azzal, hogy „a terrorizmus 
elleni küzdelem […] és az egyes országokban működő felforgató erők 
fokozottabb ellenőrzése érdekében nagyobb energiát fektessenek az 
információk cseréjébe” (Abramovici 2001, 24–25. l).18 Máris a kellős 
közepében vagyunk annak, amiből később a Kondor-hadművelet fog 
kialakulni. Ez az információcsere a katonai attasék hálózata útján 
(az ún. Agremil hálózaton) bonyolódik le. A hírek a katonai felderítő 
szolgálatoktól, a különböző diktatúrák politikai rendőrségétől és a 
halálbrigádoktól származnak, amelyek részt vesznek a kínzásokban 
és a feltételezett „terroristák” kivégzésében (ilyen szervezetnek szá-
mított például a Felforgató Műveleteket Koordináló Bizottság; Sabato, 
Ruiz, Fernadez et al.1995).19 Az országokon átnyúló koordinálásnak 
ez az igénye több területre terjedt ki, és több hírszerző szervezetet 
tömörített, többek között a CIA-t. Egy amerikai történész például azt 
állítja, hogy egyenesen a CIA szervezte meg az első összejöveteleket 
uruguayi és argentin biztonsági tisztviselők között, abból a célból, 
hogy megvitassák a származási országukból külföldre távozott politikai 
menekültek kérdését, akik azért hagyták el hazájukat, mert az katonai 
beavatkozások terepévé vált. Ugyanígy az is feltételezhető, hogy a CIA 
működött közre közvetítőként a brazil, argentin és uruguayi halálbrigá-
dok megbeszélései során (Langguth 1978, 251).20 Ez felettébb való-
színűnek látszik. Számos hozzáférhetővé tett dokumentum bizonyítja, 
hogy mennyire széleskörű volt a CIA részvétele a Latin-Amerikában 
viselt „piszkos háború”-ban (például Chilében és Guatemalában).21 Az 
Allende idején Chilében alkalmazott destabilizációs taktika, az a tény, 
hogy mind amerikai diplomaták, mind maguk az amerikai kormányzat 
képviselői (például Richard Nixon és Henry Kissinger) összeesküvést 
szőttek az államcsíny támogatására, hogy egyebek között a gazda-
sági szabotázst és a terrorizmust is eszközként használták fel ennek 
érdekében, arra utal, hogy az Egyesült Államok nem éppen közvetve 
vett részt ezekben a dolgokban, hanem tudatos, közvetlen és vállalt 
imperialista politikájának következtében. Érdemes egyébként az ame-
rikai titkosszolgálatok által Chilében alkalmazott taktikára gondolnunk 
ahhoz, hogy megértsük, a washingtoni ügynökök tevékenysége miként 
mozdította elő Pinochet tábornok diktatúrájának hatalomra kerülését, 
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9illetve hogy a későbbiekben hogyan segítette szárnyra kapni a Kondort, 
azért, hogy rettegéssel töltse el az egész déli régiót, illetve Latin-Ame-
rika egyéb államait (Mahskin 1985).

Az Egyesült Államok kormánya valójában nem csak megbeszélé-
seket és katonai kiképzéseket szervezett kommunistaellenes ideoló-
giájának alapján, nem csak felhívásokat tett közé a felforgató elemek 
elleni harcra. A CIA műszaki szolgáltatásokat végző részlege különböző 
latin-amerikai ügynököknek „kínzásra vonatkozó oktatásokat” tartott, 
egyebek között olyan kézikönyvek felhasználásával, amelyekből meg 
lehetett tanulni, mekkora elektrosokkot bír ki az emberi test anélkül, 
hogy a sokk következtében az egyén kómába esne vagy elhalálozna. 
A „borzalmak levéltárai”-ban talált könyvek közül az egyik különösen 
erős hatást tett az egykori politikai fogolyra, Martin Almadára. A könyv 
címe: „Hogyan tartsuk életben a kínvallatásnak alávetett személyeket?” 
A jelek szerint ugyanez a részleg látta el a latin-amerikai elnyomó 
szerveket olyan elektromos berendezésekkel, amelyek a „felforgató 
elemek” „vallatását” segítették elő. Ezt a feltételezést a CIA egyik kiug-
rott ügynöke, Ralph W. McGehee megerősíti. Ő képezte ki egyébként 
a szervezet egy részét 1952 és 1977 között. „Deadly Deceits: my 25 
years in the CIA” („Halálos átverések: 25 év, amit a CIA-nál töltöttem”) 
című könyvében elmondja, hogyan vett részt a CIA a Kondor-had-
műveletben, és hogyan társult különböző latin-amerikai országokban 
működő halálbrigádokhoz. […]

