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ELŐSZÓ

A hidegháború csúcspontján Európában gyakorlatilag egy frontvonal volt. Winston
Churchill egyszer vasfüggönynek nevezte, és azt mondta, hogy a balti-tengeri
Szczecintől az adriai-tengeri Triesztig húzódik. Mindkét fél katonai erőt vetett be
ezen a vonalon, nagy harcra számítva. A nyugat-európai hatalmak pontosan azért
hozták létre az Észak-atlanti Szerződés Szervezetét (NATO), hogy megvívják ezt a
várható háborút, de az általuk összevonható erő korlátozott maradt. A Szovjetunió,
majd az 1950-es évek közepe után a szovjet blokk következetesen nagyobb számú
csapattal, tankokkal, repülőgépekkel, fegyverekkel és egyéb felszereléssel
rendelkezett. Ez nem a megfelelő hely arra, hogy a katonai egyensúlyról szóló
elemzéseket szétszedjük, hogy a mennyiségi kontra minőségi, vagy a merev kontra
rugalmas taktikák kérdéseit boncolgassuk. A lényeg inkább az, hogy sok éven át volt
egy bizonyos várakozás, hogy a nagyobb létszám fog érvényesülni, és a szovjetek
képesek lesznek egész Európa elfoglalására.
Tervezés arra a napra, amikor a hidegháború forróvá válik, tekintettel a várható
szovjet fenyegetésre,
szükségszerűen arra a gondolatra vezetett, hogy miként lehetne ellensúlyozni
Nyugat-Európa orosz katonai megszállását. Ez azonnal a második világháborúval
való összehasonlítást sugallta, amikor az ellenállási mozgalmak számos európai
országban megnehezítették a náci megszállók dolgát. Az 1939-1945 közötti
időszakban a náciellenes ellenállási erőknek improvizálniuk kellett. Mennyivel jobb,
gondolták a tervezők, ha az egész vállalkozást előre fel lehetett volna készíteni és
felszerelni.
A hátrahagyott hálózatok létrehozásában az Egyesült Államok Központi
Hírszerző Ügynöksége (CIA) és az Egyesült Királyság Titkos Hírszerző Szolgálata
(SIS vagy MI6) volt a végrehajtó ügynök. További fontos szereplők voltak számos
európai ország biztonsági szolgálatai. Minden esetben azonos technikákat
alkalmaztak. A hírszerző szolgálatok arra törekedtek, hogy külön hálózatokat
hozzanak létre a megszállók elleni kémkedésre, azaz kémkedésre, és a szabotázsra,
vagyis az ellenséges megszállás felforgatására. A hálózatok létrehozásához a CIA és
mások olyan személyeket toboroztak, akik hajlandóak voltak részt venni ezekben a
veszélyes tevékenységekben, és gyakran lehetővé tették, hogy az ilyen kezdeti vagy
főügynökök további alügynököket toborozzanak. A hírszerző szolgálatok némi
kiképzést biztosítottak, fegyvereket, lőszert, rádióberendezéseket és egyéb tárgyakat
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helyeztek el a hálózataik számára, és rendszeres kapcsolattartási csatornákat hoztak
létre. Az együttműködés mértéke egyes esetekben egészen a katonai egységekkel
vagy félkatonai erőkkel folytatott gyakorlatok lebonyolításáig terjedt. Az újoncok
száma a
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A titkos hadseregek száma egyes nemzeteknél tucatnyi, más nemzeteknél több száz
vagy akár több ezer főre is rúghatott.
Az Ellenállás példája mindig is nyilvánvaló volt. A titkos hidegháború
megfigyelői feltételezték a hálózatok létezését; így a kémemlékiratokban és a
szakirodalomban időnként találunk utalásokat a hátramaradt hálózatokra. De
nagyjából a témát egy kacsintással és bólintással nyugtázták. Egészen a hidegháború
majdnem végéig. 1990 nyarán, a szovjet uralom alatt álló kelet-európai rezsimek
összeomlása után, de még a Szovjetunió végleges felbomlása előtt az olasz kormány
nyilvánosságra hozta egy ilyen hálózat létezését az országban. Az azóta eltelt évek
során számos európai nemzetnél többször is történtek hasonló hálózatokról szóló
leleplezések, és számos országban hivatalos vizsgálatokra is sor került.
Daniele Ganser először ebben a könyvben foglalja össze az olaszok által
"Gladio"-nak nevezett hálózatok teljes történetét. Ez egy jelentős és nyugtalanító
történet. A hírszerző szolgálatokban a projekt fogalma kétségtelenül úgy kezdődött,
hogy olyan erőket akartak létrehozni, amelyek nyugalomban maradnak, amíg a
háború be nem vetette őket. Ehelyett országról országra azt látjuk, hogy ugyanazok
az eredetileg háborús funkcióra aktivált csoportok vagy sejtek békeidőben a politikai
folyamatokban kezdik gyakorolni erejüket. Néha ezek az erőfeszítések erőszakkal,
sőt terrorizmussal jártak, és néha a terroristák éppen azokat az eszközöket
használták, amelyeket a hidegháborús funkciójukhoz kaptak. Ami még rosszabb, a
rendőrség és a biztonsági szolgálatok számos esetben úgy döntöttek, hogy a
hidegháborús képességeik megőrzése érdekében védelmezik a bűncselekmények
elkövetőit. Ez utóbbi intézkedések azt eredményezték, hogy a Gladio-hálózatokról
való tudomásszerzést hatékonyan elfojtották, jóval azután, hogy tevékenységük már
nem csupán kontraproduktívvá, hanem veszélyessé vált.
A
parlamenti
vizsgálatokból,
nyomozati
beszámolókból,
dokumentumforrásokból, bírósági tárgyalásokból és az általa megkérdezett
személyekből származó bizonyítékokat bányászva Ganser számos országban
nyomon követi a Gladio lelepleződését, és feltölti a nyilvántartást arról, hogy mit is
tettek valójában ezek a hálózatok. Számos teljesítményük valójában
antidemokratikus volt, aláásva azoknak a társadalmaknak a szövetét, amelyeket
védeniük kellett volna. Ráadásul azáltal, hogy a különböző nemzetek
nyilvántartásait egymás mellé helyezi, Ganser kutatásai egy közös folyamatot
mutatnak be. Vagyis a nyugodtnak hivatott hálózatok általában és nem kivételesen
politikai ügyek aktivistáivá váltak.
Bármilyen mélyreható is Dr. Ganser kutatása, a Gladio-történetnek van egy olyan
oldala, amelyet még nem tud feltárni. Ez a CIA, az MI6 és más hírszerző
szolgálatok céltudatos akcióira vonatkozik. Az Egyesült Államokban például a
kormányzati nyilvántartások titkossága miatt még mindig nem lehet részletesen
felvázolni a CIA hálózatainak adott utasításait, amelyekből kiderülhetne, hogy volte szándékos törekvés a politikai folyamatokba való beavatkozásra azokban az
országokban, ahol a Gladio-hálózatok tevékenykedtek. A Gladio ügynökei valóban
tettek erőfeszítéseket, de az irányítóik utasításai továbbra is a homályban maradnak,
így
xiii még nem lehet megállapítani, hogy az USA szerepe összességében milyen

mértékű volt a hidegháború éveiben. Ugyanez igaz az MI6-ra Nagy-Britanniára és a
biztonsági szolgálatokra máshol is. Dr. Ganser feljegyzései legalábbis azt mutatják,
hogy a hidegháború részeként egyenes célokra létrehozott képességek végül a
következőkre fordultak
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sokkal baljósabb célokat szolgál. Az információszabadság az Egyesült Államokban
lehetőséget biztosít a kormányzati dokumentumok nyilvánosságra hozatalára, de ez a
folyamat rendkívül lassú és
számos mentesség hatálya alá tartoznak, amelyek közül az egyik pontosan arra
szolgál, hogy megvédje a nyilvántartásokat
az ilyen típusú tevékenységekre. Az Egyesült Királyságban van egy olyan szabály,
amely bizonyos számú év után kiadja a dokumentumokat, de az ilyen típusú
dokumentumok esetében hosszabb időköz szükséges, és a kormány számára
kivételeket engedélyeznek, amikor a dokumentumokat végül nyilvánosságra hozzák.
Az információs szupersztráda aligha makadámút, amikor a Gladio-hálózatok
igazságára kell fényt deríteni. A terrorizmussal kapcsolatos globális aggodalom
korában különösen felháborító felfedezni, hogy Nyugat-Európa és az Egyesült
Államok együttműködött a terrorizmust felvállaló hálózatok létrehozásában. Az
Egyesült Államokban az ilyen nemzeteket "állami szponzoroknak" nevezik, és
ellenségeskedés és szankciók tárgyát képezik. Lehet, hogy magának az Egyesült
Államoknak, Nagy-Britanniának, Franciaországnak, Olaszországnak és másoknak
kellene felkerülniük az állami szponzorok listájára? A Gladio történetét teljes
egészében el kell mesélni, hogy kiderüljön az igazság ebben a kérdésben. Daniele
Ganser megtette a kritikus első lépést ezen az úton. Ezt a könyvet el kell olvasni,
hogy felfedezzük a Gladio általános körvonalait, és elkezdjük értékelni a még
mindig hiányzó végső válaszok fontosságát.
John Prados
Washington, DC
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KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Amikor 1998 elején doktori kutatási témát kerestem, érdeklődni kezdtem a Gladio
jelenség iránt, amelyről korábban nem hallottam. Némi kutatás után rájöttem, hogy
annak ellenére, hogy Nyugat-Európa és az Egyesült Államok legújabb kori politikai,
társadalmi és hadtörténete szempontjából nagy jelentőséggel bír, a titkos NATOhadseregek jelenségével kapcsolatban csak nagyon kevés munka született, és
egyetlen angol nyelvű tanulmány sem áll rendelkezésre a témában. Mivel a hálózat
összetett szerkezete és az azt körülvevő rejtélyek egyre inkább felkeltették az
érdeklődésemet, sok jó szándékú barátom azt tanácsolta, hogy ne vegyem fel doktori
témaként. Nagyon józanul érveltek azzal, hogy sem a titkosszolgálatok
archívumaihoz, sem a NATO-tól és annak Biztonsági Hivatalától nem jutnék hozzá
a témával kapcsolatos elsődleges adatokhoz. Továbbá azt jósolták, hogy az országok
száma, amely a kutatásom végére váratlanul tizennégyre emelkedett, valamint az az
időkeret,amelyetmindegyik országban vizsgálni szándékoztam, öt évtized, nemcsak hogy
kifárasztana, hanem szükségszerűen töredékes és hiányos eredményeket is hagyna
maga után. Az, hogy ezeken a problémákon túlmenően több mint tíz különböző
európai nyelven írt szövegekkel kellett volna dolgoznom, amelyek közül én személy
szerint csak ötöt tudtam elolvasni, kristálytisztává tette a dolgokat: a Gladio nem
volt megfelelő PhD kutatási téma.
A jelenség iránti nagy rajongással, bizonyos fokú fiatalkori makacssággal és
mindenekelőtt támogató környezettel mégis belevágtam a kutatási projektbe, és a
következő négy évet életemből a vizsgálatnak szenteltem. Akkoriban a folytatásra
való elhatározásom, és az, hogy meg tudtam győzni a tanácsadó professzoraimat,
egyetlen eredeti dokumentumon alapult, amely a SIFAR olasz katonai
titkosszolgálat 1959. június 1-jei keltezésű, "A SIFAR különleges erői és a Gladioművelet" című dokumentumán alapult. Ez a dokumentum bizonyította, hogy a
hidegháború idején Olaszországban létezett egy CIA- és NATO-kapcsolatban álló
titkos hadsereg, amelynek a Gladio kódnevet adták, azonban további eredeti
dokumentumokat nagyon nehéz volt beszerezni. Így utólag be kellett ismernem,
hogy jószándékú barátaimnak igazuk volt. Ugyanis a kutatás évei alatt felmerült
számos akadály között sok olyan volt, amit előre megjósoltak.
Először is, a kutatási terület valóban nagy volt, mind a kutatások számát, mind a
országok és az időkeret. Olaszországgal kezdtem, ahol a művelet xiv

A Gladio 1990-ben lepleződött le. Az olasz források alapján azonban gyorsan
rájöttem, hogy az úgynevezett stay-behind hadseregek mind a 16 NATO-országban
léteztek a hidegháború alatt. További kutatások arra a következtetésre vezettek, hogy
a 16 NATO-ország közül a fegyveres erők nélküli Izland és a szovjet határtól távol
eső Kanada is elhanyagolható. Mégis, miközben némileg megkönnyebbülve
számoltam ki, hogy így 14 ország hátramaradó hadseregének elemzése marad
számomra, némi meglepetéssel tapasztaltam, hogy a négy semleges országban,
Svédországban, Finnországban, Ausztriában és hazámban, Svájcban is léteztek
titkos, a NATO-hoz közvetve kapcsolódó hátramaradó hadseregek a hidegháború
alatt. Ebben a könyvben csak a NATO-országokra vonatkozó adatokat mutatom be.
Egy hamarosan megjelenő kiadvány kifejezetten a semleges országokban működő, a
NATO-val kapcsolatban álló titkos, hátramaradó hadseregek ugyancsak kényes
kérdésével fog foglalkozni.
Az országok számával kapcsolatban felmerülő kihívások mellett a gathAz egyes országokra vonatkozó adatok gyűjtése is nehéznek bizonyult. A
legaggasztóbb az volt, hogy a kormányok, a NATO és a titkosszolgálatok
visszatartották a kért dokumentumokat, annak ellenére, hogy a CIA-hoz FOIAkérelem érkezett, a NATO-nak számos levelet írtak, és az európai kormányokhoz
hivatalos megkeresést intéztek. A nagyon kevés elsődleges dokumentum mellett az
elemzésnek ezért számos másodlagos forrásra kellett támaszkodnia, beleértve a
parlamenti jelentéseket, a nemzetközi sajtóban megjelent, érintett személyek
vallomásait, cikkeket, könyveket és dokumentumfilmeket. - Mondanom sem kell,
hogy az ilyen másodlagos források soha nem helyettesíthetik az eredeti elsődleges
dokumentumokat, és minden jövőbeli kutatásnak egyértelműen törekednie kell arra,
hogy hozzáférjen az elsődleges dokumentumokhoz. Ha azonban a következőkben
bemutatott adatok lehetővé teszik a kutatók számára, hogy egyrészt áttekintést
nyerjenek egy olyan jelenségről, amely egyébként talán hozzáférhetetlen maradt
volna, másrészt pedig olyan folyamatokat tesznek lehetővé, amelyek a jövőben az
elsődleges dokumentumokhoz való hozzáféréshez vezetnek, akkor e könyv fő céljai
megvalósultak.
Az, hogy az említett számos akadály ellenére az évekig tartó intenzív
kutatómunka remélhetőleg értékes nemzetközi elemzéshez vezetett a nyugat-európai
hátramaradt hadseregekről és a titkos háborúról, nagymértékben annak a nemzetközi
szakmai segítségnek és támogatásnak köszönhető, amelyet élvezhettem.
Mindenekelőtt két tudományos tanácsadómnak szeretnék köszönetet mondani
igazán értékes segítségükért, Georg Kreis professzornak a Bázeli Egyetemről és
Jussi Hanhimaki professzornak a genfi Graduate Institute of International
Studiesból, korábban a London School of Economics and Political Science-nek, ahol
rendkívül ösztönző környezetben találkoztunk. Számos vázlatra adott visszajelzésük
élesítette a kérdéseimet, amikor azok túlságosan homályosak voltak. Őszinte
kritikájuk segített abban, hogy a titkos hadseregekre összpontosítsak, amikor én
elsodródtam. A tudományos kutatás terén szerzett tapasztalataik pedig visszafogták
ítélőképességemet, és utat nyitottak a kiegyensúlyozott megértéshez. Amikor 2001
szeptemberében bemutattam a Gladio-kutatásomat és letettem a doktori
záróvizsgámat, mindannyian úgy éreztük, hogy ez egy időszerű könyv, mert abban a
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hónapban a nemzetközi terrorizmussal kapcsolatos vizsgálatok kiemelt fontosságúvá
váltak a napirenden. Az ezt követő évek során nagyon furcsa módon hozzászoktunk
ahhoz, hogy egy olyan világban élünk, amely egyszerre szenved a háborútól és a
terrorizmustól, és ezért szívből köszönetet mondok.

Andreas Wenger professzornak, a Biztonságpolitikai Tanulmányok Központjának
igazgatójának is.
Zürichben, a Gladio és a terrorizmus kutatásának támogatásáért az intézetben.
Továbbá köszönettel tartozom a washingtoni CIA-szerzőnek, William Blumnak,
aki először hívta fel a figyelmemet a Gladiora, és sokat tanított a titkos akciókról és
a titkos hadviselésről. Nagyon meleg köszönet illeti továbbá Noam Chomsky
bostoni professzort, aki nemcsak ösztönözte kutatásomat, hanem értékes
kapcsolatokkal is ellátott az Egyesült Államokban és Svájcban tartott találkozóink
során. Cambridge-ben Christopher Andrew professzor támogatta kutatásomat, míg
Washingtonban Christopher Simpson professzor hívta fel a figyelmemet érdekes
kapcsolatokra az Egyesült Államokban. Ausztriában Siegfried Beer professzor úr
értékes adatokkal látott el, és kedvesen bátorította kutatásomat. Londonban végül
számos értékes dokumentumot másoltam le a Statewatch intézetben, ahol Trevor
Hemmings bebizonyította nekem, hogy kevés pénzből is lehet kiváló munkát
végezni.
A könyv elején le kell szögezni, hogy a könyvben szereplő összes idézet, kivéve a
Az angol eredetiek a szerző fordításai, aki egyedül felel azok pontosságáért.
Ugyanakkor magától értetődik, hogy a számos országot nem tudtam volna felkutatni
nemzetközi hálózatom segítsége nélkül, amely mind a dokumentumok
felkutatásának és megszerzésének kezdeti szakaszában, mind a későbbi fordítási
órák során segítségemre volt. Németországban szeretnék köszönetet mondani Leo
Miiller újságírónak és Gladio-szerzőnek, valamint Erich Schmidt Eenboomnak a
Béke és Politika Kutatóintézetből. Hollandiában Dr. Paul Koedijk és Dr. Cees
Wiebes, valamint Frans Kluiters, mindannyian a Holland Hírszerzési Tanulmányok
Egyesületének tagjai, kedvesen megosztották velem értékes Gladio-anyagukat és
érdekes amszterdami napjaikat, Micha de Roo akadémikus pedig a holland
fordításokban segített. Dániában szeretnék köszönetet mondani Paul Villaume
professzornak a Koppenhágai Egyetemről, aki érdekes adatokat osztott meg velem,
és Eva Ellenbergernek a Bázeli Egyetemről, aki segített a dán szövegek
megértésében. Norvégiában szeretnék köszönetet mondani Pal Johansen barátomnak
a London School of Economics and Political Science-en eltöltött kiváló időért és a
norvég szövegek fordításában nyújtott szakmai segítségéért a döntő pillanatokban.
Ausztriában Markus Kemmerling újságíró és a Zoom politikai magazin támogatta
kutatásomat. Bázelben Ali Burhan Kirmizitas nagy segítségemre volt a török
szövegek fordításában, és fontos dokumentumokat bocsátott rendelkezésemre a
törökországi Gladioról. Ivo Cunha akadémikus kedvesen megosztotta velem a
portugáliai és spanyolországi Gladiora vonatkozó adatokat, míg egyetemi barátaim,
Baptiste Blanch és Francisco Bouzas a portugál és spanyol fordításokban segítettek.
Martin Kamber barátomnak és akadémikustársamnak végre volt energiája arra, hogy
átrágja magát egy korai, több mint ezer oldalas doktori kéziraton, mire bölcsen
tudatta velem, hogy a szöveget rövidíteni kell. Ruth Eymann-nak köszönhetően
elvonulhattam egy gyönyörű és csendes faházba a svájci hegyek egy távoli
völgyében, hogy elvégezzem ezt a feladatot.
Miután a doktori értekezést insigni cum laude minősítéssel elfogadták a történeti
tanszéken...
a svájci Bázeli Egyetem, Prank Cass és Andrew Humphrys a svájci
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A Taylor and Francis, Egyesült Királyság, és Kalpalathika Rajan, az Integra
Software Services, India, nagyban segítettek abban, hogy kutatásom nyilvánosan
hozzáférhetővé váljon a globális könyvpiacon. Végül, de nem utolsósorban a teljes
kutatási függetlenséget a Svájci Nemzeti Tudományos Alapítvány, a St. Gallen-i
Janggen-Pohn Stiftung, a bázeli Max Geldner Stiftung és a bázeli Frewillige
Akademische Gesellschaft nagylelkű pénzügyi támogatása biztosította. Külön
köszönet illeti édesanyámat, édesapámat és a nővéremet, Sherpa Hanggit, Marcel
Schwendenert, Tobi Poitmannt, Dane Aebischert, Rene Ab Egget, Laurenz Bolligert,
Philipp Schweighausert, Niko Ballyt, Yves Pierre Wirzt és Andi Langlotzot a
számos inspiráló és ellentmondásos éjszakai beszélgetésért a nemzetközi politikáról,
a globális trendekről és problémákról, valamint a boldogság és az élet értelmének
személyes kereséséről.
Daniele Ganser
Sils Maria, Svájc
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BEVEZETÉS

A hidegháború végével, az olaszországi rejtélyes terrorcselekményekkel kapcsolatos
jogi vizsgálatokat követően Giulio Andreotti olasz miniszterelnök 1990
augusztusában kénytelen volt megerősíteni, hogy Olaszországban és más, az Északatlanti Szerződés Szervezetéhez (NATO) tartozó nyugat-európai országokban titkos
hadsereg létezik. A NATO unortodox hadviseléssel foglalkozó részlege által
koordinált titkos hadsereget az amerikai titkosszolgálat, a Központi Hírszerző
Ügynökség (CIA) és a brit titkosszolgálat (MI6 vagy SIS) hozta létre a második
világháború vége után a nyugat-európai kommunizmus elleni küzdelem érdekében.
A titkos hálózatot, amelyet az olasz miniszterelnök leleplezései után bírák,
parlamenti képviselők, tudósok és oknyomozó újságírók kutattak Európa-szerte, ma
már úgy tudják, hogy Olaszországban a "Gladio" (a kard) kódnevet viselte, míg más
országokban a hálózat más néven működött, például Dániában "Absalon",
Norvégiában "ROC" és Belgiumban "SDRA8" néven. Minden országban a katonai
titkosszolgálat működtette az államon belüli antikommunista hadsereget a CIA-val
vagy az MI6-tal szoros együttműködésben, a parlamentek és a lakosság számára
ismeretlenül. Minden országban a végrehajtó hatalom vezető tagjai, köztük
miniszterelnökök, elnökök, belügyminiszterek és védelmi miniszterek vettek részt az
összeesküvésben, míg a "Szövetséges Titkos Bizottság" (ACC), amelyet néha
eufemisztikusan "Szövetséges Koordinációs Bizottságnak" és a NATO Szövetséges
Hatalmak Legfelsőbb Európai Főparancsnokságának (SHAPE) "Titkos Tervező
Bizottságának" (CPC), kevésbé feltűnően időnként "Koordinációs és Tervező
Bizottságnak" is neveztek, nemzetközi szinten koordinálta a hálózatokat. Az ACC
utolsó megerősített titkos találkozójára az európai titkosszolgálatok képviselőivel
1990. október 24-én került sor Brüsszelben.
Ahogy a művelet részletei kiderültek, a sajtó arra a következtetésre jutott, hogy "a
történet egyenesen egy politikai thriller lapjairól származik".1 A titkos hadseregeket
a CIA és az MI6 szerelte fel gépfegyverekkel, robbanóanyagokkal, lőszerrel és
csúcstechnológiás kommunikációs eszközökkel, amelyeket Nyugat-Európa szerte
erdőkben, réteken és földalatti bunkerekben lévő fegyverraktárakban rejtettek el. A
titkos hálózat vezető tisztjei az Amerikai Egyesült Államokban az amerikai Green
Berets különleges erőkkel és Angliában a brit SAS különleges erőkkel együtt
képezték ki magukat. A szigorúan antikommunista társadalmi rétegekből toborzott
titkos Gladio-katonák
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között mérsékelt konzervatívok és szélsőjobboldaliak is voltak, mint például a hírhedt
jobboldali terroristák, Stefano delle Chiale és Yves Guerain Serac. A stratégiai
a titkos hadsereg kialakítása a brit Special Operations Executive (SOE) közvetlen
mása volt, amely a második világháború idején ejtőernyővel ugrott be ellenséges
területre, és titkos háborút vívott az ellenséges vonalak mögött.
Nyugat-Európa szovjet inváziója esetén a NATO parancsnoksága alatt álló titkos
Gladio-katonák egy úgynevezett stay-behind hálózatot alakítottak volna ki, amely az
ellenséges vonalak mögött tevékenykedett volna, megerősítve és létrehozva helyi
ellenállási mozgalmakat az ellenséges területeken, evakuálva a lelőtt pilótákat, és
robbanóanyagokkal szabotálva a megszálló erők utánpótlási vonalait és termelési
központjait. A szovjet invázió mégsem jött el. A washingtoni és londoni titkos
háborús stratégák szemében a valódi és jelenlévő veszélyt a nyugat-európai
demokráciákban időnként számszerűen erős kommunista pártok jelentették. Ezért a
hálózat a szovjet invázió teljes hiányában számos országban fegyvert fogott és titkos
háborút vívott a baloldali politikai erők ellen. A titkos hadseregek, ahogy a most
rendelkezésre álló másodlagos forrásokból kiderül, terrorista akciók és emberi jogi
jogsértések egész sorában vettek részt, amelyeket tévesen a kommunistákra fogtak,
hogy a baloldalt a választásokon lejárassák. A műveletek célja mindig az volt, hogy
a lehető legnagyobb félelmet keltsék a lakosság körében, és a vonatokon és
piactereken elkövetett bombamészárlásoktól (Olaszország), a rendszer ellenfeleinek
szisztematikus kínzásától (Törökország), a jobboldali államcsínyek támogatásától
(Görögország és Törökország) az ellenzéki csoportok szétveréséig (Portugália és
Spanyolország) terjedtek. A titkos hadseregek leleplezésekor a NATO, valamint az
Egyesült Államok és Nagy-Britannia kormánya nem volt hajlandó állást foglalni
azzal kapcsolatban, amit a sajtó akkor már "a második világháború óta legjobban
őrzött és legkárosabb politikai-katonai titoknak" nevezett.2
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1
TERRORTÁMADÁS OLASZORSZÁGBAN

1972. május 31-én az olaszországi Peteano falu közelében egy erdőben autóbomba
robbant. A bomba súlyosan megsebesített egy embert, és megölte a Carabinieri, az
olasz félkatonai rendőrség három tagját. A carabinieriket egy névtelen telefonhívás
csalogatta a helyszínre. Az elhagyott Fiat 500-as autó átvizsgálásakor az egyik
carabinieri kinyitotta a motorháztetőt, ami a bombát működésbe hozta. A
rendőrséghez két nappal később érkezett névtelen hívás a Vörös Brigádokat, egy
kommunista terrorista csoportot gyanúsította, amely túszejtésekkel és az állam
képviselőinek hidegvérű meggyilkolásával próbálta megváltoztatni az akkori
olaszországi hatalmi egyensúlyt. A rendőrség azonnal lecsapott az olasz baloldalra,
és mintegy 200 kommunistát tartóztatott le. Az olasz lakosság több mint egy
évtizeden át azt hitte, hogy a Vörös Brigádok követték el a peteanói terrortámadást.
1984-ben a fiatal olasz bíró, Felice Casson újraindította a régóta szunnyadó ügyet.
miután meglepődve fedezte fel a peteanói atrocitás körüli tévedések és koholmányok
egész sorát. Casson bíró megállapította, hogy a helyszínen nem volt rendőrségi
vizsgálat. Azt is felfedezte, hogy az a jelentés, amely annak idején azt állította, hogy
a Peteanóban használt robbanóanyag a Vörös Brigádok által hagyományosan
használt robbanóanyag volt, hamisítvány. Marco Morin, az olasz rendőrség
robbanóanyag-szakértője szándékosan hamis szakvéleményt adott. Az "Ordine
Nuovo" olasz jobboldali szervezet tagja volt, és a hidegháborús kontextusban
hozzájárult ahhoz, amit az olasz kommunisták befolyása elleni küzdelem legitim
módjának tartott. Casson bíró be tudta bizonyítani, hogy a Peteanóban Morin
szakvéleményével ellentétben használt robbanóanyag C4 volt, az akkoriban
rendelkezésre álló legerősebb robbanóanyag, amelyet a NATO is használt. 'Azt
akartam, hogy új fény derüljön ezekre a hazugságokkal és rejtélyekkel teli évekre,
ennyi az egész' - mondta évekkel később Casson újságíróknak a velencei lagúna
partján álló tizennyolcadik századi bírósági épületben lévő apró irodájában. "Azt
akartam, hogy Olaszország végre megtudja az igazságot.1
1972. február 24-én egy csoport carabinieri véletlenül felfedezett egy
földalatti fegyverraktár Trieszt közelében, amely a Peteanóban használt
fegyverekkel, lőszerrel és C4-es robbanóanyaggal megegyező fegyvereket,
lőszereket és C4-es robbanóanyagot tartalmaz. A carabinierik úgy vélték, hogy egy
bűnszövetkezet arzenálját leplezték le. Évekkel később Casson bíró nyomozása
során sikerült rekonstruálni, hogy a NATO-hoz kötődő, a NATO-val kapcsolatban
álló maradék titkos hadsereg több mint száz földalatti arzenáljának egyikére
bukkantak, amely
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Olaszországban a Gladio, azaz a kard kódnevet kapta. Casso megállapította, hogy az
olasz katonai titkosszolgálat és az akkori kormány mindent megtett annak
érdekében, hogy a trieszti felfedezést és mindenekelőtt annak nagyobb stratégiai
összefüggéseit titokban tartsa.
Ahogy Casson tovább vizsgálta a peteanói és trieszti rejtélyes eseteket,
meglepetéssel tapasztalta, hogy a peteanói terrorban nem az olasz baloldal, hanem
olasz jobboldali csoportok és a katonai titkosszolgálat vett részt. Casson nyomozása
során kiderült, hogy a jobboldali Ordine Nuovo szervezet nagyon szorosan
együttműködött az olasz katonai titkosszolgálattal, a SID-del (Servizio Informazioni
Difesa). Együtt szervezték meg a peteanói terrort, majd tévesen a militáns
szélsőbaloldalt, a Vörös Brigádokat hibáztatták. Casson bíró azonosította az Ordine
Nuovo tagját, Vincenzo Vinciguerrát, mint a peteanói bomba elhelyezőjét. Mivel
Vinciguerra egy hosszú parancsnoki lánc utolsó embere volt, évekkel a
bűncselekmény után tartóztatták le. Beismerő vallomást tett, és azt vallotta, hogy
szimpatizánsok egész hálózata fedezte őt Olaszországban és külföldön, akik
gondoskodtak arról, hogy a támadás után elmenekülhessen. "Egy egész
mechanizmus lépett működésbe" - emlékezett vissza Vinciguerra - "vagyis a
carabinieri, a belügyminiszter, a vámszervek, a katonai és polgári hírszerző
szolgálatok elfogadták a támadás mögött álló ideológiai indoklást".2
Vinciguerra joggal mutatott rá, hogy a peteanói terror egy olyan időszakban történt,
amikor
különösen zaklatott történelmi időszak. A virághatalmi forradalom kezdetével, a
tömeges diáktüntetésekkel az erőszak ellen általában és a vietnami háború ellen
különösen, a politikai baloldal és a politikai jobboldal közötti ideológiai harc az
1960-as évek végén Nyugat-Európában és az Egyesült Államokban kiéleződött. A
baloldali társadalmi mozgalmakban részt vevő emberek túlnyomó többsége a
tiltakozás erőszakmentes formáira támaszkodott, beleértve a tüntetéseket, a polgári
engedetlenséget és mindenekelőtt a heves vitákat. Az olasz parlamentben az erős
Kommunista Párt (Partito Communisto Italiano, PCI) és kisebb mértékben az Olasz
Szocialista Párt (Partito Socialisto Italiano, PSI) szimpatizált a mozgalommal.
Kritizálták az Egyesült Államokat, a vietnami háborút és mindenekelőtt az
olaszországi hatalommegosztást, mivel a PCI a parlamenti számbeli ereje ellenére
nem kapott miniszteri posztokat, és így szándékosan kívül maradt a kormányon. Az
olasz jobboldal is tudta, hogy ez kirívó diszkrimináció és az alapvető demokratikus
elvek megsértése.
Ebben a hidegháborús kontextusban és a nyugat-európai hatalmi harcban a
szélsőbaloldal és a szélsőjobboldal a terrorhoz folyamodott. A szélsőbaloldalon az
olasz kommunista Vörös Brigádok és a német Rote Armee Fraktion (RAF) volt a
két legjelentősebb terrorista csoport Nyugat-Európában. A Vörös Brigádokat a
trentói egyetem katonai képzettséggel alig vagy egyáltalán nem rendelkező diákjai
alapították, és tagja volt többek között Margherita Cagol, Alberto Franceschini és
Alberto Curcio. A RAF-hoz hasonlóan ők is meg voltak győződve arról, hogy
erőszakot kell alkalmazni a fennálló hatalmi struktúra megváltoztatásához, amelyet
igazságtalannak és korruptnak tartottak. A RAF-hoz hasonlóan a Vörös Brigádok
terrorja nem a lakosság tömeges gyülekezeteit támadta, hanem nagyon szelektíven
4