Végül is számos bizonyíték van az ilyenfajta együttműködésre: 
nem ez az egyetlen történelmi példa arra, hogyan hoztak létre olyan 
multinacionális bűnszövetkezetet, amelyeket részben az FBI és a 
CIA irodáiban gondoltak ki, és onnan is szerveztek meg. A hatvanas 
években az Egyesült Államok megalkotta a „Phoenix hadművelet”-et, 
ami abból állt, hogy a fölállított paramilitáris és terrorista bandák több 
ezer embert gyilkoltak meg a délkelet-ázsiai térségben, közelebbről 
Dél-Vietnamban és Indonéziában (ahol 1965-ben ezzel támogatták a 
Sukarno elleni államcsínyt). Az sem véletlen egyébként, hogy a Pho-
enix-hadművelet egyik vezetője az a William Colby volt, aki később 
– éppen akkoriban, amikor Latin-Amerika déli részén kezdetét vette a 
Kondor-hadművelet – a CIA igazgatója lett. (Calloni 1999,19). Ugyanez 
a William Colby jelentette ki 1974. október 25-én, hogy „az Egyesült 
Államoknak joga van törvényellenesen eljárni a világ bármely részén” 
(Mahskin 1985, 8).22

A Kondor születése

A Kondor-hadművelet egyik fő tengelye Santiago (Chile) és Buenos 
Aires (Argentína) között húzódott. Mindenekelőtt azt kell megjegyez-
ni, hogy az állami terrorizmussal való együttműködés alapjai már 
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0 akkor létrejöttek, amikor Videla tábornok még el sem kezdett vastalpú 
csizmájával Argentínán tiporni. A projektet Manuel Contreras, a DINA 
(Nemzeti Hírszerzési Igazgatóság) igazgatója irányította Santiagóból: 
Ezt a szervezetet hivatalosan 1974-ben alakította meg Pinochet tá-
bornok katonai juntája. A DINA szervezete teljes mértékben a katonai 
kormánynak volt alávetve, és egyáltalán nem állt teljes egészében a 
nagyzási hóbortban szenvedő Manuel Conteras irányítása alatt, aki 
állítólag feletteseinek jóváhagyása nélkül cselekedett, mint ahogyan 
azt Augusto Pinochet néhány ügyvédje igyekezett elhitetni (Salazar 
1995; Rojas 1998). A DINA igazgatója egyébként 1974-től 1977-ig a 
CIA ügynöke – besúgója – volt, és – mint ez az észak-amerikai Kong-
resszus által 2000 szeptemberében hozzáférhetővé tett iratokból is 
kiderül – 1975-ig közvetlenül az ügynökségtől kapta ezért a fizetséget 
(Abramovici 2001).23 A DINA együttműködése Argentínával még a 
Perón-kormányzat idején kezdődött. Az összekötő személy Enrique 
Arancibia Clavel, a DINA titkos ügynöke volt, aki hivatalosan a chilei 
állami bank egyik fiókjának alkalmazottjaként dolgozott (Martorell 
1999, 31). […] Először a „három A” (Alianza Anticomunista Argentina; 
AAA) elnevezésű paramilitáris csoporttal vették fel a kapcsolatot. Ez 
a szervezet egyébként José López Rega minisztériumának irányí-
tásával jött létre. Tegyük hozzá, hogy az AAA megalakulását azok a 
jó kapcsolatok tették lehetővé, amelyeket J. López Rega tartott fenn 
a madridi francóista mozgalommal, illetve az akkoriban Algériában 
tevékenykedő francia OAS-szal (Organisation armée secrète/Titkos 
fegyveres szervezet), miközben Rega „mentora”, Perón szívélyes 
kapcsolatokat ápolt De Gaulle tábornokkal (Gonzalez Jansen 1986).24 
J. López Rega bukása után, a DINA közvetlenül felvette a kapcsolatot 
az argentin katonatisztekkel. Ekkor a koordinálás már José Osvaldo 
Riveiro, a rettegett 601-es zászlóalj helyettes parancsnoka vezetésé-
vel folytatódott. Akárcsak Contreras, Riveiro is meg volt győződve az 
egymással való egyeztetés szükségességéről a kommunistaellenes 
megtorlás eredményessége érdekében. A Kondor-hadműveletet 
hosszan tartó munkával készítették elő, aminek folyamán több titkos 
összejövetelt tartottak; erről a levéltári anyag nyilvánosságra kerülése 
óta van tudomásunk. 1974. március elején chilei, uruguayi és bolíviai 
rendőri vezetők találkoztak Alberto Villarral, az argentin szövetségi 
rendőrség második emberével, egyben az AAA társalapítójával, hogy 
együtt találják ki, miként lehetne megszabadulni a Perón Argentínájá-
ba menekült „felforgató elemektől” (Abramovici 2001). 1974 folyamán 
Manuel Contreras több ilyen találkozót szervezett, az egyik alkalommal 
Camps tábornokkal (Alberto Villar felettesével), aki majd néhány évvel 
később egészen nyíltan kijelenti: „Argentínában nincs már életben 
egyetlen eltűnt személy sem. Vállalom ezért a teljes felelősséget, sőt, 
igazán büszke vagyok rá.” (Cuya Esteban 1993,1996)25 1975-ben 
számos újabb találkozót tartottak a többi hírszerző szervezet vezető 



P
e

r
is

zk
ó

P
16

1beosztású tisztjeinek részvételével arról, hogyan lehetne elindítani 
egy „Biztonsági Koordinációs Iroda” működését. Maga az egyeztetés 
már 1974, az első fogolycsere időpontja óta működött, ki kellett csak 
szélesíteni (Martorell 1999).26 Ugyanekkor jött létre a Kondor ábécé: 
ez amolyan orwelli newspeak („újbeszél”) volt, aminek segítségével a 
különböző szolgálatok kódolt telexüzeneteket küldhettek egymásnak 
(Elias 2001). 

A Kondor-hadművelet formális megalakulására 1975. november 
25-én, egy Santiagóban megtartott titkos ülésen került sor, amelyre 
paraguayi, brazíliai, bolíviai, uruguayi és argentin ügynököket is meg-
hívtak (Almada 2001).27 Az Argentínában 1976 márciusában lezajlott 
államcsíny a teljes struktúra tényleges megszilárdulását eredményezte. 
Ennek keretében különböző széleskörű együttműködési szerződések 
jöttek létre az említett országok részvételével. Időközben Peru is csat-
lakozott hozzájuk. Ezt a transznacionális, terrorista együttműködést a 
párizsi központú Interpol (a Bűnügyi Rendőrség Nemzetközi Szerveze-
te) felépítésének mintájára alakították ki. Ennek folytán központosítani 
lehetett az információkat, a politikai rendőrségek pedig különböző 
szolgáltatásokat cserélhettek egymással, például foglyokat küldhettek 
egyik országból a másikba, vagy akár abban az országban is „kihall-
gathattak” fogvatartottakat, ahol letartóztatták őket. Az együttműködés 
egyszersmind arra is módot nyújtott, hogy „szakmai” képzéseket vagy 
továbbképzéseket szervezzenek az ügynökök számára. Egyebek 
között kínvallatásra is lehetett szakosodni: ennek keretében például 
több paraguayi ügynök érkezett Buenos Airesbe, abból a célból, hogy 
egyes honfitársaikat „kihallgassák”. Viszonzásképpen részt lehetett 
venni a Videla diktatúrája által saját hírszerző szolgálata (Secretaría 
de Inteligencia, SIDE) keretében szervezett továbbképző tanfolyamo-
kon. Martin Almada, aki több száz anyagot tanulmányozott át az általa 
megtalált levéltárból, részletesen ismerteti, mit tanítottak egy ilyen, 
vezető beosztásúaknak tartott tanfolyamon. Az oktatott tantárgyak 
között olyanok szerepeltek, mint a marxizmus-leninizmus ideológiájá-
nak elemzése, felforgatás és terrorizmus, társadalmi kommunikáció, 
hírszerzés és elhárítás (Almada 2001). 28

Olyan hálózat kialakításáról volt tehát szó, amely transznacioná-
lis akciók révén optimális hatékonyságra törekedett, s amelynek fő 
tevékenységei közé tartozott a kémkedés, a kínvallatás és bármi-
lyen nemzetiségű, felforgatóknak tartott személyek meggyilkolása. 
Természetesen ennek a hálózatnak anyagi forrásokra és pénzügyi 
támogató struktúrára is szüksége volt ahhoz, hogy működni tudjon. 
Mint ez több bűnper során bebizonyosodott, a chilei és a paraguayi 
titkosszolgálat a saját nemzeti légitársaságukat is szabadon használ-
hatta, és kedvezményesen vehette igénybe a postai szolgáltatásokat. 
Chilében több mint 30 kereskedelmi fantomvállalatot hoztak létre 
a terrorcselekmények leplezése céljából. A műveletek központjául 
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2 egy chilei halászati cég, a Pesquera Chile szolgált. A munkáltatók 
és a pénzügyek világába való fokozatos beszivárgás folytán az úgy-
nevezett ODESSA szervezethez hasonló hálózat jött létre, abból a 
célból, hogy hatékony védelmet nyújtson az akkoriban tevékenykedő 
ügynököknek – ezt a funkcióját egyébként mindmáig betölti. Chilében 
ezt a „fedőszervet” Vicente Rodriguez, a légierők tábornoka irányította 
(Cuya 1993, 1996). Ebben a multinacionális hálózatban – mint leg-
főbb kezdeményező – Manuel Contreras volt a „Kondor no 1” kódolt 
fedőnév tulajdonosa, és José Osvaldo Riveiro viselte a „Kondor n° 2” 
kódnevet. Mint az egyébként a Kondor-hadművelet „intimitásaiból” 
(bizalmas irataiból) kiderül, a különböző országok közötti kapcsolatok 
távolról sem bonyolódtak le minden nézeteltérés, belső feszültség, 
illetve a különböző titkosszolgálatok egymással szemben elkövetett 
kisebb-nagyobb árulásai nélkül: ezek a szervezetek – tevékenységük 
összehangolása ellenére – ugyanis egyszersmind kíméletlen vetély-
társai voltak egymásnak (Almada 2001).