olyan személyeket célzott meg, akikről úgy gondolták, hogy az "államapparátust"
képviselik, például bankárokat, tábornokokat és minisztereket, akikről úgy
gondolták, hogy az "államapparátust" képviselik.
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elrabolták és gyakran meggyilkolták. Az 1970-es években a Vörös Brigádok halálos
áldozatainak száma Olaszországban elérte a 75 főt. Ezután korlátozott katonai és
stratégiai képességeik és tapasztalatuk miatt összegyűjtötték, letartóztatták, bíróság
elé állították és bebörtönözték őket.
A hidegháborús spektrum másik oldalán a szélsőjobboldal is erőszakhoz
folyamodott. Olaszországban a hálózathoz tartoztak a titkos Gladio katonái, a
katonai titkosszolgálatok és olyan fasiszta szervezetek, mint az Ordine Nuovo. A
baloldali terrorral ellentétben a jobboldali terror célja az volt, hogy félelmet üssön az
egész társadalom csontjaiba, ezért titokban bombákat helyezett el a lakosság
körében, hogy válogatás nélkül nagy tömegeket öljenek meg, hogy tévesen a
kommunistákat hibáztassák. A peteanói terror, ahogy Casson bíró megállapította,
ebbe a fajta bűnözésbe tartozott, és folytatta azt a sorozatot, amely 1969-ben
kezdődött. Abban az évben, röviddel karácsony előtt négy bomba robbant fel
nyilvános helyeken Rómában és Milánóban. A bombák 16 embert öltek meg, 80-at
pedig megcsonkítottak és megsebesítettek, többségükben földműveseket, akik egy
piaci nap után a milánói Piazza Fontana téren lévő Farmer Bankban helyezték el
szerény jövedelmüket. Egy ördögi stratégia szerint a terrorért tévesen a kommunistákat és a szélsőbaloldaliakat okolták, a nyomokat eltussolták, és azonnal
letartóztatások következtek. A lakosságnak kevés esélye volt arra, hogy megtudja az
igazságot, mivel a katonai titkosszolgálat mindent megtett a bűncselekmény
eltussolása érdekében. Milánóban az egyik halálos bomba az időzítő meghibásodása
miatt nem robbant fel, de a bombát a titkosszolgálat a helyszínen megsemmisítette,
míg egy bomba darabjait az ismert baloldali szerkesztő, Giangiacomo Feltrinelli
villájában helyezték el.3
"A hivatalos adatok szerint csak az 1969. január 1. és 1987. december 31. közötti
időszakban Olaszországban 14591 politikai indíttatású erőszakos cselekmény
történt" - idézte fel Olaszország legújabb kori történelmének igen erőszakos
időszakát Giovanni Pellegrino olasz szenátor, a Gladio és a mészárlásokat vizsgáló
olasz parlamenti bizottság elnöke. Talán érdemes felidézni, hogy ezek a
"cselekmények" 491 halottat és 1181 sebesültet és csonkítottat hagytak maguk után.
Olyan háborús számok, amelyeknek nincs párhuzama egyetlen más európai
országban sem".4 Az 1969-es Piazza Fontana-i mészárlás és az 1972-es peteanói
terrortámadás után a kiemelkedő olaszországi mészárlások közé tartozott az a
bomba, amely 1974. május 28-án Bresciában egy antifasiszta tüntetés közepén
robbant fel, nyolc ember halálát okozva, 102 embert megsebesítve és megcsonkítva.
1974. augusztus 4-én egy másik bomba robbant a Róma-München Ttalicus Expressz
vonaton, 12 ember meghalt, 48 megsebesült és 48 megcsonkult. Az atrocitások egy
napsütéses délutánon, az olasz nemzeti ünnep idején tetőztek, amikor 1980.
augusztus 2-án hatalmas robbanás rázta meg a bolognai vasútállomás másodosztályú
várótermét, a robbanásban 85 ember meghalt, további 200-an súlyosan megsérültek
és megcsonkultak. A bolognai mészárlás azóta is a legnagyobb terrorista támadások
közé tartozik, amelyeket Európa a huszadik században látott.
A Vörös Brigádokkal ellentétben, akik börtönbe kerültek, a jobboldali terroristák
minden egyes mészárlás után rejtélyes módon megmenekültek, mert - ahogy
Vinciguerra helyesen rámutatott - az olasz állam biztonsági apparátusa és a katonai
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titkosszolgálatok védték őket. Mivel a Piazza Fontana terrort évekkel később az
olasz jobboldalra vezették vissza, az Ordine Nuovo tagját, Franco Fredát
megkérdezték arról, hogy
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utólag úgy érzi, hogy a hierarchiában magasabb rangú emberek, köztük tábornokok
és miniszterek manipulálták őt. Freda, Hitler deklarált csodálója, aki saját kis
kiadójában olaszul adta ki a "Mein Kampf"-ot, azt válaszolta, hogy az ő felfogása
szerint senki sem menekülhet a manipuláció elől: "Mindenki életét manipulálják a
nagyobb hatalommal rendelkezők" - jelentette ki a jobboldali terrorista Freda. "Az
én esetemben elfogadom, hogy bábu voltam az eszmék kezében, de nem a
titkosszolgálatok embereinek kezében itt [Olaszországban] vagy külföldön. Ez azt
jelenti, hogy önként vívtam a saját háborúmat, a saját eszméimből eredő stratégiai
tervet követve. Ennyi az egész.5
2001 márciusában Giandelio Maletti tábornok, az olasz elhárítás korábbi vezetője
felvetette, hogy a Gladio titkos hadsereg, az olasz titkosszolgálat és az olasz
jobboldali terroristák egy csoportja mellett az olasz kommunistákat lejárató
mészárlásokat a washingtoni Fehér Ház és az amerikai titkosszolgálat CIA is
támogatta. A Piazza Fontana mészárlásban való részvétellel vádolt
szélsőjobboldaliak elleni perben Maletti tanúskodott: "A CIA, kormánya utasításait
követve, olyan olasz nacionalizmust akart létrehozni, amely képes megállítani a
balra csúszást, amit balra csúszásnak látott, és e célból felhasználhatta a jobboldali
terrorizmust." A CIA nem tudta, hogy a baloldali nacionalizmusnak nincs-e értelme.
"Az volt a benyomás, hogy az amerikaiak mindent megtesznek azért, hogy
megakadályozzák Olaszország balra csúszását" - magyarázta a tábornok, majd
hozzátette: "Ne felejtsük el, hogy Nixon volt a főnök, és Nixon furcsa ember volt,
nagyon intelligens politikus, de meglehetősen szokatlan kezdeményezésekkel.
Visszatekintve a 79 éves Maletti kritikát és sajnálkozást fogalmazott meg:
"Olaszországgal úgy bántak, mint az Egyesült Államok egyfajta protektorátusával".
'Szégyellem magam, hogy még mindig különleges felügyelet alatt állunk'.6
Már az 1970-es és 1980-as években az olasz parlament, amelyen belül a
A hatalom nagy részét ellenőrző kommunista és szocialista pártok egyre jobban
megijedtek attól, hogy rejtélyes mészárlások végtelennek tűnő láncolata sokkolta az
országot anélkül, hogy a terroristákat vagy a mögöttük álló személyeket azonosítani
lehetett volna. Bár az olasz baloldalon már akkoriban is az a hír járta, hogy a
rejtélyes erőszakos cselekmények az Egyesült Államok egyfajta be nem jelentett
titkos hadviselését jelentik az olasz kommunisták ellen, az erőltetett elméletet nem
sikerült bizonyítani. Ezután 1988-ban az olasz szenátus Libera Gualtieri szenátor
elnökletével egy különleges parlamenti vizsgálóbizottságot hozott létre "Az olasz
szenátus parlamenti bizottsága az olaszországi terrorizmus kivizsgálására és annak
okaira, hogy miért nem sikerült azonosítani a mészárlásokért felelős személyeket"
sokatmondó néven: A terrorizmus, a mészárlások és a politikai-történelmi
verseny".7 A parlamenti vizsgálat munkája rendkívül nehéznek bizonyult. A tanúk
visszatartották vallomásaikat. Dokumentumokat semmisítettek meg. Maga a
bizottság pedig, amely az olasz baloldal és az olasz jobboldal egymással versengő
politikai pártjaiból állt, megosztott volt abban, hogy mi is pontosan a történelmi
igazság Olaszországban, és nem értett egyet abban, hogy érzékeny megállapításai
közül mennyit kell a nyilvánosság elé tárni.
Casson bíró eközben a Peteano terrorista Vincenzo vallomásaiból
Vinciguerra és az általa felfedezett dokumentumok, kezdte megérteni a
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összetett, titkos katonai stratégiát alkalmaztak. Fokozatosan kezdte megérteni, hogy
nem magán-, hanem állami terrorizmussal van dolga, amelyet adóforintokból
fizetnek. A "feszültség stratégiája" elnevezés alatt a mészárlások arra irányultak,
hogy feszültséget keltsenek az egész lakosság körében. A jobboldali szélsőségesek
és támogatóik a NATO-n belül attól tartottak, hogy az olasz kommunisták
túlságosan hatalmassá válnak, ezért a "destabilizálás érdekében a stabilizálás
érdekében" a Gladio hadseregekhez kapcsolódó titkos jobboldali katonák
mészárlásokat hajtottak végre, amelyeket a baloldalra fogtak. 'Ami a
titkosszolgálatokat illeti, a Peteano-támadás része annak, amit "a feszültség
stratégiájának" neveznek - magyarázta Casson bíró a stratégiát a nem szakértők
számára a BBC Gladioról szóló dokumentációjában. "Vagyis feszültséget teremteni
az országon belül, hogy a konzervatív, reakciós társadalmi és politikai tendenciákat
támogassák. Miközben ezt a stratégiát megvalósították, meg kellett védeni a mögötte
állókat, mert bizonyítékokat találtak, amelyek őket gyanúba keverik. A tanúk
visszatartottak információkat, hogy fedezzék a jobboldali szélsőségeseket".8 A
jobboldali terrorista Vinciguerra, akit, mint másokat is, akik kapcsolatban álltak az
olasz katonai titkosszolgálat Gladio-ágazatával, politikai meggyőződése miatt öltek
meg, mesélte: "Civileket kellett támadni, a népet, nőket, gyerekeket, ártatlan
embereket, ismeretlen embereket, akik távol állnak minden politikai játszmától. Az
ok nagyon egyszerű volt. Arra kellett kényszeríteniük ezeket az embereket, az olasz
lakosságot, hogy az államhoz forduljanak, és nagyobb biztonságot kérjenek. Ez az a
politikai logika, amely a mészárlások és a bombázások mögött áll, amelyek
büntetlenül maradnak, mert az állam nem ítélheti el magát, nem nyilváníthatja magát
felelősnek a történtekért".9
Az ördögi terv szörnyűsége csak lassan lepleződött le, és még mindig
ma még számos hiányzó láncszem van, és mindenekelőtt az eredeti dokumentumok
hiányoznak. "A peteanói mészárlással és mindazokkal, amelyek azt követték" magyarázta Vinciguerra 1984-ben a bírósági tárgyaláson - "mostanra már
világosnak kell lennie annak a tudásnak, hogy létezett egy valódi, élő, okkult és
rejtett struktúra, amely képes volt stratégiai irányt adni a gaztetteknek". Ez a
struktúra, mondta, "magában az államban rejlik. Olaszországban létezik egy, a
fegyveres erőkkel párhuzamos, civilekből és katonákból álló titkos erő, amely
szovjetellenes minőségben, azaz olasz földön ellenállást szervez az orosz
hadsereggel szemben". A kódnév megadása nélkül ez a vallomás felfedte a NATOhoz kötődő Gladio titkos hátramaradó hadsereget. Vinciguerra kifejtette, hogy ez
"egy titkos szervezet, egy szuperszervezet, amely kommunikációs hálózattal,
fegyverekkel és robbanóanyagokkal, valamint ezek használatára kiképzett
emberekkel rendelkezik". Vinciguerra nyilvánosságra hozta, hogy ez a
"szuperszervezet, amely egy szovjet katonai invázió híján, ami nem biztos, hogy
bekövetkezik, a NATO nevében azt a feladatot vállalta, hogy megakadályozza az
ország politikai egyensúlyának balra csúszását". Ezt tették, a hivatalos
titkosszolgálatok, valamint a politikai és katonai erők segítségével".10
Több mint két évtized telt el azóta, hogy a jobboldali terrorista Vinciguerra
felajánlotta ezt a messzemenő vallomást, amely Olaszország történetében először
hozta összefüggésbe a Gladio stay-behind-et és a NATO-t közvetlenül az országot
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sújtó terrorista mészárlásokkal. Csak most, évekkel később érti meg a szélesebb
kutatóközönség, hogy Vinciguerra valójában mit is jelentett, mivel a titkos staybehind hálózat létezését megerősítették, és a fegyvereket és robbanóanyagokat
kiásták.

10

Vinciguerra tehát hiteles forrás? A tárgyalást követő események azt sugallják, hogy
ő az. A titkos hadsereget 1990-ben fedezték fel. És ami egy indirect megerősítette, hogy a jobboldali terrorista felfedte az igazságot, Vinciguerra
azonnal elvesztette minden magasabb védelmet, amelyet az előző években
élvezhetett. Szemben más jobboldali terroristákkal, akik együttműködtek az olasz
katonai titkosszolgálattal és szabadon sétálhattak, Vinciguerrát a leleplezései után
életfogytiglani börtönbüntetésre ítélték és bebörtönözték.
De nem Vinciguerra volt az első, aki kapcsolatot teremtett a Gladio, a NATO és a
mészárlások között, nem ő volt az első, aki felfedte a Gladio összeesküvését
Olaszországban. 1974-ben Giovanni Tamburino olasz vizsgálóbíró az olaszországi
jobboldali terrorizmus ügyében folytatott nyomozása során példátlan módon
letartóztatta Vito Miceli tábornokot, az olasz katonai titkosszolgálat, az SID
vezetőjét, azzal a váddal, hogy "katonai és polgári személyek titkos szövetségének
előmozdítása, létrehozása és szervezése, másokkal együtt, amelynek célja fegyveres
felkelés kiprovokálása volt az állam alkotmányának és a kormányformának
törvénytelen megváltoztatása érdekében".11
Miceli, aki korábban a NATO Biztonsági Hivatalának felelőse volt, 1974. november
17-én a bírósági tárgyaláson dühödten fedte fel a katonai titkosszolgálat SID
különleges ágaként elrejtett Gladio-hadsereg létezését: "Szuper SID az én
parancsomra? Hát persze! De nem én magam szerveztem meg, hogy államcsínyt
hajtsak végre. Ezt az Egyesült Államok és a NATO kérte tőlem!'12 Kiváló
transzatlanti kapcsolatainak köszönhetően Miceli könnyedén megúszta. Óvadék
ellenében szabadlábra helyezték, és hat hónapot töltött egy katonai kórházban.
Casson bíró vizsgálatai nyomán Andreotti miniszterelnök 16 évvel később az olasz
parlament előtt leleplezte a Gladio-titkot. Ez nagyon feldühítette Micelit. Nem
sokkal 1990 októberében bekövetkezett halála előtt ezt kiáltotta: "Azért kerültem
börtönbe, mert nem akartam felfedni ennek a szupertitkos szervezetnek a létezését.
És most jön Andreotti, és elmondja a parlamentnek!".13 A börtönben Peteano
robbantója, Vinciguerra kifejtette Casson bírónak, hogy nemcsak az Ordine Nuovo,
hanem más prominens olasz jobboldali szervezetek, például az Avanguardia
Nazionale is együttműködött a katonai titkosszolgálattal és a Gladio titkos
hadsereggel, hogy meggyengítse a politikai baloldalt Olaszországban: "A terrorista
vonalat álcázott emberek követték, olyanok, akik a biztonsági apparátushoz
tartoztak, vagy akik az állami apparátussal kapcsolat vagy együttműködés révén
kapcsolatban álltak. Azt mondom, hogy minden egyes gyilkosság, amely 1969-től
kezdve következett, egyetlen szervezett mátrixba illeszkedett". A jobboldali
terrorista és Ordine Nuovo-tag Vinciguerra kifejtette, hogy őt és szélsőjobboldali
társait a Gladio titkos hadsereggel való együttműködésre szervezték be a
legvéresebb akciók végrehajtására: "Az Avanguardia Nazionale-t, akárcsak az
Ordine Nuovo-t, egy olyan antikommunista stratégia részeként mozgósították a
harcba, amely nem a hatalom intézményeitől eltérő szervezetektől, hanem magától
az államtól, és különösen az államnak az Atlanti Szövetségen belüli kapcsolatai
köréből származott.".14
Casson bíró megijedt attól, amit talált. Az államnak ezt a rothadó magját próbálta
kiirtani, és a titokzatos Gladio földalatti hadsereg nyomába eredt, amely a
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hidegháború idején és a hidegháborúban manipulálta az olasz politikát.
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1990 januárjában engedélyt kért a legfelsőbb olasz hatóságoktól, hogy kutatásait
kiterjeszthesse az olasz katonai titkosszolgálat, a Servizio informazioni sicurezza
Militare (SISMI) (1971-ig SID) archívumára. 1990 júliusában Giulio Andreotti olasz
miniszterelnök beleegyezett, és engedélyezte Casson bírónak, hogy a SISMI római
székhelyén, a Palazzo Braschi levéltárában kutasson. Casson a Palazzo Braschiban
fedezte fel azokat a dokumentumokat, amelyek először bizonyították, hogy
Olaszországban létezett egy Gladio kódnevű titkos hadsereg, amely a katonai
titkosszolgálat egyik alosztálya volt, és amelynek feladata az unortodox hadviselés
volt. Casson emellett olyan dokumentumokat talált, amelyek a világ legnagyobb
katonai szövetségét, a NATO-t és a világ egyetlen megmaradt szuperhatalmát, az
Egyesült Államokat is összekötötték a Gladio-val, a felforgatással és a jobboldali
terroristákkal Olaszországban és más nyugat-európai országokban is. Ez a tudás azt
jelentette, hogy Casson egy ideig komoly veszélyben volt, amivel tisztában volt,
mert a túl sok tudással rendelkező olasz bírókat korábban már lelőtték Olaszország
utcáin: "1990 júliusától októberéig én voltam az egyetlen, aki tudott valamit [a
Gladio-műveletről], ez szerencsétlen lehetett volna számomra.".15
Ahogy Casson túlélte, a csomó kibomlott. Az általa feltárt dokumentumok alapján
Casson kapcsolatba lépett a parlamenti bizottsággal, amely Libero Gualtieri szenátor
vezetésével vizsgálta a mészárlásokat és a terrorizmust. Gualtieri és szenátortársai
nagyon aggódtak a Casson által tett megállapítások miatt, és egyetértettek abban,
hogy a Gladio titkos hadsereggel kapcsolatos vizsgálatot be kell vonni a bizottság
munkájába, mivel ez jelentette a kulcsot mind a mészárlásokhoz, mind pedig ahhoz,
hogy miért maradtak olyan sok éven át rejtélyesek. 1990. augusztus 2-án a
szenátorok utasították az olasz végrehajtó hatalom vezetőjét, Giulio Andreotti
miniszterelnököt, hogy "hatvan napon belül tájékoztassa a parlamentet egy olyan
párhuzamos és okkult struktúra létezéséről, jellemzőiről és céljáról, amely állítólag a
katonai titkosszolgálatunkon belül működött azzal a céllal, hogy befolyásolja az
ország politikai életét".16
Másnap, 1990. augusztus 3-án Andreotti miniszterelnök állást foglalt a parlamenti
bizottság előtt, és Olaszország háború utáni történetében először az olasz kormány
megbízott tagjaként megerősítette, hogy az országban létezett egy NATO-hoz
kötődő titkos biztonsági struktúra. Andreotti biztosította a szenátorokat, hogy 60
napon belül írásos jelentést nyújt be a parlamenti bizottságnak a titkos biztonsági
struktúráról: T egy nagyon pontos jelentést fogok benyújtani a bizottságnak,
amelynek elkészítésére a védelmi minisztériumot kértem fel. Ez azokról a NATOtervezésen alapuló tevékenységekről szól, amelyeket Olaszország vagy Olaszország
egyes részeinek megtámadása és megszállása esetére indítottak el. Amennyire a
titkosszolgálatoktól tudom, ezek a tevékenységek 1972-ig folytatódtak. Ezt
követően úgy döntöttek, hogy ezekre már nincs szükség. A Bizottság rendelkezésére
bocsátom az összes szükséges dokumentációt, legyen szó a problémáról általában,
legyen szó a Casson bíró által a peteanói mészárlással kapcsolatos vizsgálatai során
tett konkrét megállapításokról.17
Giulio Andreotti, aki a Gladio vallomása idején 71 éves volt, semmilyen
szempontból nem számít rendszeres forrásnak. Tanúvallomása idején egy életre
visszatekintő, de nem túl sokáig tartó életre tekintett vissza.
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politikai karrier, amelynek valószínűleg nincs párja Nyugat-Európa egyetlen
országában sem. A konzervatív Kereszténydemokrata Párt vezető
képviselőjeként
(Democrazia Cristiana Italiana, DCI), amely az egész hidegháború alatt a PCI elleni
védőbástyaként működött, Andreotti élvezte az Egyesült Államok támogatását.
Személyesen ismerte az összes amerikai elnököt, és sokan Olaszországon belül és
kívül az Első Olasz Köztársaság (1945-1993) legbefolyásosabb politikusának
tartották.
Bár a törékeny első olasz köztársaság kormányai rövid időközönként váltották
egymást, Andreotti a hidegháború alatt számos koalícióban ravaszul hatalmon tudott
maradni, és így a római Palazzo Chigiben lévő olasz kormányzati rezidencián
uralkodóvá vált. Az 1919-ben Rómában született Andreotti 35 éves korában
belügyminiszter lett, és ezt követően példátlan rekordot állított fel azzal, hogy
hétszer töltötte be a miniszterelnöki tisztséget, és emellett 21 alkalommal volt
miniszter, ebből hatszor külügyminiszter. Tisztelői Julius Cesarhoz hasonlították, és
"isteni Giulio"-nak nevezték, míg kritikusai azzal vádolták, hogy ő volt a kvintlényegű háttérhatalmi ügyeskedő, és "a nagybácsi" becenévvel illették. Állítólag
Andreotti kedvenc gengszterfilmje a "Jóbarátok" volt Robert De Niro "soha ne köpd
be a barátaidat, és mindig tartsd a szádat" mondása miatt. A legtöbben egyetértettek
abban, hogy Andreotti stratégiájának része volt, hogy az isteni Giulio túlélte
Olaszország számos intrikáját és bűncselekményét, amelyek közül sokban
közvetlenül is részt vett.18
A Gladio hadművelet és a NATO titkos hadseregeinek leleplezésével "a bácsi"
megtörte a hallgatását. Amikor a hidegháború végével az Első Köztársaság
összeomlott, az akkor már idős Andreottit számos olaszországi bíróság elé
hurcolták, amelyek azzal vádolták, hogy manipulálta a politikai intézményeket,
együttműködött a maffiával, és titkos parancsokat adott ki, amelyek alapján
ellenfeleket gyilkoltak meg. "Az igazságszolgáltatás megőrült" - kiáltotta Silvio
Berlusconi olasz miniszterelnök, amikor 2002 novemberében a perugiai fellebbviteli
bíróság 24 év börtönre ítélte Andreottit. Miközben a bírák halálos fenyegetéseket
kaptak és rendőri védelem alá helyezték őket, a televíziós csatornák megszakították
az olasz labdarúgó-bajnokságról szóló közvetítéseiket, hogy beszámoljanak arról,
hogy Andreottit bűnösnek találták, amiért 1979-ben parancsot adott Gaetano
Badalamenti maffiafőnöknek, hogy megölje Mino Pecorelli oknyomozó újságírót,
hogy eltussolja az igazságot Aldo Moro, a DO elnöke meggyilkolásáról. A katolikus
egyház megpróbálta megmenteni az isteni Giulio hírnevét, amikor Fiorenzo
Angelini bíboros, miután megtudta a megrázó hírt, kijelentette: "Jézus Krisztust is
keresztre feszítették a feltámadása előtt". A riadalom ellenére Andreotti mégsem
került börtönrács mögé, mivel az ítéletet 2003 októberében hatályon kívül
helyezték, és "a bácsi" szabadon sétálhatott.
Az 1990. augusztus 3-án az olasz szenátorok előtt tartott első Gladionyilatkozatok során "a bácsi" a titkos hátramaradó hadseregre hivatkozva ravaszul
azt állította, hogy "az ilyen tevékenységek 1972-ig folytatódtak", hogy korlátozza a
fenyegető személyes károkat. Andreotti ugyanis 1974-ben, megbízott védelmi
miniszterként a
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a jobboldali mészárlásokat vizsgáló bírósági vizsgálat során a következőket nyilatkozta:
"Azt mondhatom.
hogy a titkosszolgálatok vezetője ismételten és egyértelműen kizárta egy bármilyen
típusú vagy méretű rejtett szervezet létezését.19 1978-ban hasonló vallomást tett
egy milánói jobboldali robbantásos merényletet vizsgáló bírák előtt.
Amikor az olasz sajtó nyilvánosságra hozta, hogy a titkos Gladio-hadsereg,
amelyet 1972-ben messze nem zártak be, még mindig aktív volt, Andreotti
hazugsága összeomlott. Ezt követően 1990 augusztusában és szeptemberében
Andreotti, mint hivatali ideje alatt ritkán, nagyon aktívan továbbította a nemzetközi
üzeneteket, kapcsolatokat keresett és számos nagykövettel találkozott.20 Mivel a
nemzetközi támogatás elmaradt, a miniszterelnök, féltve hatalmát, támadásba
lendült, és megpróbálta kiemelni az Egyesült Államok Fehér Házának és számos
más nyugat-európai kormánynak a felelősségét, akik mindannyian nemcsak
összeesküdtek a kommunisták elleni titkos háborúban, hanem aktívan részt is vettek
benne. Annak érdekében, hogy felhívja a figyelmet a külföldi nemzetek részvételére,
Andreotti hatékony, de kissé kínos stratégiát alkalmazott. 1990. október 18-án
elküldte hírvivőjét, hogy nagy sietséggel sétáljon végig a római Palazzo Chigiben
lévő kormányzati rezidenciától a Piazza San Macutóra, ahol a parlamenti bizottság
tartózkodott, néhány lépést. A küldönc a Palazzo Chigi recepciójánál átadta
Andreotti "Az úgynevezett "párhuzamos SID" - A Gladio-ügy" című jelentését a
titkárnak. A parlamenti bizottság egyik tagja, Roberto Ciciomessere szenátor
véletlenül hallotta, hogy Andreotti jelentése megérkezett és átadta a Palazzo Chigi
titkárának. A szenátor a szöveget átnézve hatalmasat csodálkozott, mert Andreotti
abban nemcsak a Gladio-művelet rövid leírását adta, hanem augusztus 3-i
nyilatkozatával ellentétben azt is elismerte, hogy az okkult Gladio-szervezet még mindig
aktív.
Ciciomessere szenátor fénymásolatot kért, de ezt megtagadták, mivel az állandó
eljárás szerint először a bizottság elnöke, Gualtieri szenátor olvassa fel a jelentést.
Gualtieri azonban soha nem olvasta el Andreotti Gladio-műveletről szóló
jelentésének ezt az első változatát. Ugyanis éppen akkor, amikor Gualtieri három
nappal később be akarta tenni a kényes dokumentumot az aktatáskájába, hogy
hazavigye, és a hétvégén elolvassa, csörgött a telefon, és maga a miniszterelnök volt
a vonalban, aki közölte a szenátorral, hogy azonnal vissza kell küldeni a jelentését,
"mert néhány passzust át kell dolgozni". Gualtieri bosszankodott, de vonakodva
beleegyezett, és a dokumentumot fénymásolatok készítése után visszaküldte
Andreotti Palazzo Chigijébe.21 Giulio Andreotti szokatlan manőverei felhördülést
keltettek Olaszországban, és fokozták a figyelmet. Az újságok a "Gladio
hadművelet" szójátékaként a "Giulio hadművelet" címet adták ki, és a PCI által
szervezett 50 000-400 000 bosszús, rémült és dühös ember vonult végig Róma
központjában, az elmúlt évek egyik legnagyobb tüntetésén a fővárosban, skandálva
és transzparenseket tartva: "Igazságot akarunk". Néhányan gladiátornak öltöztek.
Achille Occhetto, a PCI vezetője a központi Piazza del Popolo téren azt mondta a
tömegnek, hogy ez a felvonulás arra kényszeríti a kormányt, hogy felfedje a sokáig
visszatartott sötét titkokat: "Azért vagyunk itt, hogy igazságot és átláthatóságot
szerezzünk".22
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Október 24-én Gualtieri szenátor kezébe került Andreotti jelentése a
"Párhuzamos SID"-ről. A két oldallal lerövidített végleges változat már csak tíz
oldal volt.
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oldalak hosszúak. Gualtieri szenátor összehasonlította azt az első változatról készült
fénymásolatokkal, és azonnal megállapította, hogy különösen a nemzetközi
kapcsolatra és a más országokban működő hasonló titkos szervezetekre vonatkozó
érzékeny részeket kivágták.
Továbbá a titkos párhuzamos szervezetről, amelyről korábban jelen időben
beszéltek, ami folyamatos létezésre utal, most múlt időben beszéltek. Andreotti
kínos stratégiája, miszerint beküld egy dokumentumot, visszavonja és módosítja,
hogy aztán újra benyújtsa, így semmit sem tudott eltitkolni. Megfigyelők
egyetértettek abban, hogy a manőver szükségszerűen pontosan a módosított
részekre, tehát az ügy nemzetközi dimenziójára irányította a figyelmet, hogy némi
terhet vegyen le Andreotti válláról. Nemzetközi támogatás azonban nem érkezett.
Zárójelentésében Andreotti kifejtette, hogy a Gladio-t a NATO-országokon belüli
titkos ellenállás hálózataként képzelték el egy esetleges szovjet invázióval szemben.
A háború után az olasz katonai titkosszolgálat, a Servizio di Informazioni delle
Forze Armate (SIFAR), a SID elődje, és a CIA "megállapodást írt alá a "megszállás
utáni titkos hálózat megszervezéséről és tevékenységéről", egy olyan megállapodást,
amelyet általában Stay Behind néven emlegetnek, és amelyben megerősítették az
Olaszországot és az Egyesült Államokat érintő valamennyi korábbi
kötelezettségvállalást". A CIA és az olasz katonai titkosszolgálat közötti
együttműködést, ahogy Andreotti a dokumentumban kifejtette, a NATO titkos, nem
ortodox hadviselési központjai felügyelték és koordinálták: "Miután a titkos
ellenállási szervezet megalakult, Olaszországot felkérték, hogy vegyen részt... a
SHAPE [a NATO Szövetséges Hatalmak Európai Legfőbb Parancsnoksága]
keretében működő 1959-es CCP (Clandestine Planning Committee) munkájában...;
1964-ben az olasz titkosszolgálat is belépett az ACC (Allied Clandestine Committee
- Szövetséges Titkosszolgálati Bizottság) munkájába.23
A titkos Gladio-hadsereg, mint Andreotti elárulta, jól fel volt fegyverezve. A CIA
által biztosított felszerelést 139 rejtekhelyen rejtették el országszerte, erdőkben,
réteken, sőt templomok és temetők alatt is. Andreotti magyarázatai szerint a Gladio
rejtekhelyein "hordozható fegyverek, lőszerek, robbanóanyagok, kézigránátok,
kések és tőrök, 60 mm-es aknavetők, több 57 mm-es visszarúgás nélküli puska,
mesterlövészpuskák, rádióadók, távcsövek és különböző szerszámok" voltak.24
Andreotti szenzációs vallomása nemcsak a sajtó és a lakosság körében váltott ki
felháborodást a kormány és a CIA korrupciója miatt, hanem a titkos fegyverraktárak
felkutatásához is vezetett. Giuciano atya kétértelmű érzésekkel emlékszik vissza
arra a napra, amikor a sajtó a templomában elrejtett Gladio-titkok után kutatott:
"Délután előre szóltak, amikor az "Il Gazzettino" két újságírója megkérdezte tőlem,
hogy tudok-e valamit az itt a templomban lévő fegyverraktárakról. Itt kezdtek el
ásni, és rögtön találtak is két dobozt. Aztán a szövegben az is szerepelt, hogy
harminc centiméterre az ablaktól. Így hát idejöttek és leástak. Az egyik dobozt
félretették, mert abban egy foszforbomba volt. Kiküldték a carabinieriket, miközben
két szakértő kinyitotta ezt a dobozt, a másikban két géppisztoly volt. Minden
fegyver új volt, tökéletes állapotban. Soha nem használták őket.25
A jobboldali terrorista Vinciguerra 1980-as évekbeli tanúvallomásával
ellentétben Andreotti 1990-es jelentésében hangsúlyozta, hogy az olasz katonai
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titkosszolgálatnak általában, valamint a Gladio tagjainak különösen semmi köze
nem volt a terrorhoz, amelyet
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Olaszország szenvedett. Elmagyarázta, hogy minden gladiátor a beszervezés előtt
intenzív tesztelésen ment keresztül, és a titkosszolgálati művészet "szigorú
alkalmazása" alapján választották ki őket, hogy biztosítsák "az antifasiszta
köztársasági alkotmány értékeihez való lelkiismeretes hűségüket", és hogy
kizárjanak mindenkit, aki közigazgatási vagy politikai tisztséget töltött be. Ezen
túlmenően a törvény előírta, hogy - ahogy Andreotti megjegyezte - "az előzetesen
kiválasztott alanyoknak nem lehet büntetett előéletük, nem vehetnek részt aktív
politikai tevékenységben, és nem vehetnek részt semmiféle szélsőséges
mozgalomban".26 Andreotti ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a hálózat tagjait nem
hallgathatják ki a bírák, és hogy a tagok nevei és a titkos hadseregre vonatkozó
további részletek titkosak. A "műveletet, tekintettel annak jelenlegi szervezeti és
alkalmazási formáira - ahogyan azt a NATO irányelvei előirányozták, és beépítették
a relatív tervezésbe - a teljes titoktartás keretei között kell végrehajtani és
finomítani".27
A "párhuzamos SID"-ről szóló Andreotti-nyilatkozatok sokkolták Olaszországot.
Sokak számára egy
titkos CIA-NATO hadsereg Olaszországban és azon túl aligha tűnt hitelesnek.
Egyáltalán legális volt egy ilyen struktúra? A La Stampa című olasz napilap
keményen megjegyezte: "Semmilyen államérdek nem érheti meg egy olyan titkos
katonai struktúra fenntartását, eltussolását vagy védelmét, amely ideológiailag
kiválasztott tagokból áll - egy idegen hatalomtól függő, vagy legalábbis annak
befolyása alatt álló -, és amely állítólag a politikai harc eszközeként szolgál". Nem
lehet más definíciót adni rá, mint hazaárulás és az alkotmány elleni támadás".28 Az
olasz szenátusban a Zöld Párt, a kommunisták és a Független Baloldali Párt
képviselői azzal vádolták a kormányt, hogy a Gladio-egységeket belföldi
megfigyelésre és terrorcselekményekre használta a politikai légkör befolyásolására.
Mindenekelőtt az Olasz Kommunisták Pártja (PCI) volt meggyőződve arról, hogy
nem az idegen hadseregek, hanem ők maguk voltak a Gladio hadseregek igazi
célpontjai a háború utáni egész időszakban. A kommentátorok hangsúlyozták, hogy
"ezzel a titokzatos párhuzamos SID-del, amelyet azért találtak ki, hogy
megakadályozzák a baloldal lehetetlen puccsát, komolyan kockáztattuk, hogy
lehetővé tegyük a jobboldal államcsínyét...". Nem fogadhatjuk el, hogy... ezt a
szuper SID-et katonai eszközként adták ki, amelyet arra szántak, hogy "ellenséges
megszállás esetén" működjön. Az igazi ellenség csak és mindig is az olasz
kommunista párt volt és van, azaz belső ellenség".29
Nem hajlandó vállalni a felelősséget egyedül miniszterelnök Andreotti a nagyon
ugyanazon a napon, amikor bemutatta a Gladio-jelentést, az olasz parlament elé
lépett, és kijelentette: "Minden kormányfő tájékoztatást kapott a Gladio
létezéséről".30 Ez hatalmas zavart okozott és kompromittálta többek között Bettino
Craxi volt szocialista miniszterelnököt (1983-1987), Giovanni Spadolini volt
republikánus miniszterelnököt (1981-1982), aki Andreotti leleplezéseinek idején a
szenátus elnöke volt, Arnaldo Forlani volt miniszterelnököt (1980-1981), aki 1990ben a kormányzó DCI titkáraként tevékenykedett, és mindenekelőtt Francesco
Cossiga volt miniszterelnököt (1978-1979), aki 1990-ben az olasz elnöki tisztséget
töltötte be. Az Andreotti által így a szakadékba húzott magas rangú bírák zavartan
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reagáltak. Craxi azt állította, hogy őt nem tájékoztatták, egészen addig, amíg nem
szembesítették a Gladio-ról szóló dokumentummal, amelyet ő maga írt alá
miniszterelnökként. Spadolini és Forlani szintén általános amnéziában szenvedett, de
később kisebb módosításokat kellett eszközölniük a nyilatkozataikban. Spadolini a
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az olasz közvélemény szórakoztatására hangsúlyozta, hogy különbség van
aközött, amit korábbi védelmi miniszterként és amit korábbi miniszterelnökként
tudott.
Egyedül Francesco Cossiga, az 1985 óta hivatalban lévő olasz elnök erősítette
meg büszkén az összeesküvésben való részvételét. Egy Skóciában tett hivatalos
látogatása során kiemelte, hogy "büszke és boldog", amiért a DCI védelmi
minisztereként az 1950-es években részt vett a titkos hadsereg felállításában.31
Kijelentette, hogy minden Gladiátor jó hazafi volt, és azt vallotta, hogy "nagy
kiváltságnak és bizalmi aktusnak tartom, hogy... hogy engem választottak ki erre a
kényes feladatra... Azt kell mondanom, hogy büszke vagyok arra, hogy 45 éven át
megőriztük a titkot".32 A terrorizmussal összefüggésbe hozott kompromittált
hadsereg felkarolásával az elnök Olaszországba való visszatérése után politikai vihar
közepén találta magát, és pártoktól függetlenül azonnali lemondását vagy
hazaárulásért való felelősségre vonását követelték. Casson bíró elég merész volt
ahhoz, hogy felkérje Cossiga államfőt, hogy tanúskodjon a szenátus
vizsgálóbizottsága előtt. Az elnök azonban, aki már nem volt elégedett, dühösen
visszautasította, és azzal fenyegetőzött, hogy lezárja az egész parlamenti Gladiovizsgálatot: "Visszaküldöm a mandátumát meghosszabbító törvényt a parlamentnek,
és ha újra jóváhagyják, újra meg kell vizsgálnom a szöveget, hogy meglássam,
megvannak-e a feltételek ahhoz, hogy a kihirdetés abszolút [elnöki] megtagadásának
szélsőséges eszközéhez folyamodjak." A törvényt a parlamentnek kell elfogadnia.33
A támadás teljesen nélkülözött minden alkotmányos alapot, és a kritikusok elkezdték
megkérdőjelezni az elnök józanságát. Cossiga 1992 áprilisában, három hónappal a
mandátumának lejárta előtt lemondott az elnökségről.34
Az olasz szenátus előtt 1990. november 9-én tartott nyilvános beszédében
Andreotti ismét hangsúlyozta, hogy a NATO, az Egyesült Államok és számos
nyugat-európai ország, köztük Németország, Görögország, Dánia és Belgium is
részt vett a hátramaradási összeesküvésben. Ennek bizonyítására titkos adatokat
szivárogtattak ki a sajtónak, és a Panorama című olasz politikai magazin közzétette
a teljes dokumentumot, "A párhuzamos SID - Gladio hadművelet" címmel, amelyet
Andreotti a parlamenti bizottságnak adott át. Amikor Franciaország megpróbálta
tagadni a nemzetközi Gladio-hálózatban való részvételét, Andreotti kíméletlenül
kijelentette, hogy Franciaország is titokban részt vett a Gladio ACC legutóbbi
ülésén, amely néhány héttel ezelőtt, 1990. október 23-án és 24-én Brüsszelben
zajlott. Ezt követően, kissé zavarba jött Franciaország is megerősítette, hogy részt
vett a Gladioban. A titkos háború nemzetközi dimenzióját nem lehetett tovább
tagadni, és a katonai botrány végigsöpört Nyugat-Európán. A NATO-tagság
földrajzi zónáit követve ezután átkelt az Atlanti-óceánon, és elérte az Egyesült
Államokat is. A Gladio-t és az olaszországi mészárlásokat vizsgáló olasz parlamenti
bizottság 2000-ben megállapította: "Ezeket a mészárlásokat, bombákat és katonai
akciókat az olasz állami intézményeken belüli emberek szervezték, támogatták vagy
támogatták, és - amint az a közelmúltban kiderült - az Egyesült Államok hírszerzési
struktúráihoz kapcsolódó emberek.35