Az Egyesült Államok kormányának természetesen tudomása volt 
a Kondor üzelmeinek túlnyomó többségéről. Robert Scherrer, az FBI 
Buenos Airesbe kihelyezett összekötője 1976. szeptember 28-án tit-
kos táviratot küldött a szervezet washingtoni központjának, amelyben 
összefoglalta, hogyan működik a Kondor-hadművelet. Érdemes ezt a 
szöveget hosszabban idézni, mert ez az egyik legjobb összefoglalás, 
és ráadásul első kézből való.

A Kondor-hadművelet egy olyan szervezet kódolt elnevezése, 
amely az úgynevezett „baloldali aktivistákra”, kommunistákra és 
marxistákra vonatkozó információkat gyűjt, cserél és rögzít. Ezt 
a tevékenységet nemrégiben helyezték közös alapokra a Latin-
Amerikában működő hírszerző szolgálatok abból a célból, hogy 
a régióból kiszorítsák a marxista terrorcselekmények elkövetőit. A 
Kondor-hadművelet egyébként közös akciókat tervez marxista cél-
pontok ellen a szervezet tagországaiban. A hadművelet támogató 
központja Chile. Chilén kívül a szervezet tagjai közé tartozik Argen-
tína, Bolívia, Uruguay és Paraguay. Brazíliát is megkörnyékezték: 
arra kérték, hogy információkat nyújtson a Kondor-hadművelet 
számára. A hadművelet leglelkesebb tagjai ez idő szerint Argentí-
na, Uruguay és Chile. Ez a három ország nagyrészt Argentínában 
hajtott végre közös műveleteket terrorista célpontok ellen. […]  
A hadművelet harmadik, legtitkosabb szakasza a tagországokból 
származó olyan különleges csoportok felállítását célozza, amelyek 
a világ bármely táján, akár a tagállamokon kívül is bevethetők, 
hogy ott akciókat hajtsanak végre – gyilkosságokat is beleértve – 
terroristák, illetve a Kondor tagállamaiban működő terroristákat tá-
mogató szervezetek ellen. Abban az esetben például, ha terroristá-
ra vagy olyan személyre bukkannak valamely európai országban, 
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3aki a Kondor valamely tagállamában működő terrorista szervezetet 
támogat, a Kondor-hadművelet egy különleges csoportját küldik 
a helyszínre azzal a feladattal, hogy a célszemély tartózkodási 
helyét meghatározza, és az illetőt megfigyelje. A megfigyelési ak-
ció befejeztével egy újabb csoportot küldenek a helyszínre azzal 
a feladattal, hogy szankciót hajtson végre a célszemély ellen. A 
különleges csoportok hamis személyi okmányokat kapnak a Kon-
dor tagállamaiból; egy-egy csoport tagjai származhatnak a Kondor 
egyazon tagállamából, illetve létrehozhatók vegyes csoportok 
több különböző államból. Franciaországot és Portugáliát külön 
megemlítik, mint olyan európai országokat, amelyek lehetséges 
műveleti helyszínekként vehetők számításba. […] Meg kell jegyez-
ni: nincs semmilyen információ arról, hogy a Kondor – harmadik 
szakasza idején – olyan akciókat tervezne, amelyeket az Egyesült 
Államokban kellene végrehajtani. Ugyanakkor nem teljesen lehe-
tetlen, hogy Orlando Letelier meggyilkolását Washington DC-ben 
a Kondor harmadik szakasza keretében hajtották végre. Mint az 
előbbiek során jeleztük, a rendelkezésünkre álló információk alap-
ján kijelenthetjük, hogy a szervezők a harmadik szakasz folyamán 
fokozott figyelmet fordítanak európai országokban, különösen 
Portugáliában és Franciaországban végrehajtandó műveletekre. 
Irodánk továbbra is készültségben lesz: igyekszünk minden olyan 
információt begyűjteni, ami arra utalhat, hogy Letelier meggyilko-
lása a Kondor-hadművelet egyik akciója volt.29 

A Kondor-hadműveletnek éppen e harmadik szakasza nyomán, 
amelynek során gyilkosságokat követtek el Latin-Amerikán kívül – 
különösen pedig Orlando Letelier-nek, Allende volt miniszterének és 
a Pinochet elleni ellenzék kulcsemberének meggyilkolását követőn 
–, kezdtek újságírók és kutatók gyanút fogni, hogy talán mégiscsak 
létezik egy olyan hálózat, amely az állami terror eszközeit alkalmazza. 
Egyre szaporodtak a híresztelések arról, hogy a DINA cseppet sem 
habozik, hogy merényleteket kövessen el Washington kellős köze-
pén, ami kedvezőtlenül befolyásolja az Egyesült Államokról külföldön 
alkotott képet (Dinges, Landau 1990). Az idézett távirat arról tanús-
kodik, hogy megváltozott az Egyesült Államok magatartása: az USA 
elkezdett tartani az efféle cselekmények politikai következményeitől, 
attól, hogy vizsgáló bizottság alakulhat annak kiderítésére, kik a fele-
lősök Letelier meggyilkolásáért. Annyi bizonyos, hogy az új, liberális 
amerikai elnök, James Carter, aki az emberi jogok támogatójaként 
lépett fel, láthatólag igyekezett megszabadulni hazája elkötelezett-
ségétől e mocskos háború iránt, de legalábbis annak közvetlen és 
nyílt vállalásától.
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4 Száll a Kondor 