14
21

2
BOTRÁNY RÁZZA MEG
NYUGAT-EURÓPÁT

A külföldi újságok újságírói 1990 nyarán a római sajtóklubban ültek és azon
siránkoztak, hogy lapjuknak egyáltalán nincs bátorsága a kényes Gladio-sztorihoz és
annak nemzetközi dimenziójához. Ugyanis Giulio Andreotti olasz miniszterelnök
augusztus 3-án az olasz szenátorok előtt tett felfedezései a NATO-val
összeköttetésben álló, Nyugat-Európát átszelő titkos maradó hadsereg létezéséről
különösen nyugtalanító pillanatban érkeztek. Andreotti éppen egy nappal azután
tette meg messzemenő felfedezését, hogy 1990. augusztus 2-án Szaddám Huszein
iraki diktátor megszállta és elfoglalta Kuvaitot. Párizsban, Londonban és
Washingtonban az újságszerkesztők és katonai tanácsadók attól tartottak, hogy a
Gladio-sztori súlyosan károsíthatja számos nyugati demokrácia megítélését, és
mindenekelőtt destabilizálhatja a második Öbölháború előkészületeit. Augusztus 2án ugyanis New Yorkban az Egyesült Államok, Nagy-Britannia és Franciaország, "a
kuvaiti inváziótól megijedve", Kína és Oroszország egyetértésével az ENSZ
Biztonsági Tanácsában elfogadta az ENSZ Biztonsági Tanácsának 660. számú
határozatát, amely elrendelte, hogy "Irak azonnal és feltétel nélkül vonja vissza
minden haderejét azokra az állásokra, ahol 1990. augusztus 1-jén tartózkodott".
A nyugati és a világmédia ezt követően az "Öböl-sztorira" összpontosított, és a
következő híreket közölte
hogyan vezette az Egyesült Államok az idősebb George Bush elnök vezetésével a
világ legnagyobb katonai műveletében a második világháború óta a világ
legnagyobb katonai műveletét, amely során 1991 januárjában és februárjában a
Sivatagi Vihar hadművelet során Szaddám Huszeint kiűzték Kuvaitból.1 Így a
globális médiahálózatok teljesen véletlenül egyszerre két bizarr történettel táplálták
a világot: egy tiszta háborúval az Öbölben és a meg nem történt Gladio-botránnyal
Európában.2
Giulio Andreotti olasz miniszterelnök leleplezései után a botrány átlépte az olasz
határt, amikor október 30-án Andreas Papandreou volt görög szocialista
miniszterelnök a Ta Nea című görög napilapnak megerősítette, hogy 1984-ben ő is
felfedezett egy titkos NATO-struktúrát Görögországban, amely nagyon hasonlított
az olasz Gladiohoz, és amelynek feloszlatását ő rendelte el. Szenvedélyes felhívások
a titkos hadsereg és a feltételezett titkos hadsereg parlamenti kivizsgálására.
15

az 1967-es jobboldali katonai puccsban való részvétel Görögországban, de a
hivatalban lévő konzervatív kormány legyőzte őket. Varvitsiotis védelmi miniszter
kifejtette, hogy egy korábbi washingtoni görög katonai attasé, aki a NATO-ban
dolgozott, megvizsgálja a vádakat, miközben megígérte: "A kormánynak semmitől
sem kell tartania".3
Görögországból a botrány átcsapott Németországba, ahol november 5-én Manfred
Such zöld parlamenti képviselő, miután a TAZ német napilapból értesült a
botrányról, hivatalosan felkérte Helmut Kohl német kormányát, hogy nyilatkozzon a
Gladio németországi struktúráinak feltételezett létezéséről. Miközben a német
védelmi minisztérium azon gondolkodott, hogyan kezelje a kérést, az RTL
magántévécsatorna azzal sokkolta a német közvéleményt, hogy egy különleges
Gladio-riportban felfedte, hogy a hitleri SS különleges alakulat egykori tagjai a
németországi Gladio-hálózat tagjai voltak, miközben számos más országban is
jobboldali szélsőségeseket toboroztak a kommunistaellenes titkos hadseregbe.
A feszültség még tovább fokozódott, amikor Hans Klein német kormányszóvivő
ezt követően zavartan nyilvánosan kifejtette, hogy "a német Gladio nem volt,
ahogyan azt állították, titkos kommandó vagy gerillaegység", hozzátéve, hogy a
részletekről szigorú titoktartási okokból nem beszélhet.4 Klein kijelentései
felháborodást váltottak ki az ellenzéki szociáldemokraták és zöld politikusok
körében, akik a közelgő országos választások előtt érezték a platformot. Hermann
Scheer parlamenti képviselő, a Német Szocialista Párt (SPD) védelmi szakértője azt
kifogásolta, hogy ez a titokzatos jobboldali hálózat talán egyfajta "Ku-Klux-Klan",
amelyet inkább a lakosság és az ellenzék elleni titkos műveletekre, mint egy
valószínűtlen szovjet invázióra terveztek. Scheer ragaszkodott ahhoz, hogy "annak
elkerülése érdekében, hogy a nyomok eltüntetése eltüntesse a nyomokat", a Gladio
ügyében mielőbb vizsgálatot kell folytatni.5 "Az ügy a nemzeti ügyészség
(Generalbundesanwalt) ügye" - magyarázta Scheer - "mert egy fegyveres katonai
titkos szervezet létezése minden kormányzati vagy parlamenti ellenőrzésen kívül,
összeegyeztethetetlen az alkotmányos törvényességgel, és ezért a büntetőjog szerint
kell üldözni".6
Wilfried Penner szocialista parlamenti képviselő, Wilfried Penner, a parlamenti
ellenőrző bizottsága (PKK), hangsúlyozta, hogy soha nem hallott a NATO titkos
hálózatáról és "a maffiózók összefonódásáról", és hangsúlyozta, hogy "ezt a
zűrzavart nyilvánosan, minden szem előtt kell kezelni".7 Burkhard Hirsch, a
titkosszolgálat kormányzati ellenőre és a PKK tagja is "rendkívül aggódott", mert
"ha valami ilyen sokáig titokban marad, akkor az élettapasztalatom azt súgja, hogy
valami rohadt dolognak kell lennie az ügyben".8 A német szocialisták körében
azonban hirtelen elpárolgott a teljes körű vizsgálatra való felszólítás, amikor az
ügyvezető kormány felfedte, hogy a szocialista miniszterek is eltussolták a titkot,
mire a német Zöldek tiltakozása ellenére az ügyet zárt ajtók mögött, csendben
kezelték.
Belgiumban november 7-én este Guy Coeme szocialista védelmi miniszter a
megdöbbent közvéleményt szólította meg, amikor megerősítette, hogy egy titkos,
NATO-val összeköttetésben lévő
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hadsereg Belgiumban is létezett. A védelmi miniszter az 1980-as évek brabanti
mészárlásaira utalva, amelyek során titokzatos fekete ruhás férfiak lőttek le
embereket több szupermarketben, hozzátette: "Továbbá...".
Szeretném tudni, hogy van-e összefüggés e titkos hálózat tevékenysége és a bűnözési és
terrorhullám között, amelytől országunk az elmúlt években szenvedett.9 A belga
miniszterelnök, Wilfried Martens, nagy zavarában szembeszállt a sajtó
villanófényével, és kijelentette: "Én miniszterelnök voltam az elmúlt két évben.
11 éve, de egyáltalán nem tudtam, hogy ilyen titkos hálózat létezik hazánkban. Az
újságírók észrevették, hogy a "más körülmények között oly magabiztos"
miniszterelnök "messze nem volt nyugodt".10 Erre a belga parlament úgy döntött,
hogy különbizottságot hoz létre a belga stay-behind kivizsgálására, és miután egy
évvel később felszámolta a hálózatot, egy értékes, 250 oldalas nyilvános jelentést
terjesztett a nyilvánosság elé.11
A belga parlamenti képviselők a legérzékenyebben fedezték fel, hogy a titkos
NATO-hadsereg még mindig aktív. Rájöttek, hogy a nyugat-európai országok titkos
hadseregeit irányító tábornokok titkos találkozóját még 1990. október 23-án és 24én tartották a titkos NATO-val összekapcsolt Gladio ACC főhadiszálláson. Az ACC
ülésére Brüsszelben került sor Raymond Van Calster tábornok, a belga katonai
titkosszolgálat, az SGR (Service General de Renseignement) főnöke elnökletével. A
tábornok dühös volt, amikor az újságírók követték a nyomozást, és a telefonja
folyamatosan csörgött. Először hazudott a sajtónak, amikor november 9-én
határozottan tagadta, hogy ő elnökölt volna az ACC nemzetközi ülésén, azt állítva,
hogy a Gladio tisztán olasz ügy. Később elismerte, hogy a második világháború után
Belgiumban is kiépítettek egy titkos hálózatot, "hogy információkat gyűjtsenek egy
esetleges szovjet invázió esetére".12 Miközben dühösen hangsúlyozta, hogy "nem
volt közvetlen kapcsolat a NATO-val", nem volt hajlandó további részleteket
elárulni, ugyanakkor hangsúlyozta: "Nincs semmi rejtegetnivalónk".13
Franciaországban Francois Mitterand szocialista elnök kormánya megpróbálta
elkerülni a további kellemetlen helyzetet, amikor november 9-én egy visszafogottan
nyilatkozó tisztviselő azt állította, hogy Franciaországban a titkos hadsereg "már
régen feloszlott".14 Ráadásul Constantin Melnik tábornok, a francia titkosszolgálatok
főnöke 1959 és 1962 között a vezető francia napilapban azt a híresztelést terjesztette,
hogy a francia Gladio "valószínűleg már Sztálin 1953-ban bekövetkezett halála után
feloszlott, és biztosan nem létezett többé abban az időben, amikor De Gaulle volt
Franciaország elnöke [tehát 1958 után]".15 A francia sajtó az Öböl-háborúra készülő
kormány mellé állt, és tartózkodott az érzékeny kérdések feltevésétől, ezért "egy
olyan ügy, amely a többi európai napilapban címlapra került, Párizsban csak egy
apró megjegyzést kapott a lap alján".16
Andreotti olasz miniszterelnök kíméletlenül lerombolta a francia eltussolást,
amikor 1990. november 10-én némi szórakozással kijelentette, hogy Franciaország
is részt vett a Gladio irányító testületének legutóbbi, 1990. október 23-i belgiumi
ülésén. Jean Pierre Chevenement francia védelmi miniszter ezt követően kissé
zavarba jött, és megpróbálta a kárt azzal csökkenteni, hogy azt állította, hogy
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hogy a francia titkos hadsereg teljesen passzív volt. "Amennyire én tudom, soha nem
volt több, mint alvó és összekötő szerepe. A rádiós újságíró kérdésére, hogy
Franciaországnak most hasonló politikai zűrzavarral kell-e szembenéznie, mint
Olaszországnak és Belgiumnak, miután a titkos Gladio-hadsereg belföldi és
terrorista tevékenységéről szóló találgatások láttak napvilágot, a védelmi miniszter
higgadtan válaszolt: "Nem hiszem".17 Az újságírók megjegyezték, hogy a kormány
mindent megtesz annak megakadályozására, hogy a Gladio leleplezéseit "hazai
szörnyűségként" ismerjék el.18
Nagy-Britanniában a védelmi minisztérium szóvivői nap mint nap nyilatkoztak a
kíváncsi brit sajtónak: "Attól tartok, hogy biztonsági kérdésekről nem
beszélhetünk", és "Ez egy biztonsági kérdés". Nem beszélünk róla", és "Nem
vonhatóak be biztonsági kérdések megvitatásába".19 Miközben a sajtó nap mint nap
felvetette a Gladio-témát, Tom King brit védelmi miniszter egy laza viccel próbálta
kezelni az alaposan felkavaró ügyet: "Nem tudom, milyen forró krumplit kergetnek
önök. Csodálatosan izgalmasan hangzik, de attól tartok, eléggé járatlan vagyok
benne. Az Öbölről jobban tájékozott vagyok".20 A brit parlament a Sivatagi Vihar
hadművelet és az Irak elleni háború előkészületeivel összefüggésben nem sürgetett
parlamenti vizsgálatot vagy nyílt parlamenti vitát, hanem támogatta John Major
miniszterelnök kormányát. És még 1992 nyarán sem volt hivatalos brit magyarázat a
Gladioval kapcsolatban, így olyan újságírók, mint Hugh O'Shaughnessy, így
panaszkodtak: "Figyelemre méltó a Whitehallban uralkodó csend és a parlamenti
képviselők kíváncsiságának szinte teljes hiánya egy olyan ügy kapcsán, amelyben
Nagy-Britannia ilyen központi szerepet játszott".21
Hollandiában az 1982 óta hivatalban lévő Ruud Lubbers miniszterelnök úgy
döntött, hogy foglalkozik a kényes témával, és november 13-án levelet írt a
parlamentnek, amelyben megerősítette, hogy Hollandiában is létezik titkos
hadsereg, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy "soha nem volt NATO-felügyelet e
szervezet felett".22 Ezt követően Lubbers és a holland védelmi miniszter, Relus Ter
Beek zárt ajtók mögött tájékoztatta a parlament hírszerzési és biztonsági bizottságát
a holland Gladio kényes részleteiről. "Az egymást követő miniszterelnökök és
védelmi miniszterek mindig is inkább nem tájékoztatták a kabinetjük vagy a
parlament többi tagját" - jelentette ki Lubbers a parlamentben, hozzátéve, hogy
büszke arra, hogy mintegy 30 miniszter megőrizte a titkot. Miközben a parlamenti
képviselők bírálták a parlament és a lakosság számára ismeretlen titkos hadseregben
rejlő veszélyt, úgy döntöttek, hogy nem folytatnak parlamenti vizsgálatot a titkos
hálózatról, és nem nyújtanak be nyilvános jelentést. "Nem aggódom különösebben
amiatt, hogy volt, és talán még mindig van ilyen" - mondta Hans Dijkstal az
ellenzéki liberálisoktól. 'Amivel viszont problémáim vannak, az az, hogy tegnap
estig a Parlamentet nem tájékoztatták erről'.23
A szomszédos Luxemburgban Jacques Santer miniszterelnök november 14-én,
1990-ben a parlament előtt állást foglalt, és megerősítette, hogy Luxemburgban is
létezett egy NATO-hoz kapcsolódó titkos hadsereg. "Ezeknek a személyeknek a
tevékenysége - és ez az egész időszak alatt, amíg ez a hálózat létezett - kizárólag a
küldetéseiket előkészítő kiképzésre korlátozódott, beleértve azt is, hogy hogyan
viselkedjenek egyénileg ellenséges környezetben, és hogyan hangolják össze
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erőfeszítéseiket a szövetségesekkel" - hangsúlyozta Santer.24 A kérés a
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Jean Huss, a luxemburgi Zöld Alternatíva Párt parlamenti képviselője, amely
először is nyílt parlamenti vitát kért a kérdésről, másodszor pedig egy parlamenti
vizsgálóbizottság felállítását kérte a témában, amit többségi határozatban
elutasítottak.
Amikor a nemzetközi sajtó arról számolt be, hogy "Portugáliában egy lisszaboni
rádióállomás arról számolt be, hogy az 1950-es években a Gladio hadművelettel
összefüggésbe hozott hálózat sejtjei tevékenykedtek Dr. Salazar jobboldali
diktatúrájának védelmében", a hatalmon lévő kormány határozott elutasítással
reagált.25 Fernando Nogueira portugál védelmi miniszter 1990. november 16-án
kijelentette, hogy nincs tudomása arról, hogy Portugáliában bármilyen Gladio-ág
létezne, és azt állította, hogy sem az ő védelmi minisztériumában, sem a portugál
fegyveres erők vezérkarában "semmilyen információ nem létezik semmilyen
"Gladio-struktúra" létezésére vagy tevékenységére vonatkozóan Portugáliában".26
Egy nyugalmazott tábornok nem értett egyet a kormány állításával, és névtelensége
megőrzése mellett megerősítette a sajtónak, hogy Portugáliában is létezik egy titkos
párhuzamos hadsereg, amely "a védelmi minisztériumtól, a belügyminisztériumtól és
a gyarmati ügyek minisztériumától függ".27 A szomszédos Spanyolországban, ahol a
hidegháború nagy részében Portugáliához hasonlóan jobboldali diktatúra uralkodott,
amely terrorral és kínzással küzdött a politikai ellenzék ellen, Alberto Oliart, a
nyolcvanas évek elején védelmi miniszter "gyerekesnek" tartotta azt a kérdést, hogy
Franco diktátor alatt is létezett-e titkos jobboldali hadsereg az országban, mert "itt a
Gladio volt a kormány".28
Dániában Knud Enggaard védelmi miniszter a nyilvánosság nyomására kénytelen
volt állást foglalni a dán parlament, a Folketing előtt, ahol november 21-én
visszautasította azt az állítást, hogy "bármilyen" NATO által támogatott CIAszervezetet állítottak volna fel Dániában. "A megszállás esetén egy titkosszolgálati
műveletről szóló további információk titkos anyagnak minősülnek, méghozzá
szigorúan titkos anyagnak" - hangsúlyozta a védelmi miniszter - "ezért tilos további
információkat közölnöm a dán parlamentben". Pelle Voigt képviselő, aki a Gladiokérdést felvetette a parlamentben, megjegyezte, hogy "a védelmi miniszter válasza
ellentmondásos volt, és közvetett megerősítése annak, hogy Dániának is megvolt a
maga titkos hálózata".29 Ezt követően a dán parlamentnek a titkosszolgálat
felügyeletével foglalkozó bizottságában zárt ajtók mögött zajlott a titkos hadseregről
szóló vita.
Amikor Norvégiában a sajtó elkezdte szembesíteni a kormányt a Gladio-val.
kérdésekre, a kormánynak a titkos hadsereggel kapcsolatos, vitathatatlanul
legrövidebb kommentárral szolgált a kontinensen. "Amit Hansen akkor mondott, az
még mindig érvényes" - magyarázta Erik Senstad, a védelmi minisztérium
szóvivője, utalva 1978-ra, amikor a norvég hátrahagyottak felfedezése után Rolf
Hansen védelmi miniszter a norvég parlament előtt elismerte a titkos hadsereg
létezését. Jan Ingebristen ellentengernagy, aki 1985-ben lemondott a norvég
Legfelsőbb Védelmi Parancsnokság hírszerző szolgálatának vezetői posztjáról, a
közvélemény kritikája közepette ragaszkodott ahhoz, hogy a hadseregeknek
logikusan titokban kellett maradniuk: "Nincs ebben semmi gyanús. De ezek olyan
egységek, amelyek megszállt területen maradnának, és ezért szükséges, hogy
20

szigorúan titokban tartsák őket".30
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Törökországban az uralkodó elit december 3-án foglalt állást a Gladio ügyében
amikor Dogan Beyazit tábornok, a török hadsereg műveleti osztályának elnöke és
Kemal Yilmaz tábornok, a török különleges erők főnöke megerősítette a sajtónak,
hogy Törökországban létezik egy titkos NATO-hadsereg, amelyet a "különleges
hadviselési osztály" irányít, és amelynek feladata "az ellenállás megszervezése
kommunista megszállás esetén".31 Míg a tábornokok hangsúlyozták, hogy a török
Gladio tagjai mind jó "hazafiak", a sajtó és Bülent Ecevit volt miniszterelnök
hangsúlyozta, hogy az Ellengerilla nevű titkos hadsereg többször is részt vett
kínzásokban, mészárlásokban és gyilkosságokban, valamint az országot ért
puccsokban, és jelenleg az országban élő kurd kisebbség elleni harcban alkalmazzák.
Ezt követően a kormányzó katonaság nem volt hajlandó válaszolni a parlament és a
civil miniszterek kérdéseire, és Giray török védelmi miniszter figyelmeztette, hogy
"Ecevit jobb, ha befogja a kibaszott száját!".32
Ahogy a gerillaelhárítás folytatta hadműveleteit, még az amerikai
külügyminisztérium is
1995-ös emberi jogi jelentésében megjegyezte, hogy Törökországban "prominens,
hiteles emberi jogi szervezetek, kurd vezetők és helyi kurdok azt állították, hogy a
kormányzat beleegyezik a civilek meggyilkolásába, sőt, akár el is követi azt". A
Külügyminisztérium jelentése megjegyezte, hogy "Emberi jogi csoportok arról a
széles körben elterjedt és hiteles meggyőződésről számoltak be, hogy egy, a
biztonsági erőkkel kapcsolatban álló gerillaellenes csoport hajtott végre legalább
néhány "titokzatos gyilkosságot"". Az Egyesült Államokban Lucy Komisar újságíró
megpróbált több információhoz jutni, de azt tapasztalta, hogy kormánya alig
különbözik a török tábornokoktól, ha katonai titkokról van szó. '"Ami Washington
szerepét illeti, a Pentagon nem árulta el, hogy továbbra is nyújt-e pénzeszközöket
vagy egyéb támogatást a különleges hadviselésért felelős részlegnek, sőt, semmilyen
kérdésre nem válaszolt ezzel kapcsolatban". Komisart többször is elküldték: "A
hivatalnokok különbözőképpen azt mondták nekem, hogy semmit sem tudnak róla,
hogy túl régen történt ahhoz, hogy bármilyen feljegyzés rendelkezésre álljon, vagy
hogy amit leírtam, az egy CIA-művelet volt, amiről nem tudnak információt
szolgáltatni."" A Pentagon egyik történésze azt mondta: "Ó, a "stay-behind"
szervezetre gondol. Az titkos.'33
Az ellengerilla kérdése azonban nem tűnt el. November 3-án,
1996-ban egy száguldó fekete Mercedes egy traktornak ütközött, és egy távoli
országúton, a törökországi Susurluk falu közelében, Isztambultól mintegy 100
mérföldre délre, balesetet szenvedett. A balesetben meghalt a török gerillaelhárítás
egyik prominens tagja, egy magas rangú rendőrtiszt és egy parlamenti képviselő.
Sokak számára ez volt a fizikai bizonyítéka annak, hogy az egész kormány mennyire
szorosan benne volt az ellengerilla piszkos háborújában, és ezrek tüntettek a
"Susurluk állam" ellen, és követelték, hogy az országot tisztítsák meg "a bandáktól".
1998 januárjában Mesut Ylmaz miniszterelnöknek televíziónézők millióit kellett
tájékoztatnia a Susurluk-botrány hét hónapig tartó parlamenti vizsgálatának
eredményeiről, ez egy kegyetlen zűrzavar anatómiája" - kezdte nyilatkozatát, majd
elismerte, hogy egy "kivégzőosztagot erősítettek meg az államon belül", miközben "
az állam minden része tisztában volt azzal, hogy mi folyik".34
Tekintettel a Nyugat-Európában történt messzemenő leleplezésekre, a Gladio-botrányt
az Európai Unió (EU) parlamentje is megvitatta 1990. november 22-én.

Akkoriban az EU 12 országot számlált, amelyek mindegyike érintett volt a
botrányban.35 A 12 ország nagymértékben fokozta az együttműködést egymás
között, és a személyek, áruk, szolgáltatások és tőke számára a határok nélküli közös
európai piac létrehozására készült, miközben a biztonságpolitika és a védelmi ügyek
az új szervezetben továbbra is az egyes uniós tagállamok szuverén ellenőrzése alatt
álltak. "Elnök úr, hölgyeim és uraim, van egy alapvető erkölcsi és politikai
szükségszerűség, tekintettel arra az új Európára, amelyet fokozatosan építünk" nyitotta meg bölcsen Falqui olasz parlamenti képviselő a vitát ezen a napon. "Ennek
az Európának nem lesz jövője, ha nem az igazságra, intézményeinek teljes
átláthatóságára épül, tekintettel a demokrácia elleni sötét összeesküvésekre, amelyek
még a közelmúltban is számos európai állam történelmét felforgatták. Falqui
ragaszkodott ahhoz, hogy "Nem lesz jövőnk, hölgyeim és uraim, ha nem szüntetjük
meg azt a gondolatot, hogy egyfajta kettős államban éltünk - az egyik nyitott és
demokratikus, a másik klánoktól függő és reakciós. Ezért akarjuk tudni, hogy az
elmúlt években milyen és hány "Gladio" hálózat működött az Európai Közösség
tagállamaiban.36
Dury francia parlamenti képviselő osztotta ezeket az aggodalmakat, és az egyesült
európai küldöttek közül kijelentette: "Ami aggasztott minket ebben a Gladioügyben, az az volt, hogy ezek a hálózatok képesek voltak a demokrata politikai
hatóságok látókörén kívül és ellenőrzésükön kívül létezni. Azt hiszem, ez az
alapvető kérdés, ami továbbra is fennáll. Dury arra a következtetésre jutott, hogy a
Gladio-hadseregek történetét ki kell vizsgálni: "A magunk részéről úgy gondoljuk,
hogy fényt kell deríteni erre az egész ügyre, hogy felismerhessük annak minden
következményét, és megakadályozhassuk a probléma elhúzódását vagy más
szervezeteknél való előfordulását, illetve megelőzhessük más kísértések
kialakulását.". Dury szerint a NATO szerepét is ki kell vizsgálni, bár "ami a NATO
és a SHAPE felelősségét illeti, nem hiszem, hogy összeesküvésről kellene beszélni"
- mondta Dury - "de úgy gondolom, hogy fenn kell tartanunk a vizsgálat szellemét
és azt az aggodalmat, hogy mindent a nyilvánosság elé kell tárni". Nagyon jól
tudjuk, hogy a Gladio egyes emberei a NATO bizottságaiban is helyet foglalnak", és
ezzel zárta mondandóját: "Úgy érzem, hogy demokratikus kötelességünkhöz
tartozik, hogy minden ilyen jellegű problémára megfelelő fényt tudjunk vetni".37
"Elnök úr, a Gladio-rendszer négy évtizeden át működött különböző neveken" szólt az EU-hoz Ephremidis görög parlamenti képviselő. 'Titokban működött, és
jogunk van hozzá tulajdonítani minden destabilizációt, minden provokációt és
minden terrorizmust, ami ebben a négy évtizedben országainkban történt, és azt
mondani, hogy aktívan vagy passzívan, de benne kellett lennie'. Ephremidis élesen
bírálta az egész stay-behind hálózatot: "Az a tény, hogy azt a CIA és a NATO hozta
létre, amelyek miközben azt állították, hogy megvédik a demokráciát, valójában
aláásták azt, és saját aljas céljaikra használták fel". A görög Gladio 1967-es
államcsínyben való részvételére utaló burkolt utalással bírálta, hogy "a demokrácia,
amelyet állítólag élveztünk, nem volt és nem is az, csak egy álca", és arra biztatta az
EU parlamentjét, hogy vizsgálja ki jobban az ügyet: "A finom részleteket fel kell
tárni, és nekünk magunknak kell létrehoznunk egy különleges vizsgálóbizottságot,
amely meghallgatásokat tart és leleplezi a demokráciát".
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az egész ügyet szélesre tárjuk, hogy minden szükséges lépést meg lehessen tenni,
hogy megszabadítsuk országainkat az ilyen titkos szervezetektől.38
De Donnea francia parlamenti képviselő másképp látta a dolgot, amikor
kijelentette: "Elnök úr, a második világháború végén teljesen legitim volt, hogy
államaink többsége olyan szolgálatokat hozott létre, amelyek célja a földalatti
ellenállási hálózatok előkészítése volt, amelyeket akkor lehetett volna aktiválni, ha
országainkat a Varsói Szerződés erői megszállják". Ezért - emelte ki a francia
parlamenti képviselő - "Tisztelettel kell adóznunk mindazoknak, akik a hidegháború
idején ezekben a hálózatokban dolgoztak". De Donnea számára egyértelmű volt,
hogy a titkos hadseregeknek titokban kellett maradniuk: "Ahhoz, hogy ezek a
hálózatok hatékonyak maradjanak, nyilvánvalóan szükséges volt, hogy titokban
tartsák őket", ugyanakkor tisztán akarta látni a terrorista tevékenységekkel való
állítólagos kapcsolatokat: "Mindezek után, ha komoly jelek vagy gyanú merül fel
arra vonatkozóan, hogy e hálózatok egy része vagy egésze illegális vagy abnormális
módon működött bizonyos országokban, akkor mindenkinek érdekében áll, hogy az
ügyek napvilágra kerüljenek, és a bűnösök megbűnhődjenek.".39
Vandemeulebroucke holland képviselő jól érzékeltette sok európai érzését,
amikor így foglalta össze: "Ez az ügy rossz szájízt hagy maga után, hiszen ez az ügy
már azóta tart, amióta az Európai Közösség létezik, és mi azt állítjuk, hogy a
demokrácia új formáját hozzuk létre". Vandemeulebroucke hangsúlyozta, hogy őt
mint parlamenti képviselőt mindenekelőtt az egész ügy titkossága aggasztja, hiszen
"ezeknek a titkos szervezeteknek a költségvetését is titokban tartották. Egyetlen
parlamentben sem vitatták meg őket, és aggodalmunkat szeretnénk kifejezni amiatt,
hogy... most kiderül, hogy vannak olyan központok, amelyekben olyan döntéseket
hoznak és hajtanak végre, amelyek semmilyen demokratikus ellenőrzésnek nem
vethetők alá". A holland parlamenti képviselő befejezésül elmondta: "Szeretnék a
leghatározottabban tiltakozni az ellen, hogy az amerikai hadsereg - akár a SHAPE,
akár a NATO vagy a CIA révén - úgy gondolja, hogy beavatkozhat abba, ami a mi
demokratikus jogunk.". Bár elismerte, hogy maga az Európai Parlament nem
rendelkezik hatáskörrel az ügy kezelésére, "tisztában vagyok vele, hogy nekünk az
Európai Parlamentben nincs hatáskörünk a béke és biztonság kérdésében" magyarázta - "ezért a kompromisszumos állásfoglalás azt kéri, hogy mind a tizenkét
tagállamban állítsanak fel parlamenti vizsgálóbizottságokat, hogy teljes körű
felvilágosítást kapjunk".40
A vitát követően az EU parlamentje úgy döntött, hogy állásfoglalást fogad el a
Gladio-ügyről, amelyben a parlamenti képviselők kritikusan reflektáltak a Gladiojelenségre, és az állásfoglalás preambulumaként megfogalmazott hét pontban
megpróbálták összefoglalni a Gladio-jelenség főbb jellemzőit:
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"tekintettel arra, hogy több európai kormány felfedte, hogy a Közösség több
tagállamában 40 éve létezik egy titkos párhuzamos hírszerző és fegyveres
műveleti szervezet";
"mivel ez a szervezet több mint 40 éve minden demokratikus ellenőrzés alól
kivonja magát, és az érintett államok titkosszolgálatai irányítják a NATO-val
együttműködve";
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"attól a veszélytől tartva, hogy az ilyen titkos hálózatok jogellenesen
beavatkozhattak vagy még mindig beavatkozhatnak a tagállamok belpolitikai
ügyeibe";
"mivel egyes tagállamokban a katonai titkosszolgálatok (vagy azok nem
ellenőrzött részlegei) részt vettek súlyos terrorizmus és bűncselekmények
elkövetésében, amint azt különböző bírósági vizsgálatok bizonyítják";
"mivel ezek a szervezetek teljesen a törvényen kívül működtek és működnek,
mivel nem tartoznak semmilyen parlamenti ellenőrzés alá, és gyakran a
legmagasabb kormányzati és alkotmányos tisztségeket betöltő személyeket nem
tájékoztatják ezekről az ügyekről";
"mivel a különböző "GLADIO" szervezetek olyan független fegyverarzenállal
és katonai erőforrásokkal rendelkeznek, amelyek ismeretlen csapásmérési
potenciált biztosítanak számukra, és ezáltal veszélyeztetik azon országok
demokratikus struktúráit, amelyekben tevékenykednek vagy tevékenykedtek";
és
"nagymértékben aggasztja az olyan döntéshozó és operatív szervek létezése,
amelyek semmilyen demokratikus ellenőrzésnek nem vethetők alá, és amelyek
teljesen titkos jellegűek, miközben a biztonság területén a Közösség
fokozottabb együttműködése állandó vita tárgyát képezi".

Ezt követően, a preambulumot követő első kritikai pontként az uniós parlament
állásfoglalása "elítéli a manipulatív és operatív hálózatok titkos létrehozását, és
teljes körű vizsgálatot követel ezen titkos szervezetek vagy esetlegesen elszakadt
csoportok természetével, struktúrájával, céljaival és minden más vonatkozásával, az
érintett országok belpolitikai ügyeibe való illegális beavatkozásra való
felhasználásukkal, az európai terrorizmus problémájával, valamint a tagállamok
vagy harmadik országok titkosszolgálatainak esetleges összejátszásával
kapcsolatban". Második pontként az EU "határozottan tiltakozik az ellen, hogy a
SHAPE-nál és a NATO-ban az amerikai hadsereg egyes katonái jogot vettek arra,
hogy Európában titkos hírszerző és műveleti hálózat létrehozását ösztönözzék".
Harmadik pontként az állásfoglalás "felszólítja a tagállamok kormányait, hogy
számolják fel az összes titkos katonai és félkatonai hálózatot". Negyedik pontként az
EU "felszólítja azon országok igazságszolgáltatási szerveit, amelyekben ilyen
katonai szervezetek jelenlétét megállapították, hogy teljes körűen tisztázzák azok
összetételét és működési módját, valamint tisztázzák a tagállamok demokratikus
struktúráinak destabilizálására irányuló esetleges tevékenységüket". Továbbá ötödik
pontként az EU "felkéri valamennyi tagállamot, hogy tegyék meg a szükséges
intézkedéseket - szükség esetén parlamenti vizsgálóbizottságok létrehozásával - az e
területen tevékenykedő szervezetek teljes listájának összeállítása érdekében, és ezzel
egyidejűleg kövessék nyomon az adott állami hírszerző szolgálatokkal való
kapcsolataikat, valamint esetleges kapcsolataikat a terrorista akciócsoportokkal
és/vagy más illegális gyakorlatokkal". Hatodik pontként az EU parlamentje az EU
Miniszterek Tanácsához fordul, mindenekelőtt a védelmi miniszterek találkozóján,
és "felszólítja a Miniszterek Tanácsát, hogy nyújtson teljes körű tájékoztatást e
titkos hírszerző és operatív szolgálatok tevékenységéről". Hetedik pontként az
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állásfoglalás "felszólítja illetékes bizottságát, hogy fontolja meg egy meghallgatás
megtartását a "GLADIO" szervezet és bármely hasonló szervezet szerepének és
hatásának tisztázása érdekében". Végül, de nem utolsósorban az utolsó
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pontban az állásfoglalás kifejezetten a NATO-nak és az Egyesült Államoknak is szól,
mivel az EU Parlamentje "utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a
Bizottságnak, a Tanácsnak, a NATO főtitkárának, a tagállamok kormányainak,
valamint a NATO-nak és az Egyesült Államoknak".
Államok és az Egyesült Államok kormánya.41
A kutya hangosan ugatott, de nem harapott. Az uniós parlament által kért nyolc
intézkedés közül egyet sem hajtottak végre kielégítően. Csak Belgium, Olaszország
és Svájc vizsgálta ki titkos hadseregeit parlamenti bizottsággal, amely hosszú és
részletes nyilvános jelentést készített. És bár az állásfoglalást továbbították az EU, a
NATO és az Egyesült Államok illetékes szerveinek, Manfred Worner NATOfőtitkár és George Bush amerikai elnök sem támogatta a részletes vizsgálatot, sem
nyilvános magyarázatot nem adott.
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3
A NATO, A CIA ÉS A MI6
HALLGATÁSA

Az 1990-es Gladio-felfedezések idején a NATO, a világ legnagyobb katonai
szövetsége 16 nemzetből állt: Belgium, Dánia, Németország, Franciaország,
Görögország, az Egyesült Királyság, Izland, Olaszország, Kanada, Luxemburg,
Norvégia, Portugália, Hollandia, Spanyolország, Hollandia, Kanada, Portugália,
Törökország és az Egyesült Államok, és az utóbbi domináns szerepet töltött be a
szövetségen belül. A NATO zavartan reagált Andreotti olasz miniszterelnök
leleplezéseire, és féltette a megítélését, amikor a titkos hátramaradó hadseregeket
összefüggésbe hozták a Nyugat-Európa több országában elkövetett mészárlásokkal,
kínzásokkal, államcsínyekkel és más terrorista akciókkal.
Csaknem egy hónapos hallgatás után 1990. november 5-én, hétfőn a NATO
kategorikusan tagadta Andreotti állítását a NATO részvételéről a Gladio-műveletben
és a titkos hadseregekben. Jean Marcotta magas rangú NATO-szóvivő a belgiumi
Monsban lévő SHAPE főhadiszálláson kijelentette, hogy "a NATO soha nem
gondolt gerillaháborúra vagy titkos műveletekre; mindig is katonai ügyekkel és a
szövetséges határok védelmével foglalkozott".1 November 6-án, kedden aztán egy
NATO-szóvivő kifejtette, hogy a NATO előző napi tagadása hamis volt. A szóvivő
csak egy rövid közleményt hagyott az újságíróknak, amelyben az állt, hogy a NATO
soha nem nyilatkozik katonai titoktartási ügyekben, és hogy Marcottának egyáltalán
nem kellett volna semmit sem mondania.2 A nemzetközi sajtó tiltakozott a katonai
szövetség meggondolatlan PR-politikája ellen, amikor keserűen elmesélte:
"Miközben a kontinensen sokk követte a sokkot, a NATO szóvivője tagadást adott
ki: semmit sem tudtak a Gladio-ról vagy a stay-behind-ről. Majd egy hét szavas
közleményben közölte, hogy a tagadás "helytelen", és semmi több".3
Ahogy a NATO-ba vetett bizalom csökkent, a szalagcímek így szóltak: "Fedett
NATO-csoport "terrorista kapcsolatokkal rendelkezhetett"".4 "A titkos NATOhálózatot felforgatónak bélyegezték: A Bizottság megállapítja, hogy a Gladio, a
szövetség olaszországi földalatti szervezete a kommunisták elleni harcra törekvő
fasiszta elemek gyújtópontjává vált azáltal, hogy terrortámadásokat szított az
elnyomó törvények igazolása érdekében".5 "A Bolognában használt bomba a
NATO-egységből származik.6 Egy NATO-diplomata, aki ragaszkodott a
névtelenséghez, a sajtó előtt érvelt: 'Mivel ez egy titkos szervezet, nem várnék túl
sok kérdésre választ, még akkor sem, ha a hidegháborúnak vége. Ha bármilyen
kapcsolat állna fenn a terrorista szervezetekkel, akkor az ilyen információkat nagyon
mélyen eltemetnék.
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Ha nem, akkor mi a baj azzal, ha óvintézkedéseket teszünk az ellenállás
megszervezésére, ha úgy gondoljuk, hogy a szovjetek támadhatnak?7
A spanyol sajtó szerint Manfred Worner NATO-főtitkár közvetlenül a november
5-i és 6-i PR-botrányt követően, november 7-én zárt ajtók mögött, a NATOnagykövetek szintjén Gladio-tájékoztató ülést tartott. A NATO katonai
apparátusának irányító szerve, a Szövetséges Hatalmak Európai Főparancsnoksága
(SHAPE) koordinálta a Gladio akcióit Manfred Worner Gladio-főtitkárnak a 16
szövetséges nemzet NATO-nagyköveteivel tartott találkozón elhangzottak szerint" idézte a spanyol sajtó. "Worner állítólag időt kért, hogy vizsgálatot folytathasson a
NATO által előző nap kiadott, "semmiféle tudomásunk nincs" nyilatkozattal
kapcsolatban". 'Ezeket az előzményeket az Atlanti Tanács nagyköveti szintű ülése
előtt terjesztették elő, amelyet egyes források szerint november 7-én tartottak. A
NATO legmagasabb rangú európai katonatisztje, John Galvin amerikai tábornok
megerősítette, hogy amit a sajtó közölt, az nagyrészt igaz, de titokban kell maradnia.
'Ezen a zárt ajtók mögött tartott megbeszélésen a NATO főtitkára elmondta, hogy a
megkérdezett katonai urak - egészen pontosan John Galvin tábornok, a szövetséges
erők európai főparancsnoka - jelezte, hogy a SHAPE koordinálta a Gladioműveleteket. Ettől kezdve a NATO hivatalos álláspontja az volt, hogy hivatalos
titkokat nem kommentálnak".8
Névtelenséget kérő források szerint a NATO Biztonsági Hivatala állítólag részt
vett a Gladio-műveletben.9 A NATO brüsszeli központjában található titkos
Biztonsági Hivatal a szövetség 1949-es létrehozása óta szerves részét képezi a
NATO-nak. A NATO Biztonsági Hivatala koordinálja, ellenőrzi és végrehajtja a
NATO biztonsági politikáját. A biztonsági igazgató a főtitkár legfőbb tanácsadója
biztonsági kérdésekben, ő irányítja a NATO-székház biztonsági szolgálatát, és
felelős a NATO-n belüli biztonság általános koordinációjáért. A legfontosabb, hogy
a biztonsági igazgató egyben a NATO Biztonsági Bizottságának elnöke is,
amelyben a tagországok biztonsági szolgálatainak vezetői rendszeresen találkoznak,
hogy megvitassák a kémkedéssel, terrorizmussal, felforgatással és egyéb
fenyegetésekkel kapcsolatos kérdéseket, beleértve a nyugat-európai kommunizmust
is, amelyek hatással lehetnek a Szövetségre.
Németországban Erich Schmidt Eenboom kutató arról számolt be, hogy annak
érdekében, hogy
a Gladio-nyilatkozatok terjedésével szembeni elleninformációs stratégia
megtervezése érdekében több nyugat-európai titkosszolgálat, köztük Spanyolország,
Franciaország, Belgium, Olaszország, Norvégia, Luxemburg és Nagy-Britannia
vezetői 1990 végén többször is találkoztak.10 A legvalószínűbb, hogy ezek a
találkozók a NATO titkos Biztonsági Hivatalán belül zajlottak. "Az a tény, hogy a
titkos Gladio-struktúrákat egy olyan nemzetközi bizottság koordinálta, amely csak a
különböző titkosszolgálatok tagjaiból állt" - reflektált az Expresso című portugál
napilap - "egy másik, az egyes államok nemzeti szuverenitását érintő problémához
vezet". Mindenekelőtt a katonai titkosszolgálatok a hidegháború alatt számos
országban nagyrészt minden demokratikus ellenőrzésen kívül álltak. "Nyilvánvaló,
hogy a különböző európai kormányok
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nem ellenőrizték titkosszolgálataikat", míg a NATO a legszorosabb
kapcsolatokat ápolta valamennyi tagállam katonai titkosszolgálatával.
"Ebből az következik, hogy
a NATO nyilvánvalóan a korlátozott bizalom doktrínáját követi. Ez a doktrína azt
állítja, hogy bizonyos kormányok nem lépnek fel kellőképpen a kommunisták ellen, és
így
nem érdemes tájékozódni a NATO titkos hadseregének tevékenységéről.11
A portugál sajtó "Manfred Worner magyarázza a Gladio-t" cím alatt a november
7-i NATO-találkozó további részleteiről számolt be. "Manfred Worner német
NATO-főtitkár a 16 szövetséges NATO-ország nagyköveteinek elmagyarázta a
titkos hálózat működését, amelyet az 1950-es években hoztak létre, hogy
megszervezze az ellenállást egy szovjet invázió esetén". Zárt ajtók mögött "Worner
megerősítette, hogy a szövetséges erők katonai parancsnoksága - a Szövetséges
Hatalmak Európai Legfelsőbb Parancsnoksága (SHAPE) - koordinálta a NATO
különböző országaiban a titkosszolgálatok által létrehozott "Gladio-hálózat"
tevékenységét egy 1952-ben létrehozott bizottságon keresztül, amelynek elnöke
jelenleg Raymond Van Calster tábornok, a belga katonai titkosszolgálat főnöke",
akiről később kiderült, hogy az ACC. 'A struktúrát először Olaszországban állították
fel 1947 előtt, majd ezt követően elterjedt Franciaországban, Belgiumban, az
Egyesült Királyságban, Hollandiában, Luxemburgban, Dániában, Norvégiában,
Görögországban' - jelentette az újság. A főtitkár azt is mondta, hogy a SHAPE
"hamis információkat" adott ki, amikor tagadta egy ilyen titkos hálózat létezését, de
nem volt hajlandó megmagyarázni a számos ellentmondást, amelybe a különböző
kormányok beleestek, amikor megerősítették vagy tagadták a Gladio-hálózat
létezését az adott országon belül'.52
A sajtó a botrány közepette többször is magyarázatot vagy legalábbis kommentárt
kért a NATO legmagasabb civil tisztségviselőjétől, Manfred Worner főtitkártól.
Worner azonban nem állt rendelkezésre interjúkra, mivel a szövetség soha nem
nyilatkozott katonai titkokról.13 A "katonai titkok" kifejezés az újságírók további
vitáinak középpontjába került, akik elkezdték keresni azokat a nyugalmazott NATOtisztviselőket, akik hajlandóak lennének nyilatkozni az egész ügyről. Joseph Luns,
79 éves nyugalmazott diplomata, aki 1971 és 1984 között a NATO főtitkára volt,
egy brüsszeli lakásából adott telefonos interjúban elmondta az újságíróknak, hogy
nem tudott a titkos hálózatról, amíg nemrégiben nem olvasott róla az újságokban:
Luns ugyanakkor elismerte, hogy "alkalmanként" tájékoztatták a titkos akciókról, és
azt állította, hogy "valószínűtlen, de lehetséges", hogy a Gladio-t a háta mögött, a
tudta nélkül hozták létre.14
"Az egyetlen kollektív testület, amely valaha is működött, a NATO volt,
mégpedig azért, mert az egy katonai szövetség volt, és mi voltunk a felelősek" jegyezte meg egyszer Richard Nixon amerikai elnök.15 Helyesen mutatott rá, hogy
bár a NATO európai főhadiszállása Belgiumban volt, a főhadiszállása a washingtoni
Pentagonban volt. A NATO egész története során az európai terület legfőbb katonai
parancsnoka, a SACEUR (Supreme Allied Commander Europe), aki a belga
Casteau városában lévő SHAPE főhadiszállásán működött, mindig amerikai
tábornok volt. A NATO-t európaiak képviselhették
27

a legmagasabb civil tisztviselő, a főtitkár. De amióta Eisenhower amerikai
tábornokot jelölték első SAVEUR-nak, a legmagasabb katonai tisztséget Európában
mindig amerikai tábornokok kapták.16
Thomas Polgar nyugalmazott CIA-tiszt a nyugat-európai titkos hadseregek
felfedezése után megerősítette, hogy azokat "egyfajta nem hagyományos hadviselést
tervező csoport" koordinálta, amely kapcsolatban állt a NATO-val.17 Ezt a német
sajtó is megerősítette, kiemelve, hogy a NATO e titkos részlege az egész
hidegháború alatt az Egyesült Államok dominanciája alatt állt. 'A titkos hadseregek
küldetéseit a "Különleges Erők Szekciója" koordinálja a NATO főhadiszállás egy
szigorúan őrzött szárnyában, Casteau-ban' - írta a német sajtó. 'Egy szürke acélajtó,
amely bankszéfként csak egy meghatározott számkombinációval nyílik, tiltja az
illetéktelenek behatolását. A meghívott más részlegek tisztjeit közvetlenül az ajtó
után egy sötét pultnál ellenőrzik. A Különleges Erők Osztályát kizárólag brit vagy
amerikai tisztek irányítják, és a legtöbb forgalomban lévő irat az "American Eyes
Only" bélyegzővel van ellátva"."18
Tekintettel a kommunista pártok erejére számos nyugati országban
Európában a NATO a második világháborút követő években történt megalakulása
óta titkos, nem ortodox hadviselést folytatott. A Gladio ügyében folytatott belga
parlamenti vizsgálat megállapításai szerint a titkos, nem ortodox hadviselés még a
szövetség megalakulását is megelőzte. A nem ortodox hadviselést 1948-tól az
úgynevezett "Nyugati Unió Titkos Bizottsága" (CCWU) koordinálta. A sajtó szerint
minden Gladio'nemzet tagja volt a "Nyugati Unió Titkos Bizottságának" (CCWU),
és rendszeresen részt vett annak összejövetelein a saját titkosszolgálatának egy-egy
képviselője révén. A titkosszolgálatok általában közvetlen kapcsolatban állnak az
S/B struktúrákkal".19
Amikor 1949-ben aláírták az Észak-atlanti Szerződést, a CCWU-t titokban
beolvasztották az új nemzetközi katonai apparátusba, és 1951-től kezdve a KKP új
címkéje alatt működött. Abban az időben a NATO európai főhadiszállása
Franciaországban volt, és a CPC is Párizsban székelt. Az előző CCWU-hoz
hasonlóan a CPC is a hátramaradó hadseregek és a különleges erők által végrehajtott
nem ortodox hadviselés tervezésével, előkészítésével és irányításával foglalkozott.
Csak a legmagasabb NATO biztonsági engedélyekkel rendelkező tisztek léphettek
be a CPC központjába, ahol a CIA és az MI6 szakértőinek irányítása alatt a nyugateurópai titkosszolgálatok vezetői az év folyamán rendszeres időközönként
találkoztak, hogy összehangolják a nyugat-európai nem-ortodox hadviselés
intézkedéseit.
Amikor 1966-ban Charles de Gaulle francia elnök kiutasította a NATO-t
Franciaországból, a katonai szövetség európai központjának - a Pentagon és Lyndon
Johnson amerikai elnök nagy haragjára - Párizsból Brüsszelbe kellett költöznie.
Titokban a CPC is Belgiumba költözött, amint azt a belga Gladio-vizsgálat
megállapította.20 A NATO történelmi kiutasítása Franciaországból a katonai
szövetség sötétebb titkaiba nyújtott addig a legmesszebbmenőnek tűnő betekintést:
"A NATO titkos jegyzőkönyveinek létezésére, amelyek az aláíró országok
titkosszolgálatait arra kötelezik, hogy a kommunista pártok hatalomra jutásának
megakadályozásán dolgozzanak, először 1966-ban derült fény" - meséli Philip
Willan, a titkos akciók kutatója -, "amikor az elnök úr
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de Gaulle úgy döntött, hogy kivonja Franciaországot a NATO egyesített
parancsnoki struktúrájából, és a jegyzőkönyveket a nemzeti szuverenitás
megsértéseként ítélte el. "21
Bár a titkos antikommunista NATO-jegyzőkönyvek eredeti példányai továbbra
is titkosak, a titkos antikommunista hátramaradó hadseregek felfedezése után
tovább szaporodtak a tartalmukra vonatkozó találgatások. Amerikai újságíró
Arthur Rowse a Gladio című cikkében azt állítja, hogy "Az 1949-es eredeti NATOmegállapodás egy titkos záradéka előírta, hogy mielőtt egy nemzet csatlakozhatna,
már létre kellett hoznia egy nemzetbiztonsági hatóságot, amely titkos polgári
káderek segítségével harcol a kommunizmus ellen.".22 Giuseppe de Lutiis, a
titkosszolgálatok és titkos akciók olasz szakértője megállapította, hogy amikor
Olaszország 1949-ben NATO-taggá vált, nemcsak az Atlanti Paktumot írta alá,
hanem olyan titkos jegyzőkönyveket is, amelyek egy nem hivatalos szervezet
létrehozását írták elő, "amelynek feladata, hogy minden eszközzel garantálja
Olaszország belső igazodását a nyugati blokkhoz, még akkor is, ha a választók más
irányba mutatnának".23 Mario Coglitore olasz Gladio-kutató is megerősítette a titkos
NATO-protokollok létezését.24 Egy volt NATO-hírszerzési tisztviselő, aki
ragaszkodott ahhoz, hogy neve elhallgatását kérje, az 1990-es Gladio-felfedezések
után odáig ment, hogy azt állította, hogy a titkos NATO-jegyzőkönyvek kifejezetten
védték a kommunisták elleni harcban hasznosnak ítélt szélsőjobboldaliakat. Truman
amerikai elnök és Adenauer német kancellár állítólag "titkos jegyzőkönyvet írt alá az
USA-val Nyugat-Németország 1955. májusi NATO-csatlakozásáról, amelyben
megállapodtak, hogy a nyugatnémet hatóságok tartózkodnak az ismert
szélsőjobboldaliak aktív jogi üldözésétől".25
Paolo Inzerilli olasz tábornok, aki 1974-től az olasz Gladio parancsnoka volt.
1986-ig, hangsúlyozta, hogy a "mindenütt jelenlévő Egyesült Államok" uralta a
titkos háborút irányító titkos KPK-t. A CPC-t Inzerilli szerint "a NATO európai
főparancsnokának parancsára" alapították. Ez volt a kapcsolódási pont a NATO
Szövetséges Hatalmak Európai Legfelsőbb Parancsnoksága (SHAPE) és a
tagállamok titkosszolgálatai között, ami a nem ortodox hadviselés problémáit
illeti".26 Az Egyesült Államok, szövetséges junior partnerükkel, Nagy-Britanniával
és Franciaországgal együtt uralta a CPC-t, és a bizottságon belül egy úgynevezett
végrehajtó csoportot alakítottak. "Az ülések átlagosan évente egyszer vagy kétszer
voltak Brüsszelben, a CPC központjában, és a különböző napirenden lévő
problémákat a "Végrehajtó Csoporttal" és a katonasággal vitatták meg" - mesélte
Inzerilli.27
"A hátramaradásunkat a többi hasonló titkos európai struktúrával együtt a
SHAPE, a Szövetséges Hatalmak Legfelsőbb Európai Főparancsnokságának
Koordinációs és Tervező Bizottsága (CPC) koordinálta" - árulta el Gerardo
Serravalle olasz tábornok. Inzerilli tábornok elődje, Serravalle tábornok 1971 és
1974 között az olasz Gladio parancsnoka volt, és elmondta, hogy "az 1970-es
években a CPC tagjai voltak a Nagy-Britannia, Franciaország, Németország,
Belgium, Luxemburg, Hollandia és Olaszország titkos struktúráinak felelősei. A
titkos struktúrák e képviselői minden évben találkoztak valamelyik fővárosban".28 A
találkozókon minden alkalommal jelen voltak a CIA magas rangú tisztjei. "A stay29

behind találkozókon mindig jelen voltak a CIA képviselői" - emlékezett vissza
Serravalle. "Nem volt szavazati joguk, és a