1974. szeptember 30-án Buenos Airesben egy időzített bomba kioltotta 
Chile volt alelnöke, az Allende-kormány egykori államminisztere, Carlos 
Prats és felesége életét. Augusto Pinochet így szabadult meg egy olyan 
embertől, akire mindig is úgy tekintett, mint veszedelmes vetélytársára 
a fegyveres erőknél, annak „konstitucionalista” (alkotmányhű) állás-
pontja miatt. A merénylet felelősei között ott találjuk Malcolm Towley-t, 
az Egyesült Államok állampolgárát, elektronikai szakembert, valamint 
a chilei hadsereg egyik tagját, aki egyébként részvevője volt „a halál 
karavánja” során elkövetett cselekményeknek (amelyek során 1972 
októberében 72 fontos aktivistát mészároltak le Chile egész területén; 
Escalante Arellano 2000). […]

De az, amit Stella Calloni úgy nevez, hogy „a halál sagája”, nem ér 
itt véget. A Kondor-hadművelet odáig merészkedik, hogy gyilkosságot 
követ el egyenesen Uncle Sam orra előtt: 1976. szeptember 21-én 
Orlando Leteliert Washington kellős közepén gyilkolják meg, abban a 
városnegyedben, ahol a külföldi nagykövetségek vannak. […]

Akkoriban, 1976 január 30-tól 1977 január 20-ig (idősebb) George 
Bush állt a CIA központ élén, és – mint több újságíró kinyomozta – 
számos intézkedés történt abból a célból, hogy meghamisítsák és kés-
leltessék a Letelier-gyilkosság ügyében folyó kutatásokat; azért, hogy 
majd később bizonyos feltételekkel kiadják az igazságszolgáltatásnak 
Michael Towley-t, akinek a CIA megígérte, hogy az eljárás befejeztével 
új személyazonosságot kap egy általa kiválasztott országban (Mahskin 
1985, 54–55.).

Ezek a gyilkosságok voltak a legismertebbek a Kondor-hadművelet 
„harmadik szakaszában” elkövetett merényletek közül, de nemcsak 
ennyi történt. A Kondor akciói Franciaországra is kiterjedtek: tervez-
ték például aktivisták, többek között a híres Carlos (Illich Ramírez 
Sánchez) meggyilkolását. Ez a terv egyébként nem valósult meg, már 
csak azért sem, mivel Carlost csak 1994-ben fogták el a CIA szolgá-
latainak közreműködésével (Calloni 1998). […]

A Kondor-hadművelet, pontosabban […] a CIA, az Egyesült Álla-
mokban élő Castro-ellenes kubai terroristákat, mint például Virgilio 
Paz vagy Guillermo Novo, többször felhasznált céljai eléréséhez. […] 
A Bush család tagjai – akár mint kormányzók, akár mint az Egyesült Ál-
lamok elnökei – rendszeresen megjutalmazták ezeket a kubai emigrán-
sokat a Kondor-hadműveletnek tett jószolgálataikért, akár úgy is, hogy 
elintézték nekik a börtönből való kiszabadulásukat, illetve büntetésük 
időtartamának nagymérvű csökkentését (Calvo Ospina 2003)30. […]

Térjünk vissza a második szakaszhoz és a Déli kúp területén műkö-
dő forradalmi mozgalmak ellen irányuló megtorló intézkedésekhez. […]

Az egyik jelentős akció, amit a Kondor-hadművelet keretében foly-
tattak, a Colombo-hadművelet volt.31 A DINA – a diktatúra parancsait 
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5végrehajtó tömegkommunikációs média hathatós támogatásával – 
elhitette a világgal, különösen pedig a nemzetközi szervezetekkel, 
hogy 119 chilei aktivista vesztette életét Argentínában, méghozzá 
a forradalmi baloldal belső csatározásai következtében. Az akció 
akkorra volt időzítve, amikor az ENSz különbizottságot hozott létre 
annak kivizsgálására, hogyan tűnt el több ezer személy Chilében.  
A diktatúra 1975 júniusa-júliusa táján valóságos lélektani és kommuni-
kációs ellentámadást indított. A feltételezések szerint, a MIR forradalmi 
központot hozott volna létre Argentína Salta nevű tartományában, a 
Bolíviával, Paraguay-jal és Brazíliával közös határ közelében. Az ar-
gentin hadsereg állítólag beavatkozott, és részben leverte a felkelést, 
miközben számos aktivistát ölt meg. Ennek az egész földrészre kiter-
jedő, nemzetközi méretű hazugságnak az alátámasztására készséggel 
vállalkozott a Déli kúp több „jó hírű” újságja, amelyek figyelmeztették 
a lakosságot a szélsőbaloldali terrorveszélyre. E lélektani hadviselés 
közepette a titkosszolgálatok megégetett, megcsonkított holttesteket 
is felhasználnak, azt állítván, hogy ezek chilei aktivisták tetemei. Ez 
a hazugság minden tiltakozás ellenére 15 éven át kitartott. Ma már 
a CODEPU (Corporación de Promoción y Defensa de los Derechos 
del Pueblo/a Chilei Nép Jogait Védő Bizottság) kutató munkájának 
köszönhetőn tudjuk, hogy ezt a 119 személyt válogatott kínzások után 
Chilében végezték ki, noha soha életükben nem fogtak fegyvert. 1974 
májusa és 1975 februárja között 100 férfit és 19 nőt gyilkoltak meg így. 
Közülük mintegy 100 fő 30 évnél fiatalabb volt, 20-an közülük pedig 
semmilyen politikai szervezethez sem tartoztak.