30

annak a fővárosnak a CIA-központja, ahol a találkozóra sor került. Továbbá "az
amerikai erők európai parancsnokságának tagjai is jelen voltak, szintén szavazati jog
nélkül".29 "A "SHAPE direktíva" volt a hivatalos referencia, ha nem is a megfelelő
szövetséges Stay-Behind doktrína" - magyarázza Serravalle a Gladio-ról szóló
könyvében, és hangsúlyozza, hogy a CPC felvételei, amelyeket elolvasott, de
amelyek titkosak maradtak, mindenekelőtt "a Gladiátorok kiképzésére vonatkoznak
Európában, arra, hogy hogyan aktiválják őket a titkos parancsnokságokról a nemzeti
terület teljes megszállása esetén, és egyéb technikai kérdésekre, mint - hogy a
legfontosabbat idézzem - a különböző kommunikációs rendszerek egységesítésére a
Stay-Behind bázisok között".30
A CPC mellett az 1950-es évek elején a NATO-n belül egy második titkos
parancsnoki központot is létrehoztak, amely az ACC nevet viselte. A CPC-hez
hasonlóan az ACC is közvetlenül az USA által irányított SACEUR-ral állt
kapcsolatban. A Gladio ügyében folytatott belga vizsgálat megállapításai szerint az
ACC-t állítólag 1957-ben hozták létre, "amely a "Stay-Behind" hálózatok
koordinálásáért felelt Belgiumban, Dániában, Franciaországban, Németországban,
Olaszországban, Luxemburgban, Hollandiában, Norvégiában, az Egyesült
Királyságban és az Egyesült Államokban". Békeidőben a belga Gladio-jelentés
szerint az ACC feladatai közé tartozott "a hálózat irányelveinek kidolgozása, titkos
képességének fejlesztése, valamint a brit és egyesült államokbeli bázisok
megszervezése. Háború idején a SHAPE-pal együttműködve kellett megterveznie a
stay-behind műveleteket; a szervezőknek kellett aktiválniuk a titkos bázisokat és
onnan szervezniük a műveleteket".31
Inzerilli olasz Gladio tábornok azt állítja, hogy "az ACC-ben teljesen mások
voltak a viszonyok", mint a CPC-ben. Az ACC, amelyet "a SACEUR külön
parancsára alapítottak a CPC-nek, állítólag a CPC "alárendeltségévé vált"".32
Állítólag a testület mindenekelőtt olyan fórumként szolgált, ahol a Gladio knowhow-t cserélték ki a számos titkosszolgálati vezető között: "Az ACC alapvetően
technikai bizottság volt, egy olyan fórum, ahol információkat cseréltek a szerzett
tapasztalatokról, ahol a rendelkezésre álló vagy a tanulmányozott eszközökről
beszéltek, ahol információkat cseréltek a hálózatokról stb." Inzerilli olasz Gladio
parancsnok visszaemlékezése szerint: "Kölcsönös volt az érdeklődés. Mindenki
tudta, hogy ha egy akcióhoz hiányzik egy szakértő a robbanóanyagok, a távközlés
vagy az elnyomás terén, akkor gond nélkül fordulhat egy másik országhoz, mert az
ügynökök ugyanazokat a technikákat tanulták, és ugyanazokat az anyagokat
használták.".33
A legjelentősebbek az úgynevezett Harpoon rádióadók, amelyek az összes ACCtag által használt anyagok között szerepeltek. Ezeket az 1980-as években a NATO
Gladio központjának, az ACC-nek a megrendelésére a német AEG Telefunken cég
fejlesztette ki és gyártotta 130 millió német márka értékben, és egy régebbi,
elavulttá vált kommunikációs rendszert váltottak fel. A Harpoon rendszer 6000 kmes távolságon keresztül képes volt titkosított rádióüzenetek küldésére és fogadására,
és így az Atlanti-óceánon túl is összekapcsolta a különböző stay-behindeket. "Az
egyetlen anyagi elem, amely az ACC valamennyi Stay-Behind tagjának közös volt,
az a híres Harpoon rádióadó" - mondta Van Ussel belga Gladio ügynök, aki maga is
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Harpoon állomásokat üzemeltetett aktív időszakában az 1980-as években, derült ki a
1990s. Értelmezése szerint "ezt a rendszert rendszeresen használták a rádiós bázisok
és az ügynökök közötti üzenetek továbbítására (mindenekelőtt a rádiógyakorlatok
során), de mindenekelőtt arra szánták, hogy megszállás esetén központi szerepet
játsszon a hírszerzés továbbításában".34 Az ACC alapja az európai
Államokban és egy az Egyesült Királyságban, ahonnan a megszállt országokban lévő
egységeket aktiválni és irányítani lehetett. Az ACC kézikönyvek állítólag a
Gladiátorokat oktatták a közös titkos akcióeljárásokra, a titkosítási és
frekvenciaugrásos kommunikációs technikákra, valamint a légi le- és felszállásokra.
Az ACC elnöksége kétévente váltakozott a tagállamok között, 1990-ben Belgium
volt az elnök. Az ACC október 23-i és 24-i ülésén Raymond Van Calster
vezérőrnagy, a belga katonai titkosszolgálat, az SGR vezetője elnökölt. Inzerilli
tábornok felidézte, hogy "a CPC-vel ellentétben [az ACC-ben] nem volt állandó és
előre meghatározott igazgatóság. A bizottságban az elnökséget két éven át egy tag
töltötte be, aki az összes tagállam között váltakozva, ábécésorrendben váltotta
egymást", ezért az ACC-ben nem volt "a nagyhatalmak túlsúlya". Inzerilli jobban
szerette az ACC-ben végzett munkát, mint az erősebben amerikai dominanciájú
CPC-ben végzett munkát, és tanúvallomást tett: Azt kell mondanom, miután
személyesen is megtapasztaltam, hogy két évig voltam az ACC elnöke, hogy ez a
bizottság összességében valóban megkülönböztetésmentes volt.35
A Gladio-művelet és a NATO hátramaradó hálózatának jövőbeli kutatása
minden kétséget kizáróan az ACC és a CPC átirataira és felvételeire kell
összpontosítania. De még évekkel a szigorúan titkos hálózat felfedezése után is a
hivatalos választ, akárcsak 1990-ben, a hallgatás és a tagadás jellemzi. Amikor a
szerző 2000 nyarán kutatásai során a NATO archívumához fordult azzal a kéréssel,
hogy további információkat kérjen a Gladio-ról és konkrétan az ACC-ről és a CPCről, a katonai szövetség a következőket válaszolta: "Átnéztük az archívumunkat, és
nem találjuk az Ön által említett bizottságok nyomát". Amikor a szerző ragaszkodott
hozzá, a NATO levéltári részlege a következőket válaszolta: "Szeretném még
egyszer megerősíteni, hogy az Ön által említett bizottságok soha nem léteztek a
NATO-n belül. Továbbá az Ön által "Gladio" néven említett szervezet soha nem
volt a NATO katonai struktúrájának része".36 Ezt követően a szerző felhívta a
NATO Biztonsági Hivatalát, de sem az igazgatóval nem beszélhetett, sem a nevét
nem tudhatta meg, mert az titkos volt. Isabelle Jacobs asszony a Biztonsági
Hivatalban arról tájékoztatta a szerzőt, hogy nem valószínű, hogy a kényes Gladiokérdésekre választ kapna, és azt tanácsolta a szerzőnek, hogy a Gladio-kérdéseket
írásban nyújtsa be hazája nagykövetségén keresztül.
Így a brüsszeli NATO megfigyelő svájci missziója továbbította a
A szerző Gladio-kérdései a NATO-nak, Anton Thalmann svájci nagykövet
sajnálkozását fejezte ki: Sem én, sem a munkatársaim nem tudnak a NATO titkos
bizottságainak létezéséről, ahogyan azt a levelében említi.37 'Milyen kapcsolatban
áll a NATO a Titkos Tervező Bizottsággal (CPC) és a Szövetséges Titkos
Bizottsággal (ACC)? Mi a szerepe a CPC-nek és az ACC-nek? Milyen kapcsolatban
áll a CPC és az ACC a NATO Biztonsági Hivatalával?" - érdeklődött írásban a
szerző, és 2001. május 2-án választ kapott Lee McClenny-től, a NATO vezetőjétől.
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sajtó- és médiaszolgálat McClenny levelében azt állította, hogy "sem a Szövetséges
Titkos Bizottság, sem a Titkos Tervező Bizottság nem szerepel semmilyen általam
ismert, a NATO-val kapcsolatos, sem titkos, sem nem titkosított irodalomban.".
Hozzátette, hogy "Továbbá nem találtam senkit, aki itt dolgozna, aki tudna erről a
két bizottságról. Nem tudom, hogy létezhetett-e valaha ilyen bizottság vagy
bizottságok a NATO-nál, de jelenleg egyik sem létezik".38 A szerző ragaszkodott
hozzá, és megkérdezte: "Miért tagadta kategorikusan a NATO vezető szóvivője, Jean
Marcotta 1990. november 5-én, hétfőn a NATO és a Gladio közötti bármilyen
kapcsolatot, mire november 7-én egy másik NATO-szóvivőnek kellett kijelentenie,
hogy Marcotta két nappal korábbi kijelentése hamis volt?" Mire Lee McClenny így
válaszolt: "Nem tudok semmilyen kapcsolatról a NATO és a "Gladio hadművelet"
között. Továbbá nem találok feljegyzést arról, hogy egy Jean Marcotta nevű személy
valaha is a NATO szóvivője lett volna."39 És ezzel az ügy el is dőlt.
A CIA, a világ legerősebb titkosszolgálata nem volt együttműködőbb, mint a
világ legnagyobb katonai szövetsége, amikor a Gladio és a stay-behind kérdések
kényes kérdéséről volt szó. Az 1947-ben, két évvel a NATO megalakulása előtt
alapított CIA fő feladata a hidegháború idején a kommunizmus elleni globális
küzdelem volt titkos akciókban és az Egyesült Államok befolyásának előmozdítása.
Richard Nixon amerikai elnök egyszer úgy definiálta a taktikát, hogy "titkos akciók
alatt azokat a tevékenységeket értjük, amelyek célja ugyan az USA hivatalos
külföldi programjainak és politikájának támogatása, de amelyeket úgy terveznek és
hajtanak végre, hogy az amerikai kormány keze nem nyilvánvaló az illetéktelenek
számára".40 Történészek és politikai elemzők azóta is részletesen leírják, hogy a CIA
az amerikai különleges erőkkel együtt a latin-amerikai csendes és be nem jelentett
háborúkban hogyan befolyásolta a politikai és katonai fejleményeket számos
országban, köztük a legjelentősebb módon Jakobo Arbenz guatemalai elnök 1954-es
megbuktatását, Fidel Castro kubai elnök megbuktatására tett sikertelen kísérlet az
1961-es Disznóól invázió során, Ernesto Che Guevara 1967-es bolíviai
meggyilkolása, Salvador Allende chilei elnök megbuktatása és Augusto Pinochet
diktátor beiktatása 1973-ban, valamint a kontrák támogatása Nicaraguában a
sandinisták 1979-es forradalmát követően.41
Az amerikaiakon kívül a CIA számos titkos akciót hajtott végre Ázsiában és
Afrikában, amelyek közül a legjelentősebbek az iráni Moszadegh-kormány 1953-as
megdöntése, a fehér dél-afrikai rendőrség támogatása, amely 1962-ben Nelson
Mandela bebörtönzéséhez vezetett, az 1979-es szovjet inváziót követően Oszama
Bin Laden al-Kaidájának támogatása Afganisztánban, valamint a vörös khmerek
kommunista vezetőjének, Pol Potnak a támogatása kambodzsai bázisokról az USA
1975-ös vietnami vereségét követően. Rendszertani tudományos szempontból a CIA
titkos akciókkal foglalkozó részlege az FBI meghatározása szerint tehát terrorista
szervezetnek minősül. Az FBI szerint ugyanis a "terrorizmus" "az erő vagy erőszak
jogellenes alkalmazása személyek vagy tulajdon ellen egy kormány, a polgári
lakosság vagy annak bármely szegmense megfélemlítése vagy kényszerítése
érdekében, politikai vagy társadalmi célok előmozdítása érdekében".42
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Amikor az 1970-es évek közepén az Egyesült Államok parlamentje felismerte, hogy
a CIA és a Pentagon szinte kontrollálhatatlanul megnövelte a hatalmát, és
Frank Church amerikai szenátor bölcsen megjegyezte, hogy "a hírszerzési
visszaélések növekedése alapvető intézményeink általánosabb kudarcát tükrözi".
Church szenátor annak idején az amerikai parlament által az amerikai
titkosszolgálatokkal kapcsolatban folytatott három kritikus vizsgálat egyikét vezette,
amelyek az 1970-es évek második felében mutatták be zárójelentéseiket, amelyek a
mai napig az amerikai titkos hadviselés legmeghatározóbb dokumentumai közé
tartoznak.43 Az amerikai kongresszus vizsgálatainak általános hatása azonban
marginális volt, és a Fehér Ház által támogatott titkosszolgálatok továbbra is
visszaéltek hatalmukkal, amint arra az 1986-os Irán-Kontra-botrány rávilágított. Ez
vezette Kathryn Olmsted történészt a Kaliforniai Egyetemen "a központi kérdéshez":
"A vizsgálatok megkezdése után a sajtó és a Kongresszus legtöbb tagja miért hátrált
meg attól, hogy kihívást intézzen a titkos kormányzat ellen?".
Míg a vita a "titkos" létezéséről vagy nem létezéséről
kormányzat" az Egyesült Államokban továbbra is fennáll, a Gladio bizonyítékok azt
mutatják, hogy a CIA és a Pentagon a hidegháború alatt többször is a demokratikus
ellenőrzésen kívül működött, és a hidegháború vége után is elszámoltathatatlanok
maradtak tetteikért. Stansfield Turner admirális, a CIA 1977 és 1981 között
hivatalban lévő igazgatója 1990 decemberében egy olaszországi televíziós
interjúban szigorúan elutasította a Gladioval kapcsolatos kérdések megválaszolását.
Amikor az újságírók a számos olaszországi mészárlás áldozatainak tiszteletére
hivatkozva ragaszkodtak hozzá, a volt CIA-igazgató dühösen letépte a mikrofonját,
és azt kiabálta: "Azt mondtam, nincs kérdés a Gladioról!", mire az interjúnak vége
lett.45
A nyugalmazott középszintű CIA-tisztek szókimondóbbak voltak a hidegháború
titkairól és a CIA illegális műveleteiről. Köztük Thomas Polgar, aki 1981-ben
vonult nyugdíjba 30 éves CIA-s karrier után, és 1991-ben tanúskodott Robert Gates
CIA-igazgatói kinevezése ellen, mert az utóbbi eltussolta az Irán-Kontra-botrányt.
Amikor az európai titkos Gladio-hadseregekről kérdezték, Polgar a CPC-re és az
ACC-re utalva hallgatólagosan kifejtette, hogy a stay-behind programokat "egyfajta,
a NATO-hoz kapcsolódó, nem hagyományos hadviselést tervező csoport"
koordinálta. A titkos főhadiszálláson a nemzeti titkos hadseregek vezetői "néhány
havonta találkoztak különböző fővárosokban". Polgar ragaszkodott ahhoz, hogy "az
egyes nemzeti szolgálatok különböző intenzitással csinálták ezt", miközben
elismerte, hogy "Olaszországban az 1970-es években néhányan egy kicsit túllépték a
NATO által meghatározott chartát".46 Arthur Rowse újságíró, aki korábban a
Washington Post munkatársa volt, a Gladio olaszországi tevékenységéről szóló
esszéjében a következőket írta: "A Gladio tanulságai": "Amíg az amerikai
közvélemény nem ismeri az amerikai külkapcsolatok e sötét fejezetét, addig a
felelős ügynökségekre kevés nyomás nehezedik majd, hogy korrigáljanak. A
hidegháború vége", állapította meg Rowse, "keveset változtatott Washingtonban. Az
USA... még mindig vár egy valódi nemzeti vitára nemzetbiztonsági politikánk
eszközeiről, céljairól és költségeiről".47
A CIA titkos akcióinak és a titkos hidegháborúnak a kutatására szakosodott,
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független, nem kormányzati "Nemzetbiztonsági Archívum" akadémikusai
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a washingtoni George Washington Egyetem kutatóintézete 1991. április 15-én a
CIA-nak benyújtott egy információszabadságról szóló törvény (FOIA) szerinti
kérelmet. A FOIA-törvény szerint a kormányzat minden ágának számot kell adnia a
nyilvánosságnak a tevékenységeik jogszerűségére vonatkozó kérdésekről. Malcolm
Byrne, a Nemzetbiztonsági Archívum kutatási igazgatóhelyettese kérte a CIA-tól az
összes olyan ügynökségi iratot, amely a... Az Egyesült Államok kormányának
eredeti, valószínűleg az 1951-55 közötti időszakban hozott döntése(i), hogy
szponzoráljon, támogasson vagy együttműködjön bármilyen titkos hadsereget,
hálózatot vagy más egységet, amelyet azért hoztak létre, hogy ellenálljon a
kommunista uralom alatt álló országok esetleges nyugat-európai inváziójának, vagy
hogy gerilla tevékenységet folytasson a nyugat-európai országokban, amennyiben
azok kommunista, baloldali vagy szovjet támogatású pártok vagy rezsimek uralma
alá kerülnének". Továbbá Byrne kiemelte: "A fentiekre való hivatkozással kérjük,
hogy a keresés során vegyenek figyelembe minden olyan feljegyzést, amely a
"Gladio-művelet"
néven
ismert
tevékenységekre
vonatkozik,
különösen
Franciaországban, Németországban vagy Olaszországban.48
Byrne helyesen mutatott rá, hogy "a kérelem eredményeként megszerzett
valamennyi irat jelentősen hozzájárul majd az Egyesült Államok II. világháború
utáni külpolitikájának, valamint a hírszerzési információknak, elemzéseknek és
műveleteknek az Egyesült Államok akkori politikai döntéshozatalában betöltött
szerepének megértéséhez". A CIA azonban megtagadta az együttműködést, és 1991.
június 18-án a következőket válaszolta: "A CIA sem megerősíteni, sem cáfolni nem
tudja az Ön kérésének megfelelő iratok létezését vagy nem létezését". Amikor
Byrne fellebbezett a CIA ezen elutasítása ellen, hogy bármilyen Gladio-információt
szolgáltasson, a fellebbezést elutasították. A CIA az együttműködés megtagadását a
FOIA-törvény két, a dokumentumokat védő kivételére alapozta: vagy "a
nemzetvédelem vagy a külpolitika érdekében hozott végrehajtási utasítás alapján
megfelelően titkosított" (Bl. kivétel), vagy "az igazgatónak az 1947. évi
nemzetbiztonsági törvény, illetve az 1949. évi CIA-törvény értelmében az
ügynökség által alkalmazott hírszerzési források és módszerek, valamint az
ügynökség szervezetének, funkcióinak, neveinek, hivatalos címeinek, fizetésének
vagy létszámának a nyilvánosságra hozatalától való védelmére vonatkozó törvényi
kötelezettségei" (B3. kivétel).
Amikor az európai tisztviselők megpróbáltak szembeszállni a titkos kormánnyal,
aligha voltak sikeresebbek. 1995 márciusában a Giovanni Pellegrino szenátor által
vezetett olasz szenátusi bizottság a Gladio és az olaszországi mészárlások
kivizsgálását követően FOIA-kérelmet intézett a CIA-hoz. Az olasz szenátorok a
CIA-tól a Vörös Brigádokkal és a Moro üggyel kapcsolatos összes iratot kérték,
hogy kiderítsék, a CIA a Gladio belföldi ellenőrzési feladatának megfelelően
valóban beszivárgott-e a Vörös Brigádokba, mielőtt 1978-ban megölték Aldo Moro
volt olasz miniszterelnököt és a DCI vezetőjét. A CIA nem volt hajlandó
együttműködni, és a FOIA Bl és B3 mentességére hivatkozva 1995 májusában
elutasított minden adatot, és azt válaszolta, hogy "sem megerősíteni, sem tagadni
nem tudja az Ön megkeresésével kapcsolatos CIA-dokumentáció létezését". Az
olasz sajtó hangsúlyozta, hogy ez mennyire "kínos" volt, és a következő szalagcímet
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adta: "A CIA elutasította a parlamenti bizottsággal való együttműködésre vonatkozó
kérést az emberrablás rejtélyeinek felderítésére. Moro, az USA államtitkát".49
A CIA-hoz intézett második Gladio-kérdés európai kormánytisztviselők részéről
Ausztriából érkezett 1996 januárjában, miután a CIA szigorúan titkos Gladiofegyverraktárai
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a semleges alpesi állam hegyi rétjein és erdeiben fedezték fel. Az amerikai kormány
tisztviselői elutasították, hogy az Egyesült Államok fedezni tudja a költségeket...
a CIA-hálózatok kiásásából és helyreállításából adódóan. 50 A belügyminisztérium M i
c h a e l S i k a vezette osztrák belügyminisztériumi vizsgálat 1997. november 28-án
bemutatta a CIA fegyverraktárakról szóló zárójelentését, és kijelentette, hogy
"hogy nem lehet teljes bizonyosságot szerezni a fegyverraktárakról és azok tervezett
felhasználásáról". Ezért "a szigorú tisztázás érdekében kívánatos lenne a vonatkozó
dokumentumokhoz való hozzáférés, különösen az Egyesült Államokban". 51 A
bizottság tagja, Oliver Rathkolb, a Bécsi Egyetem munkatársa ezért FOIA-kérelmet
nyújtott be, hogy hozzáférhessen a CIA vonatkozó dokumentumaihoz. 1997-ben
azonban a CIA elnöke, az Agency Release Panel elutasította Rathkolb információs
kérelmét is a FOIA Bl és B3 mentességek alapján, így az osztrákok azon
siránkozhattak, hogy a CIA nem felelős a tetteiért.
Mivel a FOIA-kérelem az egyetlen elérhető módszer a CIA Gladiodokumentumok megszerzésére, a szerző 2000. december 14-én FOIA-kérelmet
nyújtott b e a CIA-hoz, mire a CIA két héttel később kitérő választ adott a szerző
"Gladio-műveletre" vonatkozó kérésére, amelyben kijelentette, hogy "A CIA sem
megerősíteni, sem tagadni nem tudja a kérésének megfelelő dokumentumok
létezését vagy nem létezését". A CIA információs és adatvédelmi koordinátora,
Kathryn I. Dyer a Bl és B3 FOIA-mentességre hivatkozva levelében elutasított
minden információt a Gladio-művelettel kapcsolatban.52 A szerző megfellebbezte a
CIA ezen döntését, és azzal érvelt, hogy "A visszatartott dokumentumokat a FOIA
értelmében közzé kell tenni, mivel a b) (1) és b) (3) bekezdés szerinti titoktartási
mentességek ésszerűen csak olyan CIA-műveletekre vonatkozhatnak, amelyek ma is
titkosak". A szerző kutatásainak adataival bizonyította, hogy ez már nem így van, és
arra a következtetésre jutott: "Ha Ön, Dyer asszony, ebben az összefüggésben felveti
a FOIA (b)(1) és (b)(3) titoktartási mentességeket, akkor bölcstelenül megfosztja a
CIA-t a hangjától és a lehetőségtől, hogy állást foglaljon a Gladio nyilvánosságra
hozataláról szóló diskurzusban, amelyre attól függetlenül sor kerül, hogy a CIA úgy
dönt-e, hogy részt vesz benne vagy sem.".53
2001 februárjában a CIA azt válaszolta, hogy "a fellebbezését elfogadták és
az Ügynökség felmentési bizottságának megfelelő tagjai intézkednek annak
megvizsgálásáról. A meghozott döntésekről tájékoztatni fogják Önt. A CIA
ugyanakkor hangsúlyozta, hogy az ügynökségi elbocsátási testület "a beérkezési
sorrendben történő elbírálás alapján" foglalkozik a fellebbezésekkel, és hogy
"jelenleg körülbelül 315 fellebbezésből áll a munkaterhelésünk".54 A szerző Gladiokérelmét így félretették és elhalasztották. A cikk írásakor, majdnem négy évvel
később, a CIA ügynökségek szabadon bocsátásával foglalkozó testület még mindig
nem válaszolt a szerző tájékoztatás iránti kérelmére.
A brit titkosszolgálat, az MI6 volt a harmadik szervezet - a NATO és a CIA után
-, amely központi szerepet játszott a hátramaradási műveletben. Az MI6 1990-ben
nem foglalt állást a Gladio-ügyben, mert legendás titoktartási megszállottságával
magát a létezését csak 1994-ben, a Intelligence Services Act elfogadásával
erősítették meg hivatalosan, amely kimondta, hogy az MI6 külföldi hírszerzési
információkat gyűjt és titkos akciókban vesz részt külföldön.
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Míg a brit vezetők és az MI6 minden kommentárt visszautasított, Rupert Allason, a
Konzervatív Párt tagja, a Nigel West álnéven megjelenő Intelligence Quarterly
Magazine szerkesztője és több, a brit biztonsági szolgálatokról szóló könyv szerzője
a Gladio-botrány csúcspontján, 1990 novemberében egy telefoninterjúban
megerősítette az Associated Pressnek, hogy "nagymértékben részt vettünk és még
mindig részt veszünk... ezekben a hálózatokban.". West kifejtette, hogy a britek
"minden bizonnyal segítettek finanszírozni és működtetni, az amerikaiakkal együtt"
számos hálózatot, és az MI6-on keresztül a CIA-val együtt közvetlenül is részt vettek
benne: "Az emberek, akik ezt inspirálták, a brit és az amerikai hírszerző
ügynökségek voltak.". West elmondta, hogy 1949 után a hátramaradó hadseregeket a
NATO Különleges Erők Parancsnoki és Ellenőrzési Struktúrája koordinálta, amelyen
belül stratégiai szerepet játszottak a brit Special Air Service (SAS) különleges
alakulatai is.55
"Nagy-Britannia szerepe az egész Európában lévő "stay-behind"-ek felállításában
abszolút
alapvető" - jelentette a brit BBC Newsnight című műsorában némi késéssel 1991.
április 4-én. John Simpson, a Newsnight olvasója azt kifogásolta, hogy az MI6 és a
brit védelmi minisztérium minden információt visszatart a témával kapcsolatban,
miközben "a Gladio létezéséről szóló leleplezések nyomán kiderült, hogy más
európai
országoknak
Belgiumnak,
Franciaországnak,
Hollandiának,
Spanyolországnak, Görögországnak, Törökországnak - is voltak saját hátramaradó
hadseregeik. Még a semleges Svédországban és Svájcban is nyilvános vita alakult
ki. Néhány esetben pedig vizsgálatokat indítottak. Nagy-Britanniában azonban
semmi sincs. Kivéve a védelmi minisztérium szokásos megjegyzését, miszerint nem
beszélnek nemzetbiztonsági kérdésekről'.56 Simpson elmesélte, hogy a berlini fal
leomlása óta a britek lenyűgözve és elborzadva értesültek a Stasi, a Securitate és
más kelet-európai titkosszolgálatok összeesküvéseiről és terrorakcióiról. 'Vajon a mi
oldalunk képes lett volna valaha is hasonlót tenni? Biztosan nem' - jegyezte meg
ironikus hangsúllyal, majd a nyugati biztonsági szolgálatokra irányította a
reflektorfényt: "Most mégis elkezdtek információk napvilágot látni a NATO
legtitkosabb titkosszolgálatainak állítólagos gaztetteiről. Olaszországban egy
parlamenti bizottság vizsgálja egy titkos hadsereg tevékenységét, amelyet az állam
egy esetleges szovjet invázióval szembeni ellenállásra hozott létre. A vizsgálat
nyomán Európa-szerte hasonló titkos erőkre derült fény. A Gladio néven ismert
olasz csoportot azonban azzal gyanúsítják, hogy részt vett egy sor terrorista
merényletben'.57
A BBC nem tudta rávenni a kormánytisztviselőket, hogy állást foglaljanak a
Gladio-ügyben, és a hivatalos megerősítés, hogy az MI6-nak köze volt hozzá, csak
évekkel később és egy meglehetősen szokatlan csatornán keresztül érkezett: egy
múzeumon keresztül. A londoni Imperial War Museum 1995 júliusában nyitotta
meg új állandó kiállítását "Titkos háborúk" címmel. 'Amit most látni fognak a
kiállításon, az évek óta az ország legjobban őrzött titkai közé tartozik' - köszöntötték
a látogatókat a bejáratnál. 'Most először itt tették hozzáférhetővé a nagyközönség
számára. És ami a legfontosabb, ez az igazság... A tény hihetetlenebb és
izgalmasabb, mint a fikció". Az egyik, az MI6-nak szentelt ablakban egy
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feltűnésmentes megjegyzés megerősítette, hogy 'Az MI6 harmadik világháborúra
való felkészülése között szerepelt a "stay-behind" csoportok létrehozása, amelyek
készen álltak arra, hogy az ellenséges vonalak mögött tevékenykedjenek, ha a
szovjetek előrenyomulnának Nyugat-Európában. Ugyanebben az ablakban egy
nagy, robbanóanyagokkal teli láda
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a következő kommentárt tartalmazta: "Az MI6 által kifejlesztett robbanóanyag
csomag, amelyet potenciálisan ellenséges területen kell elrejteni. Évekig eltemetve
maradhatott anélkül, hogy a tartalmáról bárki is tudomást szerzett volna. A
"hátramaradó" pártok szabotázstechnikáiról szóló füzet mellett pedig ez állt: "Az
ausztriai brit megszállási övezetben,
a Királyi Tengerészgyalogság fiatalabb tisztjeit leváltották a szokásos feladataikról,
hogy a hegyekben készítsék elő az utánpótlási rejtekhelyeket, és kapcsolatot tartsanak
a helyben toborzott ügynökökkel.58
Az MI6 egykori tisztjei joggal vették a kiállítást annak jeleként, hogy mostantól
beszélhetnek a szigorúan titkos Gladio-műveletről. Néhány hónappal a kiállítás
megnyitása után Giles és Preston, a Királyi Tengerészgyalogság egykori tisztjei - az
egyetlen MI6-ügynökök, akiket a Gladio-kiállításon egy "az osztrák Alpokban 19531954" című fotó mellett megnevezettek - megerősítették Michael Smith írónak,
hogy az 1940-es évek végén és az 1950-es évek elején a britek és az amerikaiak a
várható szovjet invázióra készülve Stay-Behind egységeket állítottak fel NyugatEurópában. Gilest és Prestont akkoriban az angliai Portsmouth melletti Fort
Moncktonba küldték, ahol az MI6 az SAS-szel együtt képezte ki a Gladiátorokat.
Kiképzést kaptak a kódokról, a pisztolyhasználatról és a titkos műveletekről.
"Gyakorlatokat kellett végrehajtanunk, az éjszaka közepén kimentünk, és úgy
tettünk, mintha vonatokat robbantanánk fel a pályaudvarokon anélkül, hogy az
állomásfőnök vagy a portások észrevennének" - emlékezett vissza Preston a saját
kiképzésére. "Körbeosontunk, és úgy tettünk, mintha tölteteket helyeznénk el a
vasúti mozdony jobb oldalán, hogy felrobbantsuk azt.59
Giles úgy emlékezett, hogy részt vettek a közforgalmú brit vonatok elleni
szabotázsakciókban is, mint például az Eastleigh Marshalling Yardsnál tartott
gyakorlat során: "Téglákat helyeztünk el a vasúti mozdonyok belsejében, hogy
műanyag robbanóanyagot szimuláljunk. Emlékszem a gőzmozdonyok soraira és
soraira, amelyek mind vastag hó alatt, gőzfelhőkben álltak" - emlékezett vissza
Giles. "Kutyás katonák voltak kint. Jöttek az őrök, én pedig a mozdonyok
hengerblokkjai között bújtam el, amikor elhaladtak mellettem. Mi is felnyitottuk a
tengelydobozok kenőfedeleit, és homokot öntöttünk bele. Az történt, hogy
körülbelül ötven mérföld után a homok a tengelydobozban elkezdett vörösen
felforrósodni, és mind túlmelegedett".60 Az ügynököket aligha zavarta, hogy a
mozdonyok nyilvános használatban voltak: "Ez nem az én problémám volt. Igazi
játékot játszottunk" - magyarázta Giles. "Tíznapos tanfolyamot kellett elvégeznem
Greenwichben, ahol megtanultam, hogyan kell követni az embereket az utcán, és
hogyan kell lerázni az engem követő embereket" - emlékezett vissza Preston - "a
hírszerzés világában való létezés gyakorlati kérdései". Ezután Ausztriába repültek,
hogy ügynököket toborozzanak és képezzenek ki, és felügyelték az "MI6 és a CIA
által létrehozott" osztrák Gladio "földalatti bunkereit, amelyek tele voltak
fegyverekkel, ruházattal és ellátmánnyal".61 Amikor a szerző 1999-ben meglátogatta
az MI6 főhadiszállását a londoni Temze partján, nem volt túlságosan meglepve,
amikor azt mondták neki, hogy az MI6 nem nyilatkozik katonai titkokról.
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4
A TITKOS HÁBORÚ NAGYBRITANNIÁBAN

A hidegháború végleges és végleges beszámolója soha nem fog megíródni, mivel a
történelem a történelmet előállító és fogyasztó társadalmakkal együtt fejlődik.
Számos ország tudósai között azonban konszenzus alakult ki abban, hogy a
hidegháború legmarkánsabb jellemzője - nyugati szemmel nézve - a kommunizmus
elleni globális szintű küzdelem volt. Ebben a küzdelemben, amely a huszadik század
történelmét kevés más vonáshoz hasonlóan jellemezte, a világ egykori
szuperhatalma, Nagy-Britannia elvesztette vezető pozícióját az Egyesült Államokkal
szemben. Ez utóbbi a kommunizmus elleni harcot arra használta fel, hogy évtizedről
évtizedre növelje hatalmát. A Szovjetunió 1991-es bukása és a hidegháború vége
után pedig az Egyesült Államok birodalma úgy uralta a világot, mint korábban
egyetlen más birodalom sem a történelemben.
Nagy-Britannia konzervatív berendezkedése nagyon aggódott, amikor a
az emberiség történetében először 1917-ben egy távoli, de nagy mezőgazdasági
országban kommunista rendszert vezettek be. Az oroszországi forradalom után a
kommunisták egész gyárakat foglaltak el, és elmagyarázták, hogy mostantól a
termelési eszközök a népé. A befektetők sok esetben mindent elvesztettek. Denna
Frank Fleming történész "A hidegháború eredete" című írásában megjegyezte, hogy
az orosz forradalom által előidézett társadalmi változások közül sokat, köztük az
egyház és a földbirtokos nemesség radikális eltörlését "a világ konzervatívjai idővel
talán elfogadták volna, de az ipar, a vállalkozások és a föld államosítását - soha". Az
orosz forradalom példája soha sehol nem ismétlődhetett meg. "J. B. Priestly egyszer
azt mondta, hogy Anglia konzervatívjainak elméje az orosz forradalom csúcspontján
bezárult, és soha többé nem nyílt ki".1
Nyugaton nagyrészt ismeretlenül, a kommunizmus elleni titkos háború ezért
kezdődött el
közvetlenül az orosz forradalom után, amikor Nagy-Britannia és az Egyesült
Államok titkos hadsereget küldött az újonnan alapított Szovjetunió
kisgyermeknemzete ellen. 1918 és 1920 között London és Washington az orosz
jobboldal mellé állt, és tíz katonai beavatkozást finanszírozott a Szovjetunió ellen
szovjet földön, amelyek mindegyike nem tudta megdönteni az új uralkodókat, de
jelentős gyanakvást keltett a kommunista elit és Sztálin diktátor körében a
kapitalista Nyugat indítékaival kapcsolatban.2 A következő években a Szovjetunió
megerősítette biztonsági apparátusát, és végül
38