A Latin-Amerikát elárasztó terrorhullám igen gyorsan elpusztította 
mindazt, ami még megmaradt azokból a forradalmi mozgalmakból, 
amelyek azzal az igénnyel léptek fel, hogy fegyveres harcot folytassa-
nak a „Gorillák” és az imperializmus ellen. A chilei MIR-t és az argentin 
MRP-t, a JCR két legjelentősebb zászlóalját hamar felszámolták, akti-
vistáikat üldözték. Amikor 1974-ben Miguel Enriquez, a DINA megtorló 
akciója következtében, életét vesztette (ezt az akciót Osvaldo Ramo 
ügynök vezette, aki beszivárgási képességéről és kínvallatásairól 
volt hírhedt; Guzman 2000), s ez mintegy jelképévé vált a mozgalom 
akkori zavarodottságának. Edgardo Enriquezt, aki a JCR-ben az ar-
gentinokkal való együttműködést szervezte, 1976. április 10-én, más 
MIR-aktivistákkal és a brazíliai Regina Marcondes-szel együtt, Buenos 
Aires-ben börtönbe vetették. Az ERP cselekvési lehetőségeit hatáso-
san korlátozta Videla diktatúrája. A mozgalomnak ekkor még mintegy 
300 embere állt fegyverben Nagy-Buenos Aires területén, és vidéken 
(például Tucumanban) is több gerillaközpontot tartott fenn, de a szerve-
zet két évvel később már teljesen szétzilálódott. Az egyik legsúlyosabb 
csapást az ERP-re Mario Roberto Santucho 1976. július 19-én bekö-
vetkezett halála jelentette. 1976 augusztusában Luis Mattinit választják 
meg főtitkárnak. Két aktivista, Merbilhaa és Gorriaran Merlo kerül be a 
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vezetőségbe: egy hónappal később Merbilhaa-t letartóztatják. Az év vé-
gén már vagy ötvenre tehető azoknak a vezetőknek a száma, akik, mint 
többek között Luis Mattini és Gorriaran Merlo is, külföldre menekültek.

Az ERP-t jelentős belső ellentétek zilálták, amelyek következtében 
a szervezet 1979-ben két táborra szakadt: az egyik szárny elutasí-
totta a katonai stratégiát, a másik viszont annál jobban ragaszkodott 
hozzá. A Montoneros mozgalom is az összeomlás küszöbére került. 
Az Amerikai Földrész Katonai Főiskolájának egyik jelentése szerint  
„A 70-es években egymás után szenvedték el a vereségeket a bizton-
sági erőktől, és 1977-ben eltávoztak az országból. A 80-as években a 
mozgalom tagjainak száma mindössze 300 főre csökkent” (Martorell 
1999, 165–166).32 Végül a Montoneros és az ERP tagjainak száma, 
amelyeknek korábban még mintegy 1300 kiképzett emberük volt fegy-
verben, 1978-ra, amikor az aktivisták többsége már külföldre menekült, 
alig érte el a száz főt 33. […] 

A Kondor-hadművelet ellehetetlenítő tevékenysége nemcsak a 
forradalmár aktivistákra és a katolikus egyház tagjaira terjedt ki a 
régióban, hanem olyan politikusokra is, akik a hatalom útjában álltak. 
A legismertebb közülük kétségkívül Juan José Torres, Bolívia lemon-
datott elnöke volt, akit Banzer tábornok távolított el a hatalomból, 
és aki Argentínában keresett menedéket (Sivak 1997). A szervezet 
főként Argentínában, Chilében és Paraguay-ban tevékenykedett, de 
tevékenysége a földrész Déli kúpjának más országaira, például Perura 
is kiterjedt (Calloni 1999).34 Úgy látszik, hogy a Kondor-hadművelet, 

Az argentin junta (1977): Orlando Ramón Agosti tábornok, 
Jorge Rafael Videla altábornagy, elnök és Emilio Eduardo Massera tengernagy
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7miután a tiltakozó mozgalmakat megtámadta és vérbe borította a 
régiót, Közép-Amerika, például Nicaragua forradalmi mozgalmaira is 
rátámadt. A fegyveres támadásoknak ez a kiterjesztése az Egyesült 
Államok áldásával és együttműködésével következett be: 1981, Ronald 
Reagan elnökké választásának időpontja után az USA ugyanis újból 
visszatért régebbi beavatkozó politikájához. A forradalmi Nicaragua 
elleni amerikai akciók már közvetlenül a sandinisták 1979 júliusában 
kivívott győzelme után megkezdődtek. Azok, akiket Ronald Reagan 
„szabadságharcosoknak” nevezett, valójában a szennyes háború fize-
tett zsoldosai voltak (Yeves 1990). Éppen elegendő bizonyíték van „a 
borzalom levéltáraiban” arra, hogy Paraguay is benne volt az Irangate 
ügyben. Ennek az ügyletnek, amelyben az amerikai titkosszolgálatok 
is részt vettek, az volt a célja, hogy kábítószert cseréljenek fegyve-
rekre, és a fegyvereladások bevételét a Kontrák (Contras), vagyis 
a nicaraguai ellenforradalmárok finanszírozására fordítsák (Yeves 
1990, 188–197). A CEA ülését 1981-ben Washingtonban tartották, 
ahol elhatározták, hogy újabb kétoldalú megállapodásokat írnak alá 
a „terroristákról”, és hogy állandó titkárságot hoznak létre, amelynek 
székhelyéül a diktatúra sújtotta Chilét jelölték ki. Ezidőtájt már nemcsak 
a szokásos baloldali ellenzékiek és a haladó felfogású papok szere-
pelnek a kommunistaellenes diskurzusban, hanem az emberi jogi és 
a büntetlenség ellen küzdő szervezetek is (Abramovici 2001, 24–25).

Egy ilyen cikkben még általánosságban maradva is lehetetlenség 
beszámolni mindazon erőszakos cselekményekről, amelyeket a Kon-
dor-hadművelet keretében hajtottak végre (Miranda 1989).35 Egyébként 
is nehezen lehet számszerűsíteni, hányan estek áldozatul éppen a 
Kondornak abból a sok ezer emberből, akik azokban az években 
megtorlástól szenvedtek a földrész Déli kúpján. Ma már sok ilyen tör-
ténetet és írásos beszámolót ismerünk. Megtudható belőlük, milyen 
traumatizáló, ijesztő hatással volt a Kondor-hadművelet mindazokra, 
akik azt belülről élték át. Az állami terror áldozatainak (mindazoknak, 
akik közülük túlélték, valamint családtagjaiknak) életét és pszichéjét 
mindörökre meghatározzák az átélt, racionális módon és államilag 
végrehajtott kínzások, kollektív erőszaktételek, testi és lelki megaláz-
tatások, jogellenes fogva tartások. Ezek az élmények nehezen feldol-
gozható törést idéznek elő, ráadásul különböző embereket különböző 
módon érintenek, attól függőn, hogy milyen típusú bántalmazást kellett 
elviselniük, és hogy milyen volt a bántalmazott személyisége (Inger 
1996).36 Ha az egyéni szint után a társadalmi szintet is megvizsgáljuk, 
igen jelentősnek találjuk azt a hatást, amit az állami terror idézett elő 
a latin-amerikai társadalmakban, a tekintetben, hogy szétverte a tár-
sadalmi mozgalmakat, a kulturális tevékenységeket, hogy a társadalmi 
és politikai életet eltérő szinteken, de mindenképpen hosszú időre 
meghatározza az erőszak, a rettegés és a strukturális szétesettség.  
E vonások együtt jártak a diktatúrák által meghonosított új, nagyrészt 
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8 a neoliberális kapitalizmusra jellemző gazdasági és társadalmi model-
lekkel, amelyek felerősítették azok hatását. Ki kell emelni azt a tényt, 
hogy az állami terrorizmus részéről gyakorolt kényszerítő magatartás 
nem korlátozódik csupán a forradalmi mozgalmakra vagy bizonyos 
politikai szervezetekre. Az ezek ellen folytatott harc a legtöbbször csak 
arra szolgál, hogy leegyszerűsített módon igazolás vagy „ködfüggöny” 
gyanánt szolgáljon. Ebben az értelemben a diktatúrák propaganda-te-
vékenységének részét alkotja: azt a célt szolgálja, hogy bevezessenek 
vagy visszaállítsanak valamilyen egyenlőtlenségen alapuló, tekintélyel-
vű társadalmi és gazdasági rendszert, amely éppen hatalmi válságban 
van. Ezek az erőszakkal kikényszerített társadalmi rendszerek azután 
a diktatórikus állam védőernyője alatt fejlődésnek indulnak, csakhamar 
teljesen áthatják a társadalmi kapcsolatokat, a terror és a fizikai erő-
szak révén, szétzilálva a táradalomnak mindazokat a tereit, ahol vitát 
lehetne folytatni, vagy ahol társadalmi szervezetek működhetnének. 
Ebben az értelemben, az állami terrorizmus még a legapróbb vonat-
kozásokban is terrorizálja és brutalizálja a neki alávetett társadalmakat 
(a mindennapi életben például a szomszédok közötti kapcsolatokat).