totalitárius állammá vált, és rendszeresen letartóztatott külföldieket, akiket a Nyugat
titkos ügynökeinek tartottak. Ahogy nyilvánvalóvá váltak az oroszországi
kommunizmus megdöntésének nehézségei, Nagy-Britannia és szövetségesei arra a
stratégiára összpontosítottak, hogy megakadályozzák a kommunizmus más
országokba való átterjedését.
1936 júliusában Franco fasiszta diktátor államcsínyt hajtott végre a spanyol baloldali
kormány ellen, és az ezt követő polgárháborúban legyőzte az ellenzéket és a spanyol
kommunistákat, miközben élvezte a londoni, washingtoni és párizsi kormányok
csendes támogatását. Az okok között, amiért Adolf Hitlert nem sikerült nagyon
korán megállítani, ez az egyik, hogy lényegében a megfelelő ellenséget találta meg:
a szovjet kommunizmust. A spanyol polgárháború alatt Hitler és Mussolini
bombázhatta a spanyol ellenzéket. A második világháború kirobbantása után Hitler
1941-ben, 1942-ben és 1943-ban három hatalmas offenzívát indított Oroszország
ellen, amelyek majdnem halálos csapást mértek az orosz kommunizmusra. A
második világháború során minden más országnál több áldozatot követelő
Szovjetunió több mint 15 millió civilt és 7 millió katonát vesztett, míg további 14
millióan megsebesültek.3 Orosz történészek később azzal érveltek, hogy Moszkva
sürgető kérése ellenére az Egyesült Államok, amely a második világháborúban 300
000 katonát vesztett Európa és Ázsia felszabadításakor, Nagy-Britanniával együtt
tudatosan tartózkodott attól, hogy nyugaton második frontot hozzon létre Hitler
ellen, ami természetesen elterelte volna a náci csapatokat, és így könnyítette volna a
Szovjetunió elleni támadást. Csak Sztálingrád után fordult meg a kocka, a Vörös
Hadsereg legyőzte a németeket és nyugatra vonult, ezért az orosz történészek szerint
a szövetségesek, akik attól féltek, hogy elveszítik a terepet, gyorsan létrehoztak egy
második frontot, és az 1944-es normandiai partraszállás után Berlinben találkoztak a
szovjet hadsereggel.4 A brit történészek megerősítették az országukat és másokat is
formáló intrikák történetét. 'Anglia a modern időkben mindig is a felforgatás egyik
központja volt - mások számára ismert, de saját maga számára nem - állapította meg
Mackenzie brit történész a második világháború után. 'Ezért a furcsa kétoldalú kép:
Anglia a külvilág számára az intrika, a ravaszság és a tökéletes titoktartás mintaképe
volt, saját maga számára mindenekelőtt blöffölőnek, egyszerűnek és jószándékúnak
tűnt.5 Mackenzie azt állítja, hogy a britek legendás titkos hadviselése "a brit
birodalmat létrehozó "kis háborúk" történetébe nyúlik vissza".6 A második
világháború kitörésének közeledtével a brit védelmi minisztérium stratégái arra a
következtetésre jutottak, hogy titkos akcióiknak "az Indiában, Irakban, Írországban
és Oroszországban szerzett tapasztalatokon kell alapulniuk, azaz a gerilla és az IRA
taktikájának kombinációját kell kidolgozniuk".7
1938 márciusában, nem sokkal Ausztria Hitler általi annektálása után az MI6-on
belül új részleget hoztak létre D szekció néven, amelynek feladata az európai
felforgató műveletek kidolgozása volt. A D szekció "hátramaradó"
szabotázscsoportokat kezdett létrehozni a német invázió által fenyegetett
országokban.8 Amikor 1940-ben Dél-Anglia német inváziója küszöbön állt, "a D
szekció elkezdett fegyverraktárakat felhalmozni és ügynököket toborozni szerte
Nagy-Britanniában, anélkül, hogy bárki mást tájékoztatott volna. A brit belföldi
titkosszolgálat, az MI5 igencsak megijedt, amikor a D szekció tevékenységéről
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jelentéseket kapott, és több ügynöküket kémként letartóztatták, mielőtt az igazság
kiderült volna.9 A "D" szekció tagjai által a hátramaradt ügynökök toborzása és
szervezése nagyon is úgy tűnt, hogy
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titokzatos minden megfigyelő számára: "Ezeknek az idegeneknek [a D szekció
ügynökeinek] a megjelenése a városi ruháikban, baljós fekete limuzinjaikban és az
általános titokzatosság légkörében, a titokzatosságot okozta
riadalmat keltett a helyi lakosok körében" - emlékszik vissza Peter Wilkinson, a SOE
egykori ügynöke. A titkos ügynökök "feldühítették az alárendelt katonai
parancsnokokat is, mivel nem voltak hajlandóak magyarázatot adni jelenlétükre vagy
megbeszélni a tevékenységüket, kivéve, ha azt mondták, hogy az "szigorúan
titkos"".10 Fél évszázaddal később a londoni Imperial War Museum "Titkos
háborúk" című kiállítása tárta a nagyközönség elé, hogy "az MI6 D szekciója a
"Stay-behind" doktrínát követve Angliában is ellenállási hadseregeket állított fel
"Auxiliary Units" néven, fegyverekkel és robbanóanyagokkal felszerelve". Ezek az
első brit Gladio-egységek "különleges kiképzést kaptak, és arra utasították őket,
hogy a szigetországi német invázió esetén "maradjanak az ellenséges vonalak
mögött". Titkos rejtekhelyekről és fegyverraktárakból operálva szabotázst és
gerillaharcot folytattak volna a német megszállók ellen".11 Hogy a terv a
gyakorlatban bevált volna-e, a német invázió hiányában soha nem derült ki. De 1940
augusztusára Anglia és Skócia északi-tengeri partjai mentén "egy meglehetősen
rozoga szervezetet" hoztak létre, amely a legsebezhetőbb inváziós partokat fedezte.12
Az MI6 D szekciója titkos hadviselés volt, amely csak Nagy-Britanniára
korlátozódott. Ez a
megváltozott, amikor 1940 júliusában Winston Churchill brit miniszterelnök
elrendelte egy titkos hadsereg létrehozását SOE elnevezéssel, hogy "lángba borítsa
Európát az ellenállási mozgalmak támogatásával és felforgató műveletek
végrehajtásával az ellenséges területeken".13 A miniszterelnöki kabinet 1940. július
19-i háborús feljegyzése rögzíti, hogy "A miniszterelnök az érintett miniszterekkel
folytatott konzultációt követően úgy döntött továbbá, hogy haladéktalanul új
szervezetet kell létrehozni, amelynek feladata a tengerentúli ellenség elleni
felforgató és szabotázs akciók koordinálása." A miniszterelnök a következő
határozatot hozta: "A miniszterelnök a tengerentúli ellenséggel szemben felforgató
és szabotázs akciókat foganatosítani. A SOE-t a Hugh Dalton vezette Gazdasági
Hadviselés Munkaügyi Minisztérium parancsnoksága alá helyezték. Miután a német
erők elfoglalták Franciaországot, és megállíthatatlannak tűntek, Dalton miniszter
ragaszkodott ahhoz, hogy titkos háborút kell vívni a német erők ellen a megszállt
területeken: "Az ellenség által megszállt területeken olyan mozgalmakat kell
szerveznünk, amelyek hasonlóak az írországi Sinn Fein mozgalomhoz, a most Japán
ellen tevékenykedő kínai gerillákhoz, a Wellington hadjáratában figyelemre méltó
szerepet játszó spanyol irregulárisokhoz, vagy - ezt akár be is vallhatjuk - azokhoz a
szervezetekhez, amelyeket maguk a nácik a világ szinte minden országában olyan
figyelemre méltó módon fejlesztettek ki." A SOE-nek a világ minden országában
meg kell szerveznie az ellenséges hadsereget. Logikusnak tűnt, hogy a titkos
hadviselés fegyverét a britek sem hanyagolhatják el, és Dalton hangsúlyozta:
"Ennek a "demokratikus internacionálénak" sokféle módszert kell alkalmaznia,
beleértve az ipari és katonai szabotázst, a munkásagitációt és sztrájkokat, a
folyamatos propagandát, az árulók és a német vezetők elleni terrorcselekményeket, a
bojkottokat és a zavargásokat. Teljes titokban egy ellenállási hálózatot kellett tehát a
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brit katonai és hírszerzési intézmény fenegyerekeinek kiépíteniük: "Szükség van egy
új szervezetre, amely koordinálja, inspirálja, ellenőrzi és segíti az elnyomott
országok állampolgárait, akiknek maguknak kell a közvetlen résztvevőknek lenniük.
Teljes titoktartásra, bizonyos fanatikus lelkesedésre, a különböző nemzetiségű
emberekkel való együttműködésre való hajlandóságra, teljes politikai
megbízhatóságra van szükség".14
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Dalton miniszter alatt a SOE operatív parancsnokságát Sir Colin Gubbins
vezérőrnagy kapta meg, egy alacsony, vékony, drótos, bajuszos felvidéki férfi, aki
később befolyással volt a brit Gladio kiépítésére.15 "A probléma és a terv az volt,
hogy a megszállt országok népeit arra bátorítsák és képessé tegyék arra, hogy
szabotázs, felforgatás, go- lassú gyakorlatok, puccsos rajtaütések stb. révén minden
lehetséges ponton zaklassák a német háborús erőfeszítéseket" - írta le Gubbins a
SOE feladatát - "és ugyanakkor titkos erőket építsenek ki benne, amelyeket
megszerveztek, felfegyvereztek és kiképeztek, hogy csak akkor vegyék ki részüket,
amikor a végső támadás megkezdődik". A SOE a második világháború közepén
született Gladio-művelet másolata volt. "A legegyszerűbben fogalmazva, ez a terv
nagyszámú személyi állomány, valamint fegyverek és robbanóanyagok nagy
mennyiségű szállítására irányult a megszállt területekre" - foglalta össze Gubbins az
ambiciózus tervet.16
A Special Operations Executive a D szekció személyzetének nagy részét
alkalmazta, és végül egy önálló, jelentős szervezetté vált, több mint 13 000 férfival
és nővel a soraiban, amely globális szinten és az MI6-tal szorosan együttműködve
tevékenykedett. Bár a SOE a Távol-Kelet-Ázsiában is végzett küldetéseket, Indiából
és Ausztráliából kiindulva, Nyugat-Európa volt a fő műveleti színtere, ahol a
nemzeti titkos hadseregek létrehozására összpontosított.
A SOE szabotázst és
felforgatást támogatott az ellenség által megszállt területeken, és olyan kiképzett
emberekből álló magot hozott létre, akik segíthettek az ellenállási csoportoknak az
érintett országok visszafoglalásában. "A SOE öt éven át a brit fellépés fő eszköze
volt Európa belpolitikájában" - jegyezte meg a brit kabinetiroda jelentése -,
"rendkívül erős eszköz volt", mivel számos feladatot tudott ellátni, és így "Amíg a
SOE dolgozott, egyetlen európai politikusnak sem lehetett az az illúziója, hogy a
britek érdektelenek vagy halottak".17
Hivatalosan a SOE-t a háború után, 1946 januárjában feloszlatták, és Gubbins
SOE-parancsnok lemondott. Sir Steward Menzies, aki 1939-től 1952-ig az MI6-ot
vezette, mégsem akart eldobni egy olyan értékes eszközt, mint a titkos hadsereg, és
az MI6 különleges műveleti részlegének igazgatójaként gondoskodott arról, hogy a
brit titkos akciók a hidegháborúban is folytatódjanak. A SOE-ről szóló, korábban
titkos kabinetjelentés arra a következtetésre jutott, hogy "egészen biztos, hogy a
SOE-t valamilyen formában minden jövőbeli háborúban újra létre kell hozni".18 A
brit vezérkari főnökök által 1945. október 4-én ideiglenesen jóváhagyott hosszú távú
célok a SOE és utódja, az MI6 különleges műveleti részlege számára ezért először is
egy olyan vázhálózat létrehozását irányozták elő, amely háború esetén gyorsan
bővíthető, másodszor pedig a brit kormány titkos műveleti igényeinek kiszolgálását
külföldön. "E feladatok végrehajtása során elsőbbséget élveztek azok az országok,
amelyeket a Szovjetunióval való esetleges konfliktus legkorábbi szakaszában
valószínűleg lerohannának, de amelyek még nem állnak szovjet uralom alatt.19
Nyugat-Európa tehát a brit titkos hadviselés központi színtere maradt a második
világháború befejezése után is.
Miután a SOE-t 1946. június 30-án bezárták, az MI6-on belül létrehoztak egy új,
"Különleges műveletek" (SO) nevű részleget, amelyet Colin Gubbins vezérőrnagy
parancsnoksága alá helyeztek. Frans Kluiters holland titkosszolgálati kutató szerint
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az MI6 aktívan támogatta a titkos kommunistaellenes hadseregek felállítását
"Különleges" néven.
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A műveletek megkezdték a hálózatok kiépítését Nyugat-Németországban, Olaszországban és
Ausztriában. Ezek a
hálózatokat ("stay- behind" szervezetek) aktiválhatták volna egy esetleges szovjet
invázió esetén, hogy hírszerzési információkat gyűjtsenek és támadó
szabotázstevékenységeket hajtsanak végre.".20 Gubbins gondoskodott arról, hogy a
SOE személyzete még 1945 után is olyan országokban maradjon, mint Németország,
Ausztria, Olaszország, Görögország és Törökország; a SOE-nak és utódainak
ugyanis "Németország egyszerű legyőzésén túlmutató politikai érdekei is voltak".
Az 1945-ös kifejezett irányelv "világossá tette, hogy a SOE fő ellensége a
kommunizmus és a Szovjetunió volt", mivel az európai brit érdekeket "a Szovjetunió
és az európai kommunizmus fenyegette".21 Néhány évvel később Ernest Bevin brit
külügyminiszter 1948. január 22-én a brit parlament előtt, hogy parlamenti
támogatást szerezzen a folyamatban lévő titkos műveletekhez, a szovjet felforgatás
és a szovjet "ötödik hadoszlopok" elleni harcra szakosodott fegyveres egységek
létrehozását sürgette. A kiválasztott parlamenti képviselők akkoriban tudták, hogy a
javaslat már megvalósítás alatt áll.
Mivel Washington osztozott Nagy-Britannia ellenségében, a két ország között
nagyon szoros volt a katonai és titkosszolgálati együttműködés. A washingtoni
Fehér Ház utasítására Frank Wisner, a CIA titkos akciókkal foglalkozó részlegének,
az Office of Policy Coordination (OPC) igazgatója Nyugat-Európa szerte Staybehind titkos hadseregeket állított fel, és műveletei során szorosan együttműködött
Gubbins ezredes MI6 különleges műveleti részlegével. A CIA és az MI6 első
lépésben "semlegesítette a tengelyhatalmak Németországban, Ausztriában és ÉszakOlaszországban megmaradt titkos egységeit", majd ezt követően a legyőzött
fasiszták egy részét beszervezte az új kommunistaellenes titkos hadseregekbe,
ahogyan azt Roger Faligot és Remi Kauffer francia titkosszolgálati tudósok
megfigyelték. 'És valóban, a CIA OPC-jén és a SIS SOB-jén keresztül a háborút
éppen megnyert demokratikus országok titkosszolgálatai ezt követően megpróbálták
"visszaadni" e kommandósok egy részét egykori szovjet szövetségesük ellen.22
Az MI6 és a CIA, valamint a SOB és az OPC titkos akciókkal foglalkozó
részlegeik mellett a brit és az amerikai katonai különleges erők is szorosan
együttműködtek. A SAS és az amerikai Green Berets, akiket arra képeztek ki, hogy
titokban, ellenséges területeken különleges küldetéseket hajtsanak végre, a
hidegháború alatt számos esetben voltak fegyvertársak, és más műveletek mellett a
titkos hátramaradó hadseregeket is kiképezték. Giles és Preston, az osztrák Gladio
felállítását végző egykori királyi tengerészgyalogos tisztek megerősítették, hogy a
Gladio újoncokat az angliai Portsmouth melletti vízparton lévő régi napóleoni
Monckton erődbe küldték, ahol az MI6 a brit SAS-szel együtt képezte ki ügynökeit.
Ők maguk is részt vettek ezeken a Gladio-képzéseken, és oktatást kaptak a titkos
kódok, a pisztolyhasználat és a titkos műveletek terén.23 A brit SAS által
kiképzettek között volt Decimo Garau, a szardíniai Capo Marargiuban található
olasz Gladio-bázis, a Centro Addestramento Guastatori (CAG) kiképzője. "Egy
hétig Angliában voltam Poole-ban, a különleges erők meghívására. Egy hétig
voltam ott, és kiképzést végeztem velük" - erősítette meg Garau kiképző a Gladio
1990-es leleplezése után. "Ejtőernyővel ugrottam a La Manche-csatorna fölött.
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Kiképzést végeztem velük, és jól kijöttem velük. Aztán Herefordban voltam, hogy
megtervezzek és végrehajtjak egy gyakorlatot az SAS-szel.24
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Abban az időben a britek voltak a legtapasztaltabbak a titkos akciók és az
unortodox hadviselés terén. Az SAS különleges alakulatukat a második világháború
közepén, 1942-ben Észak-Afrikában hozták létre azzal a feladattal, hogy mélyen az
ellenséges vonalak mögött csapjanak le. Vitathatatlanul a brit különleges erők
SAS legveszélyesebb ellensége a háború alatt a Heinrich Himmler által vezetett
német SS különleges erők voltak, amelyeket már a második világháború kezdete
előtt alapítottak. Mint minden különleges alakulat, a német SS is különleges
jelvényekkel - elegáns fekete egyenruhával, halálfejjel és ezüsttőrrel díszített,
elegáns fekete egyenruhával - ellátott elit harci alakulat volt, amely a reguláris
erőknél magasabb rendűnek érezte magát, és "fanatikus gyilkosokként" szerzett
hírnevet. A náci Németország legyőzése után az SS különleges erőket
bűnszervezetnek nyilvánították, és a szövetséges bíróság 1946-ban Nürnbergben
feloszlatta őket.
A háború végén, 1945 októberében a győzelem után az SAS-t is feloszlatták.
Mivel azonban a szigorúan titkos piszkos trükkök és vakmerő műveletek iránti igény
olyan gyorsan támadt fel, ahogy a Brit Birodalom globális hatalma hanyatlott, az
SAS újjászületett, és 1947-ben ismét az ellenséges vonalak mögött harcolt
Malajziában. Az angliai Herefordban lévő "The Nursery" főhadiszállásukról számos,
igen alacsony zajszintű SAS-művelet következett, köztük egy 1958-as művelet a brit
kliensállamban, Ománban, ahol a diktatórikus szultánt támogató SAS-egységek
legyőzték a baloldali gerillákat. Ez a művelet állítólag biztosította az ezred jövőbeli
finanszírozását, mivel - ahogyan egy SAS-parancsnok látta - megmutatták, hogy
"gyorsan és diszkréten be lehet őket repülni egy bajba jutott helyre, és távoli
területen is képesek a nyilvánosság kizárásával tevékenykedni, amit az akkori
konzervatív kormány nagyra értékelt".25 Legnyilvánosabb műveletük során az SAS
1980-ban megrohamozta Irán londoni nagykövetségét, 1982-ben pedig titkosabb
akciót hajtottak végre a Falkland-háborúban. A második világháború óta a
legnagyobb bevetésükön az SAS egységei 1991-ben az Öbölben teljesítettek
szolgálatot, és az amerikai zöld sapkásokkal együtt titokban kiképezték és
felszerelték a Koszovói Felszabadítási Hadsereg (UCK) erőit a szerb tartomány
1999-es NATO-bombázása előtt és alatt.
Nigel West konzervatív brit parlamenti képviselő helyesen hangsúlyozta, hogy az
amerikai zöldsapkásokhoz hasonlóan "a brit SAS stratégiai szerepet játszott volna a
Gladio-műveletben, ha a szovjetek megszállták volna Nyugat-Európát", és
hallgatólagosan azt állította, hogy a műveleti tervezés kiterjedt az európai
hátramaradó hadseregekre is.26 A két félkatonai egység szorosan együttműködött. A
bensőséges együttműködés jeleként az amerikai különleges egységek tagjai 1953 óta
nem hivatalosan a megkülönböztető Green Beret jelvényt viselték, hogy utánozzák
SAS-bálványaikat, akik már régóta ezt a jelvényt használták. Az "idegen" fejfedő
sok magas rangú amerikai katonatiszt számára nagy aggodalmat okozott. És csak
amikor Kennedy elnök, a titkos akciók és a különleges erők nagy kedvelője, 1961
októberében, az amerikai különleges erők főhadiszállásán, Fort Braggben tett
látogatása során jóváhagyta, a jelvényt hivatalosan is bevezették az Egyesült
Államokban, és azóta is az amerikai különleges erők legjelentősebb részlegének
jelvényeként ragadt meg. A régebbi és tekintélyesebb SAS iránti amerikai
megbecsülés sokáig megmaradt, mivel a herefordi SAS-parancsnokságot
"anyaháznak" tekintették, és az amerikai különleges erők tisztjei otthon is tekintélyt

szereztek azzal, hogy a brit titkos hadviselési központban végeztek. A tiszteletet
viszonozva a britek is ápolták a Különleges Erők szövetségét, és a
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1962-ben az amerikai zöldsapkások parancsnokát, William Yatrborough
vezérőrnagyot az SAS tiszteletbeli tagjává tette.
A BBC már két évvel a Gladio leleplezése előtt, 1990-ben a brit és az amerikai
különleges erők titkos együttműködését tárta a szélesebb nyilvánosság elé, és a "The
Unleashing of Evil" című dokumentumfilmben feltárta, hogy az SAS brit különleges
erők és az amerikai zöldsapkások az elmúlt 30 évben minden nagyobb hadjáratban
kínzást alkalmaztak foglyokkal szemben, Kenyától Észak-Írországig, Ománig,
Vietnamig, Jemenig, Ciprusig és más országokig. Luke Thomson volt zöldsapkás
tiszt a kamera előtt a közönségnek elmagyarázta, hogy az amerikai különleges erők
Fort Braggben kölcsönös kiképzési programot folytatnak az SAS-szel. Erre Richard
Norton Taylor újságíró, a "The Unleashing of Evil" című brit film producere és a
Gladio-botrány idején két évvel később kiemelkedő riporter arra a következtetésre
jutott, hogy a kínzás "sokkal elterjedtebb és egy kicsit közelebb van hozzánk, mint
azt gondolnánk".27 Egy másik szigorúan titkos művelet során az amerikai zöld
sapkások népirtó vörös khmer egységeket képeztek ki Kambodzsában, miután Ray
Cline, a CIA vezető ügynöke és Ronald Reagan amerikai elnök különleges
tanácsadója felvette velük a kapcsolatot. Amikor 1983-ban az Irán-Kontra-botrány
kirobbant, Reagan elnök - újabb kellemetlen leleplezéstől tartva - Margaret Thatcher
brit miniszterelnököt kérte fel, aki az SAS-t küldte a Pol Pot-erők kiképzésére.
Először 1984-ben mentünk Thaiföldre - vallották később az SAS magas rangú
tisztjei -, "A jenkik és mi együtt dolgozunk, közel állunk egymáshoz, mint a
testvérek. Nekik sem tetszett ez jobban, mint nekünk. Mi képeztük ki a vörös
khmereket egy csomó technikai dologra' - emlékszik vissza a tiszt. "Először be
akartak menni a falvakba, és csak úgy feldarabolni az embereket. Mi azt mondtuk
nekik, hogy csak óvatosan. Az SAS nem érezte jól magát a hadműveletben, és
"sokan közülünk fél esélyt adva átálltak volna a másik oldalra. Ennyire ki vagyunk
akadva. Utáljuk, hogy összekeveredünk Pol Pot-tal. Én mondom nektek: mi katonák
vagyunk, nem pedig gyerekgyilkosok".28
"A titkos műveletekről az a tapasztalatom, hogy ritkán maradnak sokáig titkosak"
- elmélkedett Lord Carver tábornagy, a brit vezérkari főnök, majd később a brit
vezérkari főnök a Gladio-ra tett megjegyzésében. "Ha egyszer egy lépést teszünk
ezen a csúszós lejtőn, fennáll a veszélye annak, hogy a különleges erők elkezdik a
saját kezükbe venni a törvényt, ahogyan a franciák tették Algériában, és ahogyan
nemrég az új-zélandi Greenpeace-ügyben is tették", amelyben a francia
titkosszolgálat Service de Documentation Exterieure et de Contre-Espionnage
(SDECE) 1985. július 10-én elsüllyesztette a Greenpeace Rainbow Warrior nevű
hajóját, amely a csendes-óceáni francia nukleáris kísérletek ellen tiltakozott.29
Csúszós volt persze az SAS-egységek érzékeny bevetése Észak-Írországban, ahol az
ír republikánusok nem kevesebbnek tartották az SAS-t, mint terroristáknak.
"Nagyon erős érveket lehet felhozni" - érveltek a kritikusok - "hogy még brit
szempontból is az SAS inkább a probléma, mint a megoldás része volt ÉszakÍrországban".30
A Gladio-botrány 1990-es kirobbanásakor a brit sajtó megjegyezte, hogy "most
már világos, hogy az elit Special Air Service (SAS) ezred nyakig benne volt a
NATO-rendszerben, és az MI6-tal együtt a gerillaharc és a szabotázs kiképző
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karjaként működött". Konkrétan a brit sajtó megerősítette, hogy "egy olasz
hátramaradt
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Nagy-Britanniában kiképzett egység. A bizonyítékok most azt mutatják, hogy ez az
1980-as évekig tartott", hozzátéve, hogy "bebizonyosodott, hogy az SAS építette azokat
a titkos rejtekhelyeket, ahol a fegyvereket tartották.
a nyugat-németországi brit szektorban halmoztak fel".31 A legjobb adatok közül néhány
a titkos brit kézről a svájci parlamenti vizsgálatból származik.
a titkos svájci hátramaradó hadsereg P26. "A brit titkosszolgálatok egy sor titkos
megállapodás révén szorosan együttműködtek egy felfegyverzett, titkos svájci
szervezettel [P26], amely az "ellenállási" csoportok nyugat-európai hálózatának
részét képezte" - tájékoztatta a sajtó a semleges Svájc döbbent közvéleményét.
Cornu svájci bírót bízták meg az ügy kivizsgálásával, aki jelentésében "a csoport
[P26] és a brit titkosszolgálatok közötti együttműködést "intenzívnek" nevezi, és
Nagy-Britannia értékes know-how-t biztosított számára. A jelentés szerint a P26
káderei rendszeresen részt vettek britországi kiképzési gyakorlatokon. Brit
tanácsadók - valószínűleg az SAS-től - titkos kiképzőintézetekbe látogattak
Svájcban". Ironikus módon a britek többet tudtak a titkos svájci hadseregről, mint a
svájci kormány, mivel "A P26 tevékenységét, kódjait és a csoport vezetőjének,
Efrem Cattelannak a nevét a brit hírszerzés ismerte, de a svájci kormányt a jelentés
szerint nem tájékoztatták. A jelentés szerint a britek és a P26 közötti titkos
megállapodásokról részleteket tartalmazó dokumentumokat soha nem találtak.32
A svájci gladiátorok az 1960-as, 1970-es és 1980-as években Nagy-Britanniában
képezték ki magukat a brit különleges erők kiképzői mellett. A svájci katonai
kiképző és állítólagos Gladio-tag Alois Hurlimann szerint a kiképzés során az IRA
aktivistái elleni nem szimulált valós akciókat is végrehajtottak, valószínűleg ÉszakÍrországban. Ezt Hurlimann Svájcban egy angol nyelvtanfolyam beszélgetés óráján
óvatlanul elárulta, amikor rossz angolsággal arról számolt be, hogy 1984 májusában
Angliában titkos kiképzésen vett részt, amelynek része volt egy valós, nem szimulált
támadás is az IRA fegyverraktára ellen, amelyben Hurlimann teljes harci öltözetben
vett részt, és amelyben legalább egy IRA-aktivista meghalt.33
A legérdekesebb, hogy az 1991-es svájci Cornu-vizsgálat feltárta, hogy valahol
Angliában állították fel a Gladio jellegzetes Harpoon hardverével felszerelt Gladio
parancsnoki
és
kommunikációs
központot.
1984-ben
egy
"közös
munkamegállapodás", amelyet 1987-ben egy "technikai támogatási feljegyzés"
egészített
ki,
kifejezetten
"beszélt
a
Nagy-Britanniában
található
kiképzőközpontokról, egy svájci átviteli központ Angliában történő felállításáról,
valamint a két szolgálat együttműködéséről technikai kérdésekben". Sajnos, mint
Cornu bíró elmondta, "mind a "közös munkamegállapodás", mind a "technikai
támogató feljegyzés" nem volt megtalálható". Az UNA svájci katonai
titkosszolgálat illetékese kijelentette, hogy "1989 decemberében - máig tisztázatlan
okokból - átadta azokat az angol titkosszolgálatnak, anélkül, hogy a dokumentumok
másolatát megőrizte volna".34 "A svájci szervezet káderei a briteket tekintették a
terület legjobb szakembereinek" - állapította meg jelentésében a svájci kormány.35
Egy meg nem nevezett volt NATO-hírszerzési tisztviselő a titkos hadseregek
1990 végi felfedezése után azt állította, hogy "munkamegosztás volt a britek és az
USA között, és Nagy-Britannia vállalta a franciaországi műveletekért való
felelősséget,
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Belgium, Hollandia, Portugália és Norvégia, az amerikaiak pedig Svédországot,
Finnországot és Európa többi részét".36 Ez a munkamegosztás azonban
nem minden országban jönnek könnyen, ahogyan azt Olaszország esete is mutatja.
Umberto Broccoli tábornok, az I t a l i a n katonai titkosszolgálat SIFAR egyik első
igazgatója 1951. október 8-án levélben fordult Efisio Marras olasz védelmi
miniszterhez, hogy megvitassa az olasz hátramaradással és a gladiátorok
kiképzésével kapcsolatos kérdéseket. Broccoli kifejtette, hogy a britek már
létrehoztak ilyen hátramaradási hálózatokat Hollandiában, Belgiumban "és
feltehetően Dániában és Norvégiában is". Broccoli örömmel erősítette meg, hogy
Nagy-Britannia "rendelkezésünkre bocsátotta hatalmas tapasztalatát ezen a
területen", és az amerikaiak "felajánlották, hogy aktívan együttműködnek
szervezetünkkel, embereket, anyagot (feltehetően ingyenesen vagy majdnem
ingyenesen) és talán pénzeszközöket is biztosítanak". Broccoli kiemelte, hogy
milyen hasznos lenne hét, speciálisan kiválasztott olasz tisztet küldeni különleges
kiképzésre Angliába 1951 novembere és 1952 februárja között, mivel ezek a tisztek
visszatérésük után irányítanák az olasz gladiátorok kiképzését. A katonai
titkosszolgálat főnöke, Broccoli arra kérte Marras védelmi minisztert, hogy "adja
jóváhagyását ehhez a tanfolyamhoz, mert - a britek előtt ismeretlenül - egyetértek az
amerikai titkosszolgálattal abban, hogy mi menjünk a tanfolyamra".37
A brit Gladio kiképzése nem ingyen volt, hanem komoly üzlet, és Broccoli
bevallotta, hogy "el lehet képzelni, hogy a költségek körülbelül 500 millió lírát
tesznek ki, amit nem lehet a SIFAR költségvetéséből fedezni, és amit a fegyveres
erők költségvetésében kell kezelni".38 Az MI6, ahogy Broccoli pontosította,
felajánlotta az olasz Gladio-tisztek kiképzését azzal a feltétellel, hogy Olaszország
fegyvereket vásárol a britektől. Ugyanakkor azonban a gazdag CIA a befolyási
szférákért folytatott küzdelemként is értelmezhető harcban a Gladio fegyvereit
ingyen kínálta fel. Végül az olaszok úgy döntöttek, hogy mindkettőből a legjobbat
választják. Tisztjeiket a nagy tekintélyű brit különleges kiképzőiskolákba küldték,
de ugyanakkor titokban alkut kötöttek az amerikaiakkal, akik ingyen fegyvereket
biztosítottak számukra. A britek nem voltak elragadtatva. És amikor Ettore Musco
tábornok, Broccoli utódja a SIFAR élén, meglátogatta a Portsmouth melletti brit
Monckton erődöt, ahol a Gladio kiképzés zajlott, a hangulat feszült volt: "1953-ban
a britek rájöttek, hogy átverték őket, és dühösen szemrehányást tettek Musco
tábornoknak, tiltakozva, hogy "szolgálata horogra akadva szállítja magát az
amerikaiaknak". '39
A CIA és az MI6 közötti verseny a befolyási övezetekért nem korlátozódott a
következőkre
Olaszország. 1990 végén Guy Coeme belga védelmi miniszter a titkos hadsereg
felfedezése után kifejtette, hogy "A brit és a belga hírszerző szolgálatok közötti
kapcsolat a Spaak úr és a brit hírszerző szolgálat vezetője [Menzies] között létrejött
kapcsolatokból, valamint az Egyesült Államok, Nagy-Britannia és Belgium közötti
megállapodásból ered".40 A menage a troisnak megvoltak a maga trükkös oldalai,
mivel az MI6 és a CIA biztos akart lenni abban, hogy Belgium nem részesíti egyiket
sem előnyben a másikkal szemben. Az MI6 főnöke, Steward Menzies ezért 1949.
január 27-én a következőket írta az akkori belga miniszterelnöknek, Paul Henri
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Spaaknak: "Örömmel töltött el, hogy lehetőségem nyílt személyesen Önnel
megvitatni bizonyos, a két országot érintő problémákat, amelyeket én a
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nagyon fontosak, és amelyek az utóbbi időben aggodalmat keltenek bennem. Ezt
követően hangsúlyozta, hogy a két országnak meg kell erősítenie együttműködését
"a Kominform és a lehetséges ellenséges tevékenységek tárgyában", és meg kell
kezdenie "a megfelelő hírszerző és akciószervezetek előkészítését arra az esetre, ha
háború". Konkrétan "bizonyos tiszteknek az Egyesült Királyságba kell utazniuk a
a közeljövőben, hogy a szolgálatommal közösen tanulmányozzam ezeknek az
ügyeknek a technikai részleteit". Menzies nagyon aggódott amiatt, hogy Spaak a
CIA-val és nem az MI6-tal kötné meg a Gladio-üzletet, és kiemelte, hogy "mindig is
nagy jelentőségűnek tartotta az amerikai részvételt Nyugat-Európa védelmében".
Meggyőződésem azonban, hogy minden erőfeszítést, az amerikaiakat sem kizárva,
harmonikus egésszé kell integrálni. Ha tehát az amerikaiak az Önök szolgálatával
együtt kívánnak folytatni bizonyos előkészületeket a háború szükségleteinek
kielégítésére, akkor elengedhetetlennek tartom - és úgy tudom, hogy az Önök
egyetértésével -, hogy ezeket a tevékenységeket összehangolják az enyémmel.".
Ezt követően Menzies kifejezetten a "Nyugati Unió Titkos Bizottságára" (CCWU)
utalt, amely 1948-tól kezdve koordinálta a nem ortodox hadviselést, amíg 1949-ben
alá nem írták az Észak-atlanti Szerződést, és a NATO át nem vette a Gladio
koordinálását. "Az ilyen együttműködés" - hangsúlyozta Menzies Spaaknak írt
levelében - "ráadásul megelőzi a nemkívánatos következményeket a Nyugati Unió
vezérkari főnökeivel. Már jeleztem az amerikai szolgálat vezetőjének, hogy kész
vagyok ezen az alapon részletes együttműködési terveket kidolgozni vele, és ezért
javaslom, hogy az általuk megfogalmazott terveket utalják vissza Washingtonba,
hogy aztán Londonban a brit és az amerikai szolgálat megvitassa azokat". Menzies
azt is megjegyezte, hogy a belga Gladio-t fel kell szerelni, és hogy "a közeljövőben
kiképzési és anyagi igények fognak felmerülni. Már vállaltam, hogy bizonyos
kiképzési lehetőségeket biztosítok az Önök Különleges Szolgálatának vezetője által
kijelölt tisztek és mások számára, és olyan helyzetben vagyok, hogy a közeljövőben
a titkos tevékenységekhez szükséges, jelenleg gyártásban lévő új felszerelések
(például W/T-készülékek) darabjait biztosíthatom". Az MI6 vezetője úgy látta, hogy
az anyagok egy része ingyenesen adható a belga Gladio számára, míg más
felszerelésekért fizetni kellett: "Az ilyen speciális felszereléseket adnánk vagy
kölcsönadnánk, de azt javaslom, hogy amennyiben az új anyagok ortodoxabb
típusainak (pl. kézifegyverek és egyéb katonai felszerelések) átadása felmerülne, az
elszámolás a brit és a belga különleges szolgálatok közötti baráti tárgyalások tárgyát
képezné.". Természetesen a belga Gladio felállítását a legnagyobb titoktartás mellett
kellett végrehajtani, és Menzies így zárta levelét: "Aligha kell hozzátennem, hogy
biztos vagyok benne, hogy osztja azt a kívánságomat, hogy ezt a levelezést
szigorúan titkosnak tekintsék, és hogy közös beleegyezésünk nélkül harmadik félnek
ne adják ki.".41
Körülbelül két héttel később Spaak válaszolt Menziesnek, aki levelében
kijelentette, hogy bár örül a britek segítségének, tájékoztatnia kell őt arról, hogy az
amerikaiak is megkeresték Belgiumot a kérdésben, ezért fontosnak tartja, hogy a
britek és az amerikaiak először egymás között oldják meg ezt a kérdést. "Egyetértek
Önnel" - írta a belga miniszterelnök - "abban, hogy
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nagyon kívánatos lenne, hogy a három (brit, amerikai és belga) szolgálat szorosan
együttműködjön". Az MI6 és a CIA közötti befolyásért folyó verseny tudatában
Spaak megjegyezte, hogy azonban "ha közülük kettő, az amerikai és a brit, elutasítja
ezt az együttműködést, a belga szolgálat s z e r v e z é s e rendkívül kényes és nehéz
lesz. Ezért elkerülhetetlennek tartom, hogy a legmagasabb szinteken tárgyalásokat
folytassanak London és Washington között a kérdés megoldása érdekében".42
Norvégiában Vilhelm Evang titkosszolgálati vezető volt a központi figurája mind
a stay-behind felállításának, mind az első Norvég Hírszerző Szolgálat (NIS)
létrehozásának. Az oslói természettudományi diplomával rendelkező Evang 1942ben csatlakozott a londoni száműzetésben lévő norvég kormány kis hírszerző
szolgálatához. Visszatérve Norvégiába, Evang kiváló kapcsolatokkal a britekkel
1946-ban felépítette a háború utáni NIS-t, és 20 éven át vezette azt igazgatóként.
1947 februárjában Evang találkozott egy meg nem nevezett brit MI6-tiszttel, aki
"szoros kapcsolatban állt központi védelmi és katonai körökkel", ahogy Evang
feljegyzéseiben emlékezett. "Ezek a megfontolások arra késztették az angolokat,
hogy erős érdeklődést tanúsítsanak a védelem kiépítése iránt az ellenséges
megszállás alatt álló országokban. Úgy tűnik, mintha Hollandia, Franciaország és
Belgium egy többé-kevésbé állandó szervezetet állítana fel egy földalatti hadsereg
számára.43
A szomszédos semleges Svédországban is a britek az amerikai CIA-val együtt,
meghatározó szerepet játszott a helyi Gladio-parancsnokok kiképzésében, amint azt
Svédországban Reinhold Geijer, egy volt svéd katonai szakember, aki 1957-ben
beszervezték a svéd Gladio-hálózatba, és évtizedekig regionális parancsnokként
dolgozott, feltárta. A csaknem 80 éves Geijer 1996-ban a svéd TV 4 televízióban
felidézte, hogy a britek hogyan képezték ki őt Angliában titkos akciók
végrehajtására. "1959-ben Londonon keresztül elmentem egy Eaton melletti farmra.
Ez a legszigorúbb titoktartási eljárások mellett történt, például hamis útlevéllel. Még
a feleségemet sem hívhattam fel" - emlékezett vissza Geijer. "A kiképzés célja az
volt, hogy megtanuljuk, hogyan kell titkos üzeneteket fogadni és küldeni a holt
postaláda technikájával, és egyéb James Bond stílusú gyakorlatokat végezni. A
britek nagyon kemények voltak. Néha az volt az érzésem, hogy túlzásba vittük a
dolgot".44
Ahogy a titkos hadseregeket 1990 végén Nyugat-Európában felfedezték és
a fénysugár az akcióban korábban rejtve maradt brit kézre is ráirányult, John Major
kormánya nem volt hajlandó állást foglalni. 'Attól tartok, biztonsági kérdésekről
nem beszélnénk' - mondták nap mint nap a szóvivők a kíváncsi brit sajtónak.45 A
brit parlament tartózkodott a nyílt vitától vagy az ügy parlamenti kivizsgálásától, és
még 1992 nyarán Hugh O'Shaughnessy újságíró így panaszkodott: "Figyelemre
méltó a Whitehallban uralkodó csend és a parlamenti képviselők kíváncsiságának
szinte teljes hiánya egy olyan ügy kapcsán, amelyben Nagy-Britannia ilyen
központi szerepet játszott." A brit parlamentben nem került sor nyílt vitára vagy
parlamenti vizsgálatra.46 A brit BBC televízióra maradt, hogy megállapítsa, hogy
"Nagy-Britannia szerepe a stay-behind-ek felállításában Európa-szerte abszolút
alapvető volt". A BBC a Newsnight 1991. április 4-i kiadásában hangsúlyozta a
titkos hadseregek bűnügyi dimenzióját, és arról számolt be, hogy amint "az álarcot
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leveszik, borzalmak tárulnak elénk".
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A BBC helyesen állapította meg, hogy a hátramaradási funkció mellett a titkos
hadseregek politikai manipulációt is folytattak: "Ahogy a Gladiátor kardja is kettős volt
A modern Gladio történetének két oldala volt. A kérdés az - folytatta a dokumentumfilm
-, hogy a Gladiót, a rejtett fegyver- és explo- sívkészleteivel, a mentorai ... belső
felforgatásra használták-e ... a baloldal ellen? Valóban az állam ügynökei voltak
felelősek a terrorista gyilkosságok megmagyarázhatatlan hullámáért'? És mi volt
Nagy-Britannia szerepe? "Bizonyítékunk van arra, hogy már a Gladio kezdetétől
fogva" - jelentette ki Sergio de Julio olasz parlamenti képviselő a kamera előtt "tiszteket küldtek Angliába kiképzésre. Ők voltak felelősek a Gladio szervezet első
magjának kialakításáért. Tehát bizonyítékunk van az együttműködésre, mondjuk
úgy, hogy az Egyesült Királyság és Olaszország közötti együttműködésre'.47
Peter Marshall, a BBC újságírója interjút készített Gerardo Serravalle olasz
tábornokkal, aki 1971 és 1974 között az olasz Gladio parancsnoka volt, és
közvetlenül kérdezte őt a britek szerepéről. Az olasz tábornok megerősítette, hogy a
britekkel való együttműködés intenzív volt: "Azért hívtam meg őket [a briteket],
mert meglátogattuk az angliai bázisaikat - a stay-behind bázisokat [az Egyesült
Királyságban] -, és cserébe ezért a látogatásért meghívtam őket". Marshall újságíró
megkérdezte: "Hol van a brit stay-behind bázis?", mire Serravalle tábornok nevetve
válaszolt: "Sajnálom, nem fogom megmondani, hogy hol van, mert ez az önök
országának titoktartási területére lép". Erre Marshall, hogy garantált választ kapjon,
megkérdezte: "De önnek imponáltak a britek?" Mire Serravalle így válaszolt: "Igen,
imponáltak.
Mert ez [sic] nagyon hatékony, nagyon jól szervezett, és a személyzet kiváló volt.48
Egy évvel később a BBC ismét foglalkozott a Gladio témájával, és három kiváló
dokumentumfilmet sugárzott a Gladioról Allan Francovich rendezésében.
Keveseknek volt annyi tapasztalata a kényes témákról szóló dokumentumfilmek
készítésében, mint Francovich filmrendezőnek, aki 1980-ban az "On Company
Business" című produkciójával a CIA sötét oldalát tárta fel, és ezzel elnyerte a
berlini filmfesztiválon a legjobb dokumentumfilmnek járó nemzetközi kritikusok
díját. Ezután a Gladio ügyében nyomozott, majd 1995-ben Francovich a "The
Maltese Double Cross" című filmjével bemutatta az összefüggést a Pan Am 103-as
járatának 1988-as Lockerbie fölött történt lezuhanása és az Iran Air 655-ös járat
véletlen lelövése között, amelyet ugyanabban az évben az amerikai USS Vincennes
hadihajó hajtott végre. "A fikción kívül valóban ritkák az igazság keresztes lovagjai,
akik újra és újra személyes veszélynek tették ki magukat, mint Francovich" emlékezett meg róla barátja, Tarn Dalyell, miután Francovich 1997. április 17-én
rejtélyes körülmények között szívrohamban meghalt, amikor a texasi Houston
repülőterének vámterületén belépett az Egyesült Államokba, 1997. április 17-én.49
Francovich BBC-dokumentumfilmjeiben, amelyek főként interjúkon alapulnak,
és szinte kizárólag az olaszországi és belgiumi Gladiora összpontosítanak, olyan
kulcsfontosságú Gladio-szereplők állnak a kamera előtt, mint Licio Gelli, a P2
vezetője, Vincenzo Vinciguerra olasz jobboldali aktivista, Felice Casson velencei
bíró és Gladio-felfedező, Gerardo Serravalle tábornok, a Gladio olasz parancsnoka,
Roger Lallemand szenátor, a Gladio ügyében folytatott belga parlamenti vizsgálat
vezetője, Decimo Garau, a szardíniai Gladio-bázis volt olasz kiképzője, William
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Colby, a CIA volt igazgatója, Martial Lekeu, a belga csendőrség volt tagja, hogy
csak néhányat említsünk.50
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"A hátramaradási erőfeszítés, véleményem szerint, csak arra szolgált, hogy biztosak
legyünk abban, hogy ha a legrosszabb bekövetkezik.
a legrosszabb esetben, ha egy kommunista párt kerül hatalomra, hogy ott lesz
néhány ügynök, aki fülest ad nekünk, és elmondja, mi történik, és ott lesz a
közelben" - magyarázta például Ray Cline, a CIA igazgatóhelyettese 1962 és 1966
között Francovich kamerája előtt. 'Nem valószínűtlen, hogy néhány jobboldali
csoportot beszerveztek, és maradásra kényszerítettek, mert ők valóban adtak volna
nekünk fülest, ha háború kezdődik, tehát a jobboldaliak felhasználása, ha nem
politikai, hanem hírszerzési célokra használták őket, rendben van' - fogalmazott
Cline.51 A londoni lapok másnap így számoltak be róla: "Ez egyike volt azoknak a
műsoroknak, amelyekről az ember azt képzeli, hogy kormányokat buktatnak meg, de
a televízió által keltett azonnali amnézia olyan mértékű, hogy a másnap reggeli
újságokban alig esik szó róla.52
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5
A TITKOS HÁBORÚ AZ
EGYESÜLT
ÁLLAMOKBAN