Mindezeknek az eljárásoknak az a céljuk, hogy megakadályozzák 
a társadalmi küzdelmek bármilyen újjáéledését, miközben ezzel egy-
idejűleg olyan politikát folytatnak, amely a munka érdekeinek rovására 
határozottan a tőke érdekeit részesíti előnyben. Franz Hinkelammert 
szociológus véleménye szerint, az állami terrorizmus „olyan társadal-
mat teremt, amely nem képes az emberi jogokat tiszteletben tartani, 
amely még hosszabb távon sem tud sem a kínvallatás, sem emberek 
nyom nélkül való eltüntetése ellen harcolni, amely sem gazdasági, 
sem társadalmi szempontból nem képes integrálni a lakosságot, ami-
nek az emberi jogok rendszeres megsértése lesz a következménye.” 
(Hinkelammert 1987, 80) Véleményünk szerint, ez a meghatározás 
kétértelmű, sőt egyenesen téves, mert az az állítás, hogy az állami 
terrorizmusnak nem célja az emberi jogok védelme, vajmi kevés hoz-
zájárulást jelent a tudományos elemzéshez. Helytállóbb és pontosabb 
elemzéshez vezetne, ha azt emelnénk ki, hogy terrorizmus éppen 
annak folytán teremt társadalmi egyenlőtlenségeket, hogy az effajta 
rendszerek által bevezetett gyakorlat, a kínvallatások és emberek nyom 
nélkül való eltüntetésének gyakorlata pontosan megfelel bizonyos 
társadalmi osztályok érdekeinek.

Erre emlékeztet James Petras Latin-Amerikával foglalkozó, észak-
amerikai szociológus is, aki azt állítja, hogy egy diktatórikus rendszer 
bevezetése nem ésszerűtlen, és nem is kockázatos vállalkozás, hanem 
éppenséggel a földrész e régiója uralkodó osztályainak legsajátabb 
érdekeit szolgálja:

Az állami terror az osztályharc szerves részét alkotja. Attól a hely-
zettől eltérőn, amikor beteg emberek „önkényes” módon, véletlen-
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9szerűen cselekszenek, az állami terror struktúráját és irányítását 
azoknak a politikai érdekei határozzák meg, akik szolgálják. Az ál-
lami terror intenzitása fokának, és annak, hogy kik a célszemélyek, 
specifikus politikai oka van: meghiúsítani a szervezett parasztok 
és munkások, valamint a társadalmi mozgalmak törekvéseit arra, 
hogy megváltoztassák a termelési viszonyokat és a megtermelt 
javak elosztásának módját (Petras 1987, 31–66).

Van tehát itt egy paradoxon, ami egyébként csupán látszólagos: a 
földrész Déli kúpján berendezkedett diktatúrák minden ultranacionalista 
diskurzusuk ellenére nemzetközi összefogást hoztak létre az ellen-
forradalmi terror gyakorlására, annak érdekében, hogy rendszerük 
stabilitását bármiféle ellenzéktől megóvják. Ezt a vállalkozást egyrészt 
az Egyesült Államok kormányának egyetértésével, anyagi és ideológiai 
részvételével valósították meg: az USA kormánya különböző idősza-
kokban többé-kevésbé közvetlenül vett benne részt.

Másrészt, a Kondor-hadművelet számos paramilitáris vagy szél-
sőjobboldali csoportra támaszkodott a különböző műveletek nem-
zetközi szintű végrehajtása során. Ez a gyakorlat a legtöbb érintett 
országra kiterjedt, fő eszköze pedig a latin-amerikai társadalmak vad 
„brutalizálása” volt az állami terrorizmus jegyében.

Formai szempontból úgy látszik, mintha a 80-as években – a parla-
mentáris rendszerek visszatérése és a liberális demokráciáknak a régi-
óban való berendezkedése folytán – a Kondor-hadművelet beszüntette 
volna működését. A régióban jelenleg nem tapasztalni sem kínvalla-
tást, sem azt, hogy személyek nyom nélkül eltűnnének. Ugyanakkor 
semmi sem bizonyítja, hogy a Kondor-rendszert teljesen felszámolták 
volna… Már csak azért sem, mert a CEA üléseit továbbra is rendsze-
resen megtartják, és ezek alkalmával továbbra is úgy látják, hogy a 
„felforgató” tevékenység mindenütt terjedőben van. […] És már csak 
azért sem, mert jelenleg is szervezik a multilaterális együttműködést a 
terrorizmus leküzdésére az Egyesült Államok vezetésével. Végül pedig 
azért sem, mert különösen a jelenlegi Venezuelában, Kolumbiában és 
Peruban folyó események, vagy akár a „Kolumbia-terv” arra utalnak, 
hogy továbbra is vannak állami erők vagy paramilitáris csoportok 
által „felkelők ellen” elkövetett erőszakos cselekmények, amelyeket 
Washington nyíltan támogat (Petro 2003). A Kondor-hadművelet iránt 
érdeklődő egyetlen kutató sem kerülheti el, hogy ezzel kapcsolatban 
kérdéseket tegyen fel, méghozzá a „társadalomtudományok tárgyila-
gosságára” hivatkozva.
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