Németország és Olaszország legyőzése után Harry Truman amerikai elnök
elrendelte, hogy az amerikai légierő dobjon atombombát Hirosima és Nagaszaki
városára, mire Japán kapitulációja 1945-ben véget vetett a második világháborúnak.
Miközben Nyugat-Európa romokban hevert, az Egyesült Államok gazdasága jól
ment. Katonai és gazdasági ereje ellenére azonban a Fehér Ház félt attól, amit a
világkommunizmus ellenállhatatlannak vélt előretörésétől tartott. Miután az
Egyesült Államok és Nagy-Britannia 1918 és 1920 között többször, de sikertelenül
megszállta a Szovjetuniót, a második világháború alatt a Vörös Hadsereggel kötött
katonai szövetség csak Hitler és Mussolini legyőzését és Európa felszabadítását
szolgálta. Közvetlenül a háború után az ellenségeskedések újra kiújultak, és az
egykori harcostársak a hidegháborúban elkeseredett ellenfelekké váltak. Miközben
az Egyesült Államok a háború után biztosította Nyugat-Európát, és Görögországban
harcolt a baloldallal, a Szovjetunió Sztálin vezetésével biztosította keleti frontját,
ahonnan a két világháború során a században kétszer is támadás érte. Truman nagy
nyugtalansággal
figyelte
a
kommunista
bábkormányok
felállítását
Lengyelországban, Kelet-Németországban, Magyarországon, Romániában és
Csehszlovákiában, mivel Sztálin a korlátozott szuverenitás doktrínája szerint a keleteurópai országokat a helyi oligarchák, a brutális szovjet hadsereg és a szovjet
titkosszolgálat, a KGB ellenőrzése alá helyezte. Hasonlóképpen Truman is meg volt
győződve arról, hogy a névlegesen szuverén nyugat-európai demokráciákban is
titokban kell harcolni és gyengíteni a kommunista pártokat.
A CIA megpróbált egy titkos hadsereget felállítani Kínában, hogy megállítsa az
előrenyomulást...
a kommunizmus, de kudarcot vallott, mivel 1949-ben Mao és a Kínai Kommunista
Párt átvette az irányítást. William Colby, a CIA korábbi igazgatója így emlékezett:
Mindig is azon tűnődtem, hogy az általunk kiépített visszatartó háló vajon működött
volna-e a szovjet uralom alatt. Tudjuk, hogy az ilyen hálók megszervezésére
irányuló utolsó pillanatban tett erőfeszítések kudarcot vallottak olyan helyeken, mint
Kína 1950-ben és Észak-Vietnam 1954-ben". Miután 1950-ben kitört a koreai
háború az USA által ellenőrzött Dél-Koreát a kommunista Észak-Koreától
elválasztó törékeny határ mentén, az amerikai hadsereg is megpróbálta csökkenteni
a kommunizmus befolyását Észak-Koreában, de kudarcot vallott. Továbbá a CIA
titkos akciókkal és titkos hadseregekkel próbálta meg megszerezni az ellenőrzést
számos kelet-európai ország felett, de ezekben a nemzetekben is kudarcot vallott.
"Tudjuk, hogy a kívülről történő szervezésre tett erőfeszítéseket a lengyelországi
titkosrendőrség meghiúsította és aláásta.
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és Albániában az 1950-es években", Colby felidézte a CIA erőfeszítéseit a
kommunistaellenes hadseregek felállítására.1
A "harmadik világ" néven ismert afrikai, latin-amerikai és ázsiai országokban a
kommunizmus és a szocializmus változatai váltak népszerűvé, mint a jólét
egyenlőbb elosztásának és az "első világ" iparosodott kapitalista nemzeteitől való
függetlenség megszerzésének eszközei. Iránban Moszadegh szocialista programba
kezdett, és megpróbálta az olajvagyon egy részét a lakosság között szétosztani.
Miután India függetlenné vált Nagy-Britanniától, Afrika is baloldali gyarmatellenes
harcba kezdett, amely 1960-ban tetőzött, amikor Kamerun, Togo, Madagaszkár,
Szomália, Niger, Nigéria, Csád, Kongó, Gabon, Szenegál, Mali, Elefántcsontpart,
Mauritánia és a Közép-afrikai Köztársaság kikiáltotta függetlenségét. DélkeletÁzsiában a japán megszálló erők kivonulása után a Fülöp-szigeteken és Vietnamban
erős baloldali és kommunista gyarmatellenes mozgalmak alakultak ki, amelyek
Vietnamban először a "francia háborúhoz", majd az "amerikai háborúhoz" vezettek,
és csak 1975-ben értek véget a vietnami kommunisták győzelmével.
A Fehér Ház hidegháborús harcosainak fejében a háború tehát nem ért véget
1945-ben, hanem egyszerűen csak titkos, halk zajszintre váltott, mivel a
titkosszolgálatok az államvezetés kiemelkedő eszközévé váltak. Roosevelt amerikai
elnök 1944 végén követte William Donovan javaslatát, aki a háború alatt az
amerikai háborús titkosszolgálatot, az Office of Strategic Services (OSS) nevű
hivatalt irányította, és megpróbált létrehozni egy békeidőre szóló amerikai
titkosszolgálatot, amely külföldön hajtana végre titkos akciókat a kommunisták és
az Egyesült Államok más kijelölt ellenségei ellen. Edgar Hoover, az amerikai
titkosszolgálat, az FBI igazgatója azonban nagyon nehezményezte Rooseveltnek ezt
a tervét, és attól tartott, hogy saját FBI hírszerző és titkosszolgálati ügynöksége
elveszítheti befolyását. Ezért Hoover kiszivárogtatta Donovan feljegyzésének és
Roosevelt végrehajtási utasításának másolatát a Chicago Tribune riporterének, mire
1945. február 9-én a címlapok címlapjára került: "Új megállapodás tervezi a
szuperkémek rendszerét - A kémek szimatolnának utánunk és a világ után kémkednének a világ és az otthoniak után - a szuper Gestapót tervezik". A Tribune
arról számolt be, hogy "azokban a magas körökben, ahol a memorandum és a
rendelettervezet kering, a javasolt egységet "Frankfurter Gestapójaként" ismerik",
utalva ezzel a legfelsőbb bírósági bíróra, Frankfurterre és a rettegett német
titkosszolgálatra, a Gestapóra. A cikkből kiderült, hogy az új titkosszolgálatot egy
titkos háború megvívására tervezték, és "a... felforgató műveleteket külföldön... és
olyan katonai és haditengerészeti személyzetet kell kijelölni... amelyre a
végrehajtáshoz szükség lehet".2
Mivel a német titkosszolgálat, a Gestapo emlékiratai még élénken éltek, az
amerikai polgárok megijedtek, és a közfelháborodás hatására Donovan
kezdeményezése - Hoover FBI-igazgató szórakoztatására - gyakorlatilag elhalt. Az
új amerikai titkosszolgálatról szóló tárgyalások azonban magas szinten, rendkívüli
titoktartás mellett folytatódtak. Roosevelt halála után Harry Truman elnök 1946
januárjában elnöki utasítással létrehozta az új Központi Hírszerző Csoportot (CIG),
mint az USA új békeidőben működő titkosszolgálatát. Az eseményt a Fehér Házban
rendezett, feltűnően excentrikus partival ünnepelte, Truman fekete köpenyekkel,
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fekete kalapokkal, fekete

bajuszokkal és fatőrökkel, és bejelentette, hogy a CIG első igazgatója,
Sidney Souers admirális lesz a "központosított szaglás igazgatója".3
A Központi Hírszerző Csoport gyenge ideiglenes ügynökség maradt, és Truman
hamarosan rájött, hogy a Fehér Ház titkos kezét meg kell erősíteni. Így 1947
júliusában elfogadták a "Nemzetbiztonsági törvényt", amely létrehozta a "Központi
Hírszerző Ügynökséget" (CIA) és a "Nemzetbiztonsági Tanácsot" (NSC). Ezúttal az
"amerikai Gestapót" nem leplezte le a sajtó. Az elnök, az alelnök, a külügyminiszter,
a védelmi miniszter, a CIA igazgatója, a nemzetbiztonsági tanácsadó, az egyesített
vezérkari főnökök elnöke és más magas rangú személyek és különleges tanácsadók
alkották a Nemzetbiztonsági Tanácsot, amely "túlzás nélkül a leghatalmasabb
washingtoni személyi állománnyá nőtte ki magát".4 Mint a történelem során többször
is megtörtént, a hatalomnak a Fehér Házban és az NSC-ben való összpontosítása
visszaélésekhez vezetett. Az NSC a huszonegyedik században is "egy olyan
különleges intézmény marad, amelyről köztudott, hogy a múltban a törvényesség
határán vagy azon túl volt".5
A legfontosabb, hogy a nemzetbiztonsági törvény "jogi" alapot biztosított az USA
számára.
titkos akciókat és más országok elleni titkos háborúkat azáltal, hogy a CIA-t
megbízta "a nemzetbiztonságot érintő hírszerzéssel kapcsolatos olyan egyéb
funkciók és feladatok ellátásával, amelyeket a Nemzetbiztonsági Tanács időről időre
elrendelhet".6 Nem ironikus szándékkal, ez a mondat szinte pontos másolata volt
annak, amit Hoover 1945-ben leplezett le. A homályos megfogalmazás egyrészt
segített fenntartani azt a látszatot, hogy az amerikai titkos akciók szilárd jogi
alapokon nyugszanak, másrészt pedig elkerülte, hogy kifejezetten ellentmondjon
számos amerikai törvénynek, köztük az amerikai alkotmánynak és számos
nemzetközi szerződésnek. Ray Cline, a CIA igazgatóhelyettese joggal nevezte a
hírhedt mondatot "rugalmas gyűjtőzáradéknak".7 Clark Clifford pedig később
kifejtette, hogy "azért nem említettük őket [a titkos akciókat] név szerint, mert úgy
éreztük, hogy nemzeti érdekeinket sértené annak a ténynek a reklámozása, hogy
esetleg ilyen tevékenységeket folytatunk".8
Az első ország, amelyet a Fehér Ház az újonnan létrehozott eszközzel megcélzott.
a CIA titkos akcióinak Olaszország volt. Az NSC által kiadott első számozott
dokumentum, az 1947. november 14-i NSC 1/1 elemezte, hogy "A nyugati
demokrácia felé ideológiailag hajló olasz kormány gyenge, és egy erős kommunista
párt folyamatos támadásának van kitéve. "9 Ezért az újonnan létrehozott NSC 1947.
december 19-én, az egyik első ülésén elfogadta az NSC 4-A irányelvet, amely
utasította Hillenkoetter CIA-igazgatót, hogy a titkos tevékenységek széles skáláját
végezze el a kommunisták győzelmének megakadályozása érdekében a közelgő
olasz választásokon. Az NSC 4-A szigorúan titkos dokumentum volt, mivel az
amerikai titkos akciók Nyugat-Európában különösen érzékenyek voltak. Mindössze
három példány létezett, amelyek közül az egyiket Hillenkoetter "szigorúan őrizte az
igazgató irodájában, ahol saját munkatársai, akiknek nem volt "tudniuk kell", nem
férhettek hozzá". Egy másik példány George Hillenketterennél volt.
F. Kennan a Külügyminisztériumban.10 A "nagy titkolózás oka az volt, hogy
világos" - írja a CIA hivatalos története, mert "voltak olyan állampolgárok ebben az
országban, akik akkoriban megdöbbentek volna, ha tudomást szereznek az NSC 4-A54
ról".11
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Az olaszországi hadműveletek meggyengítették a kommunistákat, és sikeresek
voltak. Truman elnököt lenyűgözte a titkos akció mint az államvezetés eszköze, és
szorgalmazta, hogy a CIA hatalmát Olaszországon túlra is kiterjesszék. Ezért 1948.
június 18-án az NSC elfogadta a hírhedt NSC 10/2-es irányelvet, amely
felhatalmazta a CIA-t, hogy a világ minden országában titkos akciókat hajtson végre,
és a CIA-n belül létrehozta a titkos akciókat végző részleget "Office of Special
Projects" néven, amelyet hamarosan a kevésbé árulkodó "Office of Policy
Coordination" (OPC) elnevezésre változtattak. Az NSC 10/2 utasítása szerint az
OPC "titkos műveleteket tervez és hajt végre". A "titkos műveletek" alatt az NSC
10/2 minden olyan tevékenységet értett, "amelyet ez a kormány folytat vagy támogat
ellenséges külföldi államok vagy csoportok ellen vagy baráti külföldi államok vagy
csoportok támogatására, de amelyet úgy terveznek és hajtanak végre, hogy az USA
kormányának felelőssége nem nyilvánvaló az illetéktelenek számára, és ha
lelepleződik, az USA kormánya hitelt érdemlően lemondhat minden felelősségéről".
Az NSC 10/2 szerint a titkos akciók "magukban foglalnak minden olyan titkos
tevékenységet, amely a következőkkel kapcsolatos: propaganda; gazdasági
hadviselés; megelőző közvetlen akciók, beleértve a szabotázst, a szabotázsellenes, a
romboló és az evakuálási intézkedéseket; az ellenséges államok elleni felforgatás,
beleértve a földalatti ellenállási mozgalmak, gerillák és menekült felszabadító
csoportok támogatását, valamint a szabad világ fenyegetett országaiban a helyi
antikommunista elemek támogatását". Az NSC 10/2 irányelvei tehát a titkos
antikommunista Gladio-hadseregek felállítására is kiterjedtek Nyugat-Európában, de
kifejezetten kizárták a hagyományos hadviselést, valamint a hírszerzési és elhárítási
műveleteket: "Az ilyen műveletek nem foglalják magukban az elismert katonai erők
fegyveres konfliktusát, a kémkedést, a kémelhárítást, valamint a katonai műveletekre
irányuló titkos és megtévesztő tevékenységet".12 Mindent egybevetve a titkos NSC
10/2 furcsán eltért azoktól az értékektől és elvektől, amelyeket Truman 1947
márciusában nyilvánosan kifejtett a sokat vitatott "Truman-doktrínájában".
A második világháború végét követő viszonylag rövid, ötéves időszak alatt tehát
egy olyan hatalmas amerikai hírszerzési komplexum jött létre, amely nagyrészt az
amerikai állampolgárok ellenőrzése nélkül működik az országon belül és kívül
egyaránt. "Amikor létrehoztam a CIA-t, soha nem gondoltam arra, hogy azt
békeidőben titkosszolgálati műveletekbe fogják bevetni" - állította visszavonulása
után a törékeny Truman.13 És 1964-ben, nyolc évvel a halála előtt Truman ismét
hangsúlyozta, hogy soha nem állt szándékában, hogy a CIA "furcsa tevékenységet
folytató nemzetközi ügynökségként működjön". Pedig ekkorra a hírszerzési
komplexum már messze meghaladta az irányítását. "Húszéves visszavonulása alatt
Truman néha úgy tűnt, hogy meglepődött, sőt kissé megdöbbent az általa életre
hívott hírszerző közösség mérete és hatalma láttán" - foglalta össze a visszavonult
elnök érzéseit Christopher Andrew brit történész.14
George Kennan is, a titkos akciók fanatikusa és lelkes antikommunista.
a Truman-kormányzat alatt a Külügyminisztérium politikai tervezési részlege,
erőteljesen támogatta az NSC 10/2 és a CIA titkos akcióinak elfogadását
Olaszországban és azon túl. Trumanhoz hasonlóan azonban ő is tisztában volt azzal,
hogy az Egyesült Államok milyen csúszós lejtőn halad. "Végül is a legnagyobb
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veszély, ami a megbirkózásban érhet minket...
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ezzel a problémával a szovjet kommunizmus, hogy engedjük meg magunknak, hogy
olyanokká váljunk, mint azok, akikkel megbirkózunk". Kennan a Szovjetunióról
szóló híres hosszú táviratában a titkos kormányzatra, a totalitárius struktúrákra és a
külföldi kormányok manipulálására utalva állapította meg.15 Harminc évvel később
Kennan, akkor már idős emberként, elismerte: "Nem minden úgy alakult, ahogyan
elképzeltem.16
Annak érdekében, hogy garantálni lehessen a hihető tagadás fenntartását, az NSC
ülésekről készült jegyzőkönyvek többsége, valamint az NSC értékelések és döntések
többsége a kutatók számára hozzáférhetetlen maradt. A Watergate-válságot
követően azonban az amerikai parlament kritikusan vizsgálta a CIA-t és az NSC-t,
és megállapította, hogy Az 1948-as európai nemzeti választások voltak az OPC
létrehozásának elsődleges motivációi." A nyugat-európai kommunizmus veszélye
tehát közvetlenül befolyásolta a CIA titkos akcióinak kezdetét a második
világháború után. "Az OPC a középpártoknak nyújtott pénzeszközök
csatornázásával és a médiaeszközök fejlesztésével igyekezett befolyásolni a
választási eredményeket - jelentős sikerrel" - állapították meg az amerikai
szenátorok 1976-ban közzétett zárójelentésükben. "Ezek a tevékenységek képezték a
következő húsz év titkos politikai tevékenységének alapját. Csak egy közép-európai
országban 1952-re körülbelül negyven különböző titkos akcióterv volt folyamatban".
A Pentagon kifejezett kérésére a CIA titkos akciókkal foglalkozó részlegének, az
OPC-nek a munkájába beletartozott a Gladio titkos hadseregek felállítása is NyugatEurópában: "1950-ig az OPC félkatonai tevékenysége (amelyet megelőző akciónak
is neveztek) a jövőbeli háború esetére tervezett tartózkodási hálók tervezésére és
előkészítésére korlátozódott. A vezérkari főnökök kérésére ezek a tervezett OPCműveletek ismét Nyugat-Európára összpontosítottak, és a NATO-erők szovjet
támadással szembeni támogatására irányultak.17
George Kennan Frank Wisnert választotta a CIA OPC nevű titkos
akcióegységének első parancsnokává, a Mississippi állambeli Wall Street-i
ügyvédet, aki a második világháború alatt az OSS isztambuli és bukaresti
különítményeit irányította.18 Wisner és más amerikai OPC-tisztek "általában fehér
[férfi] angolszász patríciusok voltak, akik régi családokból, régi pénzzel
rendelkeztek... és némileg örökölték a hagyományos brit hozzáállást a világ színes
bőrű fajaihoz".19 Wisner szigorúan őrizte a szigorúan titkos NSC 10/2 alapszabályát.
"Ha valaki az OPC-ben el akarta olvasni a 10/2-es dokumentumot, alá kellett írnia
egy speciális hozzáférési dokumentumot. Ezután átadták neki az irányelv két vagy
három példányának egyikét, amelyet Wisner az irodájában lévő széfben őrzött.20
Az új amerikai titkos akcióközpont, az OPC szellemisége agresszív, lelkes,
titokzatos és erkölcsileg gondatlan volt, és Wisner az OPC egyik első,
Hillenkoetterrel és Kennannal 1948. augusztus 6-án tartott megbeszélésén
ragaszkodott ahhoz, hogy az NSC 10/2-t teljes mértékben kihasználhassa, és hogy
"széles mozgásteret" kapjon a "műveleti módszerek" kiválasztásában. Wisner úgy
akart titkos akciókat végrehajtani, ahogyan azt jónak látta, anélkül, hogy a kódok
vagy "bármilyen létező módszer" korlátozná. Hillenkoetter és Kennan
beleegyezett.21
Wisner, az OPC igazgatója, Wisner lett a nyugat-európai titkos hadseregek
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hálózatának fő tervezője. "Frank Wisner az OPC-től megbízta adjunktusát, Frank
Lindsay-t, hogy koordinálja az európai stay-behind hálózatot" - derült ki a belga
sajtóból a titkos Gladio-hadseregek leleplezése után. Lindsay, akárcsak Wisner, a
második világháború alatt az amerikai titkosszolgálatnál, az OSS-nél tanulta a
szakmát.
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Jugoszláviában, és első kézből ismerte a kommunista taktikákat. Lindsay, amint arra a
belga Gladio-nyilatkozatok rávilágítottak, "William Colbyt (aki 1973 és 1976 között a
CIA-t irányította) a skandináv országokba, Thomas Karamessinest pedig Görögországba
küldte".
ahol az utóbbiak számíthattak a KYP, a görög titkosszolgálat támogatására".22
Miközben az Egyesült Államok fokozta a nemzetközi titkos akciókat, az OPC
tovább növekedett, és Wisner első hivatali évének végére háromszáz alkalmazottja
és hét tengerentúli terepállomása volt, amelyek számos különböző titkos küldetésben
vettek részt. Három évvel később, 1951-ben az OPC létszáma már 2812 főállású
alkalmazottra, 47 tengerentúli állomáshelyre és további 3142 tengerentúli
szerződéses ügynökre nőtt, a költségvetés pedig ugyanebben az időszakban évi 4,7
millió dollárról 82 millió dollárra emelkedett.23 Még Bedell Smith is, aki 1950
novemberében váltotta Hillenkoettert a CIA főnöki posztján, 1951 májusában azzal
érvelt, hogy "a CIA titkos műveleteinek hatóköre már messze meghaladta az NSC
10/2-ben előirányzottakat".24 A titkos akciók kiterjesztése olyan drasztikus volt,
hogy a szintén keménykezű "Smith-t aggasztotta az OPC költségvetésének
nagyságrendje és növekedési üteme".25
Allen Dulles, aki 1953-ban Smith-t váltotta a CIA igazgatói posztján, meg volt
győződve arról, hogy a titkos akciók félelmetes eszközt jelentenek a kommunizmus
elleni harcban és az amerikai érdekek titkos előmozdításában külföldön.
Figyelemmel kísérte az OPC igazgatójának, Frank Wisnernek és helyettesének,
Frank Lindsay-nek a munkáját, aki a titkos hadseregek tekintetében szorosan
együttműködött Gerry Millerrel, a CIA nyugat-európai osztályának vezetőjével.
Miller más magas rangú CIA-tisztekkel együtt CIA-ügynököket toborzott, akiket
ezután Nyugat-Európába repültek azzal a feladattal, hogy ott tartózkodási hálókat
állítsanak fel. A beszervezettek között volt William Colby, a későbbi CIA-igazgató
is. Sok más titkos katonához hasonlóan Colby a második világháború alatt
csatlakozott az OSS-hez, és a megszállt Franciaországba ejtőernyőzték, hogy az
ellenállással dolgozzon. A háború alatt ismét száműzték, hogy aztán nem sokkal a
háború vége előtt Norvégiába dobják le, hogy ott közlekedési vonalakat robbantson
fel. 1951 áprilisában Colby Miller íróasztala előtt ült. A két férfi jól ismerte
egymást, hiszen Miller a második világháború alatt Colby felettese volt az OSS
norvégiai műveleteiben. Megértésük szerint a háború soha nem ért véget, és Miller
Colbyt a CIA Nyugat-Európa Skandináv Osztályának Lou Scherer nevű egységéhez
osztotta be: "Rendben, Bill, akkor kezdj hozzá". Miller azt mondta: "Amit mi
akarunk, az egy jó, szilárd hírszerzési és ellenállási hálózat, amelyre számíthatunk,
ha az oroszok valaha is elfoglalják ezeket az országokat. Van némi kezdeti tervünk,
de azt ki kell tölteni és meg kell valósítani. Maga Lou Scherer mellett fog dolgozni,
amíg meg nem látjuk, hogy mit kell még tennünk'.26
Colbyt tehát a CIA utasította, hogy támogassa a Gladio felállítását.
hálózat Skandináviában - "Mert mint kiderült, az OPC egyik fő munkaterülete
akkoriban a Nyugat-Európa elleni szovjet invázió nem valószínűtlen lehetőségének
megtervezése volt. És abban az esetben, ha az oroszoknak sikerülne elfoglalniuk a
kontinens bármelyik vagy valamennyi országát - magyarázta Miller -, az OPC olyan
helyzetben akart lenni, hogy jól felfegyverzett és jól szervezett partizánfelkeléseket
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tudjon aktivizálni a megszállók ellen" - meséli Colby a visszaemlékezéseiben.
"Ezúttal Miller azt mondta, hogy az volt a szándékunk, hogy még a megszállás
előtt, sőt még azelőtt, hogy a megszállás megkezdődne, megteremtjük ezt az
ellenállási képességet.
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egy inváziót; elhatároztuk, hogy most megszervezzük és ellátjuk őket, amíg még
volt ideje, hogy jól és a lehető legkisebb kockázattal végezze el" - írta le Colby azt a
műveletet, amelyet tisztességesnek tartott. "Így az OPC nagyszabású programot
indított el, amelynek célja az volt, hogy a szovjet támadás valószínű célpontjainak
tűnő nyugat-európai országokban kiépítse a hírszerzés szaknyelvében "hátrahagyott
hálózatoknak" nevezett, titkos infrastruktúrát, amely olyan vezetőkből és
felszerelésekből állt, akiket kiképeztek, és készen álltak arra, hogy szabotázs- és
kémkedési erőként bevethetők legyenek, amikor eljön az idő." A hírszerzés szerint a
szovjet támadásra való felkészültséget a szovjet támadással szemben nem volt
szükség. Ebből a célból Miller CIA-ügynököket küldött Nyugat-Európa összes
országába, "és a Miller által rám bízott feladat az volt, hogy Skandináviában
tervezzek és építsek ki ilyen stay-behind-hálókat".27 Az Egyesült Államok titkos
műveleteit Nyugat-Európában "a legnagyobb titoktartás mellett" hajtották végre hangsúlyozza Colby. "Ezért utasítást kaptam, hogy a lehető legkisebb,
legmegbízhatóbb emberekből álló körre korlátozzam az információhoz való
hozzáférést arról, amit csináltam, Washingtonban, a NATO-ban és
Skandináviában".28
A NATO-n belül a washingtoni Pentagon parancsnoki központja részletes
tájékoztatást kapott a nyugat-európai titkos Gladio-hadseregekről, míg NyugatEurópában a SACEUR, aki mindig amerikai tiszt volt, szorosan felügyelte a titkos
hadsereget és a CPC és ACC parancsnoki központokat. Egy 1957-es, korábban
szigorúan titkos, de 1978-ban titkosítás alól feloldott belső Pentagondokumentumból kiderül, hogy létezik egy "CPC charta", amely meghatározza a CPC
feladatait a NATO-n és a SHAPE-n belül, valamint az európai titkosszolgálatokon
belül, bár sajnos maga a CPC charta nem része a titkosítás alól feloldott
dokumentumnak. A szóban forgó dokumentum egy memorandum az amerikai
vezérkari főnökök számára, amelyet Leon Johnson amerikai tábornok, a NATO
katonai bizottságának amerikai képviselője írt 1957. január 3-án. Ebben Johnson
tábornok kommentálja Lauris Norstad tábornok, az akkori ügyvezető SACEUR
panaszait az 1956-os szuezi válság idején kapott hírszerzési információk gyenge
minőségével kapcsolatban: "A SACEUR kijelentette, h o g y a SHAPE által a
nemzeti hatóságoktól a legutóbbi feszültségek idején kapott hírszerzési információk
nem voltak megfelelőek. Kijelenti, hogy a SHAPE-nek nyújtott hírszerzési
támogatás bármilyen újbóli vizsgálatának ki kell terjednie a titkos hírszerzési
információáramlás növelésének és felgyorsításának kérdésére.
Ebben az összefüggésben Norstad SACEUR azt mérlegelte, hogy a
CPC-t a helyzet javítására lehetne felhasználni: "Ezen túlmenően a SACEUR az a)
hivatkozásban megjegyzi, hogy a b) hivatkozásban, a SHAPE Titkos Tervező
Bizottság (CPC) alapszabályában nincs olyan rendelkezés, amely tiltja a békeidőben
folytatott titkos tevékenységek vizsgálatát. Kifejezetten javasolja, hogy a SHAPE
CPC-t hatalmazzák fel a következőkre: a) vizsgálja meg a SHAPE sürgős békeidejű
hírszerzési igényeit. b) vizsgálja meg, hogy a nemzeti titkosszolgálatok milyen
módon járulhatnak hozzá a SHAPE-hez érkező titkos hírszerzési információk
áramlásának javításához.". Norstad NATO SACEUR-ral ellentétben Johnson
tábornok úgy vélte, hogy a CPC alapszabálya megakadályozza, hogy ilyen módon
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alkalmazzák. Norstad memorandumában a következőket írta: "Bár a [a CPC
alapszabályára] való hivatkozás b-ben semmi sem tiltja egyértelműen, hogy a CPC
megvizsgálja a különböző titkos hírszerzési tevékenységeket, úgy vélem, hogy ez a
CPC tevékenységének indokolatlan kiterjesztése lenne. Az én
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a b) pont [a CPC alapszabálya] értelmezése, miszerint a CPC-t kizárólag a következő
célokra hozták létre
a békeidőben a SACEUR háborús titkos műveleti igényeinek kielégítésére szolgáló
eszközök megtervezése céljából. Úgy tűnik számomra, hogy a SHAPE-nek
bármilyen forrásból származó hírszerzési információáramlás bármilyen
növekedésének a következő célokat kellene szolgálnia
a szokásos hírszerző ügynökségek foglalkoznak. Ebből a tábornok a következtetést
vonta le: "Javaslom, hogy ne hagyja jóvá a SHAPE CPC tevékenységi körének
kiterjesztését... Leon Johnson.29
A Pentagon mellett az amerikai különleges erők is közvetlenül részt vettek a
nyugat-európai kommunisták elleni titkos háborúban, mivel az SAS-szel együtt ők
képezték ki a stay-behind hálózat tagjait. Miután az amerikai háborús
titkosszolgálatot, az OSS-t a háború végeztével feloszlatták, az amerikai különleges
erők 1952-ben a virginiai Fort Braggben lévő főhadiszállással újjászülettek.
McClure tábornok Fort Braggben pszichológiai hadviselési központot hozott létre,
és 1952 végén Aaron Bank ezredes vezetésével megkezdte kiképzését az első
különleges alakulat, amelyet némileg félrevezető módon 10. különleges
alakulatcsoportnak neveztek el. A 10. Különleges Erők Csoportját a második
világháborúban szerzett OSS-tapasztalatok alapján szervezték meg, és közvetlenül
örökölte annak küldetését, hogy a brit SAS-hez hasonlóan szabotázsakciókat hajtson
végre, valamint gerillákat toborozzon, felszereljen és képezzen ki, hogy kihasználja
az ellenállási potenciált Kelet- és Nyugat-Európában egyaránt.30
Bank ezredes hangsúlyozta, hogy a különleges erők kiképzése magában foglalja a
"szervezést".
az ellenállási mozgalmak és az azokat alkotó hálózatok működése", valamint "a
gerillaharc, amely önmagában is átfogó terület, és nemcsak a szervezést, a taktikát
és a logisztikát foglalja magában, hanem a speciális robbantást, a kódokat és a
rádiókommunikációt, a túlélést, a Fairbairn-féle közelharc módszerét és az ösztönös
tüzelést".31 A csatlakozni kívánó fiatalembereknek szóló toborzási brosúra
hangsúlyozta, hogy az amerikai különleges erőkhöz jelentkezőknek ideális esetben
beszélniük kell az európai nyelveket. Felsorolta, hogy "legalább huszonegy évesnek
kell lenni; őrmesteri vagy magasabb rendfokozatúnak kell lenni; légideszantos
kiképzést kell kapni vagy önkéntesnek kell jelentkezni az ugróképzésre; nyelvtudás
(európai) és/vagy európai utazási tapasztalat; kiváló személyzeti előélet; és így
tovább. A személyzet minden tagjának önkéntesnek kellett lennie az ejtőernyőzésre
és a vonalak mögötti működésre egyenruhában és/vagy civilben".32
A legyőzött Németország volt az első nemzet, amelyhez az újonnan létrehozott
amerikai
A különleges erők bevetésre kerültek. 1953 novemberében a 10. Különleges Erők
Csoportja felállította első tengerentúli bázisát egy korábbi náci SS-épületben,
amelyet még Hitler uralkodása idején, 1937-ben hoztak létre, a bajorországi Bad
Tolzban található Flint Kaserne-ben. Később az amerikai különleges erők latinamerikai műveleteinek főhadiszállását Panamában hozták létre, a délkelet-ázsiai
különleges erők műveleteit pedig a legyőzött Japán területén, Okinawán felállított
főhadiszállás irányította. A Gladio-botrány 1990-es kirobbanása után kiderült, hogy
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a Gladiátorokat a németországi Bad Tolzban lévő 10. Különleges Erők
Csoportjának táborában képezték ki, és hogy számos országból származó európai
Gladiátorok különleges kiképzést kaptak az amerikai Zöldsapkásoktól, állítólag
szintén az amerikai Fort Braggben.33
Serravalle tábornok, a Gladio olasz parancsnoka elmondta, hogy 1972-ben az
olasz gladiátorokat a Zöldsapkások meghívták Bad Tolzba.34 "Meglátogattam
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a 10. Különleges Erők Csoportja Bad Tolzban, a régi SS-laktanyában legalább
kétszer. Parancsnokuk Ludwig Fastenhammer ezredes volt, egy Rambo elődje" emlékszik vissza a Gladio tábornok.
Elmagyarázták azokat a küldetéseket, amelyeket fentebb már említettem (felkelés
elleni küzdelem, helyi ellenálló csoportok támogatása stb.) Többször megkérdeztem,
hogy létezik-e műveleti terv az egységük és a különböző hátramaradó egységek
között, különösen a Gladio esetében.". Serravalle elgondolkodott azon, hogy "Nem
kell ahhoz védelmi főiskolai diploma, hogy észrevegyük, hogy ha az X egységet arra
tervezték, hogy háború idején az Y területen támogassa a Z titkos egység által
irányított ellenállási mozgalmat, akkor X és Z között már békeidőben is léteznie kell
tervezésnek és megegyezésnek, legalábbis nagyon kezdetleges állapotban", és ezért
az amerikai Green Berets és a brit SAS különleges erők és a Gladio közötti operatív
tervek létezése elvárható volt. "De éppen ellenkezőleg, ezek nem léteztek" - állította
Seravalle. 'Így háború esetén a Bad Tolz-i különleges erők beszivárogtak volna
hazánkba, hogy ellenállási és felkelési műveleteket folytassanak. Hogyan fogadták
volna őket a mi gladiátoraink? Lövöldözéssel, ebben biztos vagyok, összetévesztve
őket a Spetzsnaz-zal, a Vörös Hadsereg különleges alakulatával. A
partizánhadviselés azt tanította, hogy kétség esetén először lőj, aztán nézd meg, ki
fekszik a földön'.35
Az amerikai különleges erők mindenkor szorosan együttműködtek a titkos
akciókkal.
a CIA részlege. Amikor 1952-ben Fort Braggben felállították a különleges erőket, a
CIA titkos akciókkal foglalkozó részlegének neve "OPC"-ről "Tervek Igazgatósága"
(DP) lett, és Wisnert a tervekért felelős igazgatóhelyettessé léptették elő. Allen
Dulles CIA-igazgatóval együtt világszerte fokozta az amerikai titkos akciókat.
Dulles engedélyezte a CIA Castro és Lumumba elleni merényletkísérleteit, valamint
a CIA LSD-kísérleteit, amelyek során a tudatlan alanyok közül néhányan végül
levetették magukat a felhőkarcolókról. Wisnerrel együtt megszervezte Moszadeh
iráni elnök 1953-as megbuktatását, valamint az államcsínyt, amely 1954-ben
megdöntötte Arbenz guatemalai szocialista elnök hatalmát. Wisner pedig 1956-ban a
baloldali indonéz elnökre, Sukarnóra utalva azt a parancsot adta a Távol-keleti
részleg titkos akcióinak vezetőjének, Alfred Ulmernek, hogy "Itt az ideje, hogy
Sukarno lábait a tűzbe tartsuk".36 A titkos akciókért rajongó Wisner és Dulles nem
láttak határt abban, hogy mit érhetnek el globális szinten a titkos háborúkkal és a
terrorizmussal, de amikor a Fidel Castro kubai kormánya elleni titkos műveletek
kudarcot vallottak, leginkább az 1961-es disznó-öbölbeli invázióval, Kennedy elnök
dühösen kirúgta Dullest, és John McCone-t nevezte ki a CIA új igazgatójának.
Allen Dulles a CIA igazgatójaként a CIA igazgatója volt az agya a
titkos antikommunista hadseregek. Amikor 1990-ben a Gladio titkos hadseregeit
Nyugat-Európa szerte felfedezték, egy meg nem nevezett volt NATO-hírszerző
tisztviselő kifejtette, hogy "bár a Stay Behind művelet hivatalosan csak 1952-ben
kezdődött, az egész gyakorlat már régóta létezett, valójában azóta, hogy Allen
Dulles fejében megszületett".37 A második világháború idején a CIA vezetője, Allen
Dulles a megszállás nélküli Svájcban, Bernben állomásozott, és onnan koordinálta a
náci Németország elleni titkos akciók stratégiáit, kapcsolatot tartva mind az
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amerikai OSS-szel, mind a brit titkosszolgálatokkal. Futás
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Nyugat-Európa titkos hadseregei voltak a kiképzése és szenvedélye. "Allen Dulles" emelték ki a Gladio felfedezése idején Belgiumban készült jelentések - "a [Gladio]
projektben... a szovjet invázióval szembeni ellenálláson kívül egy olyan eszközt is
lát, amely megakadályozza, hogy a kommunisták hatalomra jussanak az érintett
országokban!38
Ahogy a CIA titkos háborúi folytatódtak, Wisner egyre inkább szenvedett a lelki
fájdalomtól, mivel lelke már nem talált nyugalmat. Allan Dullesnek "volt egy
elmélete, hogy Wisner problémái a munkája természetéből adódtak".39 Mivel egyre
kevésbé volt képes elvégezni a CIA "piszkos munkáját" Európában, Afrikában,
Latin-Amerikában és Ázsiában, 1958-ban Wisnert Richard Bissel váltotta fel, aki a
következő négy évben a titkos akciókkal foglalkozó részleget vezette, amíg 1962ben Richard Helms lett a műveleti igazgatóhelyettes. Ekkorra Frank Wisner, a
Gladio tervezőjének pszichológiai állapota súlyosan megromlott, és 1965-ben
öngyilkos lett.40 Ugyanebben az évben Richard Helmst előléptették, és a CIA
igazgatója lett, Wisner temetésén pedig méltatta Wisnert a titkos akciókban végzett
munkájáért, és a következőképpen rangsorolta: "Az úttörő férfiak közé sorolta,
akiknek ez a nem mindig boldogító felelősség jutott...". [hogy] a hazájukat
szolgálják a homályban".41 Helmsnek az 1970-es években magának is szembe kellett
néznie azzal a szerencsétlen felelősséggel, hogy tanúskodnia kellett a CIA szerepéről
a Salvador Allende baloldali chilei elnök elleni puccsban. A CIA megbízott
igazgatója, Helms egyenesen hazudott a szenátoroknak, amikor tagadta, hogy a CIA
megpróbálta volna megakadályozni, hogy a baloldali Allendét megválasszák Chile
elnökévé: "Nekem kellett aláírnom az összes ilyen projektet - tudtam volna róla".
Amikor a hazugságra fény derült, Helmsnek 1973 februárjában le kellett mondania a
CIA igazgatói tisztségéről, és az amerikai szenátus 2000 dollárra büntette hamis
tanúzásért.42
William Colby a saját emlékirataiban közölt részleteinek köszönhetően a mai
napig a Gladio-műveletben részt vevő leghíresebb CIA-ügynök maradt. De az ő
életrajza is tragédiával végződött. Miután támogatta a Gladio-hálózatok felállítását
Skandináviában, a hidegháborús William Colbyt 1953-ban áthelyezték a CIA római
állomására, hogy az olaszországi kommunizmus ellen küzdjön, és támogassa a CIA
titkos Gladio-hálózatát. A hidegháborús harctérről harctérre lépve Colby 1959-ben
elhagyta Olaszországot és Saigonba ment, ahonnan a CIA titkos műveleteit
irányította Vietnamban és Laoszban. Ezek közé tartozott a CIA Phoenix
hadművelete, amely a Vietkong földalatti szervezetének megsemmisítésére és
tagjainak fizikai likvidálására irányult. Az amerikai kongresszus előtt Colby 1971ben elismerte, hogy több mint 20 000 vietkongot öltek meg, amíg ő vezette a
Phoenixet, de nem volt hajlandó nyilatkozni arról, hogy a legtöbbjük valóban
kínzásba halt-e bele, és ezt mondta: "Nem szeretnék tanúskodni arról, hogy senkit
sem öltek meg vagy végeztek ki egy ilyen program során. Azt hiszem, sajnos
valószínűleg megtörtént.43 1973-ban a CIA titkos akciókkal foglalkozó részlege
"Műveleti Igazgatóság"-ra (DO) változtatta meg címkéjét, és Colby váltotta Thomas
Karamessines-t az új műveleti igazgatóhelyettesi poszton. Amikor Helmsnek le
kellett mondania, Nixon elnök még ugyanabban az évben Colbyt a CIA
igazgatójává léptette elő, és ezt a tisztséget Colby egészen 1976-ig, a Watergate66

botrány miatt idő előtt le kellett mondania. Colby 1996-ban, 76 éves korában egy
marylandi folyóba fulladt.
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Colby-t az idősebb George Bush követte a CIA igazgatójaként a
Ford elnök, és ebben a funkciójában a washingtoni While House-ból irányította a
hálózat titkos nyugat-európai műveleteit. Ezt követően George
Idősebb Bush Ronald Reagan elnök alatt alelnökké lépett elő, és továbbra is
támogatta a titkos háborúkat, leginkább a brutális kontrákat Nicaraguában. 1990ben, amikor Andreotti olasz miniszterelnök felfedte a titkos CIA-hadseregeket
Nyugat-Európában, George Bush volt az Egyesült Államok megbízott elnöke, és az
iraki Szaddám Huszein elleni háború előkészítésével foglalkozott. Mivel az Egyesült
Államok lakossága továbbra is lanyha volt az Öböl-háborúval kapcsolatban, piszkos
trükköt alkalmaztak a gyűlölet és a bosszú érzéseinek felkeltésére. Egy 15 éves lány,
akit csak "Nayirah" néven mutattak be, 1990. október 10-én könnyek között vallotta
az amerikai kongresszus emberi jogi bizottsága előtt, hogy amikor önkéntesként
ápolónőként dolgozott egy kuvaiti kórházban, szemtanúja volt brutális iraki
katonáknak, akik az ország lerohanása után bejöttek a kórházba, és csecsemőket
vettek ki az inkubátorokból, "otthagyva őket a hideg padlón meghalni".44 Az
inkubátoros történet felháborodást keltett az amerikai lakosság körében, és Bush
elnök számos beszédében megismételte, azt állítva, hogy 312 csecsemő halt meg
ilyen módon. Bush annyira meggyőző volt, hogy az Amnesty International is
beszámolt a történetről annak idején. Csak a háború befejezése után derült ki, hogy a
lány soha nem dolgozott Kuvaitban, hanem kiderült, hogy a kuvaiti nagykövet lánya
volt az Egyesült Államokban, és ezt a tényt az október 10-i kongresszusi
meghallgatás szervezői is tudták. Az Amnesty International nagy sajnálattal vonta
vissza a történet támogatását, a Middle East Watch pedig 1992 februárjában
kijelentette, hogy a történet "egyértelműen háborús propaganda" volt.45 Több mint
egy évtizeddel később ifjabb George Bush ismét a félelem és a bosszú érzéseit
keltette azzal a félrevezető állítással, hogy Irak vegyi, biológiai és atomfegyvereket
fejleszt, és hogy Szaddám Huszein elnöknek köze van a 2001. szeptember 11-i
terrortámadásokhoz.
1990 decemberében az idősebb Bush nem kerülte el az Európai Unió
parlamentjének éles kritikáját. A Fehér Házhoz és a kormányhoz eljuttatott
állásfoglalásban az EU élesen elítélte az Egyesült Államok és a Fehér Ház titkos
háborúját. Az Európai Unió világossá tette, hogy "elítéli a manipulációs és operatív
hálózatok titkos létrehozását, és teljes körű vizsgálatot követel e titkos szervezetek
vagy bármelyik szakadár csoport természetéről, szerkezetéről, céljairól és minden
más aspektusáról, az érintett országok belpolitikai ügyeibe való illegális
beavatkozásra való felhasználásukról, az európai terrorizmus problémájáról és a
tagállamok vagy harmadik országok titkosszolgálatainak esetleges összejátszásáról".
Az Európai Unió mindenekelőtt "határozottan tiltakozik az ellen, hogy az amerikai
katonai személyzet egyes tagjai a SHAPE-nál és a NATO-ban jogot vettek arra,
hogy Európában titkos hírszerzési és műveleti hálózat létrehozását ösztönözzék".46
A titkos műveletekben szerzett nagy tapasztalata miatt idősebb Bush elnök
feltehetően jól ismerte a legérzékenyebb műveleteket és a terrort, amelyben a titkos
hadseregek részt vettek, és ezért szigorúan elutasította, hogy állást foglaljon. A
botrány dimenzióinak ismerete nélkül az amerikai kongresszus is tartózkodott attól,
hogy megkérdezze
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érzékeny kérdések. Továbbá, az amerikai média sem végzett kritikus
érdeklődések. A Washington Postban a témával foglalkozó kevés amerikai cikkek
egyikében, "A CIA titkos hadsereget szervezett Nyugat-Európában" címmel.
Paramilitary Force Created to Resist Soviet Occupation" (A szovjet megszállás ellen
létrehozott paramilitáris erő) címmel egy meg nem nevezett, a Gladio hadműveletet
ismerő amerikai kormánytisztviselőt idéztek, aki azt mondta, hogy a Gladio
"kizárólag olasz művelet volt. Semmiféle ellenőrzésünk nincs felette", hozzátéve:
"Ha vannak olyan állítások, hogy a CIA részt vett terrorista tevékenységekben
Olaszországban, azok abszolút képtelenségek".47 Amint azt a későbbi európai
vizsgálatok kimutatták, a CIA e nyilatkozatának minden egyes állítása képtelenség
volt.48
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6
A TITKOS HÁBORÚ OLASZORSZÁGBAN

Az Egyesült Államok kommunistaellenessége uralta Olaszország első
köztársaságának (1945-1993) tragikus történetét. Az elmúlt tíz év során feltárt
bizonyítékokból kiderül, hogy az olasz katonai titkosszolgálat Gladio hadserege a
jobboldali terroristákkal szövetségben nagymértékben részt vett ebben a titkos és be
nem jelentett háborúban. Szovjet invázió hiányában a CIA által létrehozott titkos
antikommunista félkatonai egység belföldi műveleteket hajtott végre és manipulálta
a politikai kereteket. Az olasz szenátusnak a Gladio és egy sor rejtélyes mészárlás
ügyében folytatott parlamenti vizsgálata a hidegháború vége után arra a
következtetésre jutott, hogy Olaszországban "a CIA békeidőben maximális
diszkréciót élvezett", mivel Olaszország az első köztársaság idején "nehéz és
időnként tragikus határhelyzetben élt". Ez a hidegháborús határvonal jelölte az
egymással versengő ideológiák közötti választóvonalat. E határ bal oldalán állt a
kivételesen népszerű és erős PCI Kommunista Párt, amelyet a Szovjetunió titkos
pénzekkel támogatott, valamint az erős PSI Szocialista Párt.1 A határ jobb oldalán a
CIA és az olasz katonai titkosszolgálat működött a Gladio hadseregével és számos
jobboldali terroristával, akiket politikailag a konzervatív DCI támogatott.2
A második világháború alatt a Benito Mussolini fasiszta diktátor vezette
Olaszország Hitler oldalára állt. A tengelyhatalmak veresége után Franklin
Roosevelt amerikai elnök, Winston Churchill brit miniszterelnök és Joszif Sztálin
szovjet vezető 1945 februárjában a szovjet Jalta városában találkozott, hogy
megvitassák Európa jövőbeli formáját, és egy Olaszország számára jelentős
döntéssel a félszigetet az Egyesült Államok befolyási övezetébe helyezték. Az olasz
kommunisták erejének korlátozása érdekében a CIA a maffia és a jobboldali
szélsőségesek oldalára állt. "A maffia" - magyarázta Victor Marchetti CIA-ügynök "kommunistaellenes jellege miatt egyike azoknak az elemeknek, amelyeket a CIA
Olaszország ellenőrzésére használ".3 Már a második világháború alatt Earl Brennan,
az amerikai háborús titkosszolgálat, az OSS olaszországi főnöke azt tanácsolta az
amerikai igazságügyi minisztériumnak, hogy csökkentsék Charles "Lucky" Luciano
maffiafőnök 50 éves börtönbüntetését, hogy titkos alkut kössenek: Luciano a
szabadulásáért cserébe az amerikai hadsereg 1943-as szicíliai partraszállásakor az
Egyesült Államokat támogató befolyásos szicíliai maffiózók listáját adta át az
amerikai hadseregnek.4 A háború után a CIA "örömmel ápolta titkos barátságát a
szicíliai maffiával", és "az olaszországi kommunizmus elleni küzdelem nevében és
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Szicília, az amerikaiak gyakorlatilag a ma is fennálló maffiauralomra bízták a
szigetet".5
Az országot felszabadító és a diktatúrát törékeny demokráciává alakító amerikai
csapatokat az olaszok zászlókkal, kenyérrel és szőlővel fogadták. A szövetségesek
azonban "kezdtek idegesek lenni az olasz politika körülményei miatt, és különösen a
kommunista befolyás határokat meghaladó növekedésének és a görög és jugoszláv
helyzet megismétlődésének veszélye miatt". Ezért a szövetségesek politikájában
szándékos változás következett be, amikor London és Washington leállította a
kommunista dominanciájú olasz partizánok ellátását, akik a fasizmussal szembeni
hősies ellenállásuk miatt nagy tiszteletnek örvendtek az olasz lakosság körében. "Ez
a politikai változás lehangoló volt" az amerikai és brit összekötő tisztek számára,
akik az ellenséges vonalak mögött a kommunistákkal együtt harcoltak Mussolini és
Hitler ellen, "és maguk az olaszok számára is".6 A depresszió fokozódott, amikor az
olasz kommunisták szemtanúi voltak annak, hogy az Egyesült Államok titokban még
legyőzött fasisztákat és jobboldaliakat is beszervezett az állam biztonsági
apparátusába, "mivel a virulens antikommunizmus, amely maga is a fasiszta vonzerő
egyik fő összetevője, mostanra népszerűvé vált".7
"Nem valószínűtlen, hogy néhány jobboldali csoportot beszerveztek és maradásra
kényszerítettek, mert ők valóban figyelmeztettek volna minket, ha háború kezdődik"
- erősítette meg később Ray Cline, a CIA 1962 és 1966 közötti igazgatóhelyettese
egy Gladio-dokumentumfilmben. 'Tehát a jobboldaliak felhasználása, ha nem
politikai, hanem hírszerzési célokra használták őket, rendben van.'8 Az olasz
jobboldal befolyását messze nem korlátozták pusztán információgyűjtési
feladatokra, hanem a hatalom kulcsait adták nekik. A kommunizmus elleni
védőbástyaként az Egyesült Államok megalapította a Kereszténydemokrata Pártot, a
DCI-t, amely "tele volt kollaboránsokkal, monarchistákkal és egyszerű,
koncepciótlan fasisztákkal".9 A DCI-s Alice de Gasperi lett a miniszterelnök, és
1945-től 1953-ig nyolc különböző kabinetben kormányzott. "Soha nem került sor
komoly tisztogatásra, ami lehetővé tette a régi fasiszta bürokrácia nagy részének
túlélését".10 De Gasperi miniszterelnök Mario Scelba belügyminiszterrel együtt
személyesen felügyelte "a fasiszta rendszerrel súlyosan kompromittálódott
személyzet visszahelyezését".11
Valerio Borghese herceg, becenevén "A fekete herceg", az Egyesült Államok
által beszervezett leghírhedtebb fasiszták közé tartozott. A Salói Köztársaság idején
Mussolini alatt folytatott gyilkos partizánellenes hadjárat parancsnokaként Borghese
a Decima MAS (XMAS) nevű, 1941-ben alapított és a náci főparancsnokság által
hivatalosan elismert 4000 fős különleges alakulatával olasz kommunisták százainak
felkutatására és megölésére specializálódott. A háború végén a partizánok elfogták
Borghese-t, és éppen fel akarták akasztani, amikor 1945. április 25-én Ellery Stone
admirális, az Egyesült Államok megszállt Olaszországban működő amerikai
prokonzulja és a Borghese család közeli barátja megbízta az OSS alkalmazottját, a
később ünnepelt CIA-ügynököt, James Angletont, hogy mentse meg Borghese-t.
Angleton amerikai tiszti egyenruhába öltöztette Borghese-t, és Rómába kísérte, ahol
háborús bűneiért bíróság elé kellett állnia. Az Egyesült Államok védelmének
köszönhetően Borghese-t végső fokon "ártatlannak" nyilvánították.12 Angleton CIA64

ügynök "kivételesen érdemdús" teljesítményéért az amerikai hadseregtől megkapta
a Legion of Merit kitüntetést, és a következő években a
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a CIA kémelhárítás vezetőjeként karriert futott be, és "a háború utáni időszakban az
összes olaszországi jobboldali és neofasiszta politikai és félkatonai csoportot
ellenőrző amerikai kulcsfigurává vált".13 A hidegháború tipikus fejleménye, hogy
"csak a
Jim Angleton számára az ellenség megváltozott Mussolini és Hitler legyőzése után,
ahogy azt életrajzírója megjegyzi. "Most már a kalapács és a sarló váltotta fel a görbe
keresztet".14
1947-ben Washingtonban megalakult az amerikai NSC és a CIA, és Olaszország
"az erős kommunista párt folyamatos támadásai miatt" szerencsétlenségére a világ
első olyan országa lett, amelyet a CIA csendes és be nem jelentett titkos háborúja
célba vett. A CIA feladata egyszerű volt: Megakadályozni, hogy az olasz baloldal
megnyerje a második világháború utáni első országos választásokat 1948. április 16án. Harry Truman amerikai elnök nagyon aggódott, mert a PCI, Nyugat-Európa
legnagyobb kommunista pártja és a szocialista PSI a választásokra egyesült a Népi
Demokratikus Frontot (Fronte Democratico Popolare, FDP) alkotva. Megfigyelők
arra számítottak, hogy az FDP megszerzi a többséget az olasz parlamentben, mivel
az országos szavazást megelőző önkormányzati választásokon az FDP megmutatta
erejét, és rendszeresen a második helyet osztotta ki az USA által támogatott DCInek. Ezért a CIA titkos akciókkal foglalkozó OPC részlege, amely Frank Wisner
vezetésével létrehozta és irányította a titkos Gladio-hadseregeket Nyugat-Európában,
tízmillió CIA-dollárt pumpált a DCI-be. Ugyanakkor a kommunisták és a
szocialisták ellen lejárató kampányokat indítottak. Más piszkos trükkök mellett a
CIA névtelen röpiratokat adott ki, amelyek a PCI-jelöltek nemét és magánéletét
rágalmazták, valamint fasiszta és/vagy egyházellenes ecsettel kenték be őket. Ez a
taktika, amely a teljes elsöprés helyett egyes helyeket vett célba, hogy a DCI kezébe
adja az irányítást, a több mint kétszáz kiválasztott hely közül kettő kivételével
mindegyiken sikeres volt. A végső választáson a DCI a szavazatok 48 százalékával
307 mandátumot szerzett az olasz parlamentben, míg a baloldali FDP koalíció
váratlanul csak 31 százalékot szerzett, és 200 mandátummal maradt alul.15 A
lakosság és a baloldal tiltakozására kemény elnyomással válaszoltak, ami "feltűnően
sok áldozatot követelt a tüntetések és a földfoglalások során".16
Harry Truman amerikai elnök elégedett volt, és a titkos akciók híve lett. A sokat
vitatott 1947. márciusi "Truman-doktrínájában" ragaszkodott ahhoz, hogy "nem
ismerünk el semmilyen kormányt, amelyet bármely idegen hatalom erőszakkal
kényszerít bármely nemzetre", és kijelentette, hogy az USA külpolitikája "az
igazságosságon és az igazságosságon" alapul, és nem köt "kompromisszumot a
gonosszal".17 Ha azonban az olasz választások másként végződtek volna, mint az
USA által támogatott konzervatív DCI győzelme, Olaszországot valóban
polgárháborúval kellett volna szembenéznie, hasonlóan a görög tapasztalatokhoz
ugyanebben az időszakban. A választások alatt és után is amerikai hadihajók
tartózkodtak a térségben, és amerikai hadseregek voltak a helyszínen. George
Kennan, a külügyminisztérium politikai tervezési stábjának vezetője, akinek az volt
a feladata, hogy hosszú távú programokat dolgozzon ki az amerikai külpolitikai
célok elérésére, az olasz kommunisták győzelme esetén egyenesen amerikai katonai
beavatkozást javasolt.18 Francesco Cossiga olasz elnök a Gladio felfedezései után
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megerősítette, hogy az 1948-as választások idején a DCI félkatonai ága készen állt
arra, hogy beavatkozzon a kommunisták győzelme esetén. Stern géppisztollyal,
tárakkal és
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"különböző kézigránátokat", Cossiga személyesen is részt vett a félkatonai
egység. "Fegyver volt nálam, és nem én voltam az egyetlen. A DCI félkatonai
alakulatának fegyvereit "a párt rendelkezésére bocsátott pénzeszközökből
vásárolták".19
Miután a PCI-t sikeresen kizárták a kormányból, Olaszország az Egyesült
Államok által támogatott DCI párt alatt 1949. április 4-én alapító tagként
csatlakozhatott az újonnan létrehozott NATO-hoz. Alig néhány nappal korábban,
1949. március 30-án a CIA-val szoros együttműködésben létrehozták
Olaszországban a háború utáni első katonai titkosszolgálatot. A védelmi
minisztériumon belül a titkos egységet SIFAR-nak nevezték el, és Giovanni Carlo
tábornokot nevezték ki az első igazgatónak. A SIFAR Olaszország első köztársasága
alatt többször manipulálta az olasz politikát, és az "Office R" nevű fiókján keresztül
irányította és vezette a kommunistaellenes Gladio hátramaradó hadsereget.20 "A
NATO-hoz való egyidejű csatlakozás és a hírszerzési képesség újbóli felállítása több
volt, mint puszta véletlen" - állapította meg helyesen Philipp Willan titkosszolgálati
szakértő - "és betekintést enged a háború utáni olasz titkosszolgálat alapvető céljába,
azok szándékaiba, akik az újjászületését szentesítették".21
A SIFAR titkosszolgálatot kezdettől fogva "az Egyesült Államok által előírt
szigorúan titkos protokoll szabályozta, amely az olasz szuverenitásról való tényleges
és teljes lemondást jelent". E jegyzőkönyv szerint, amelyet a NATO-tervezéssel
egyeztettek, a SIFAR kötelezettségei az Egyesült Államokban lévő CIA
központjával szemben állítólag magukban foglalták az összes összegyűjtött
hírszerzési információ rendelkezésre bocsátását és a felügyeleti jogok átadását az
Egyesült Államoknak, mindenekelőtt a SIFAR személyzetének kiválasztását
illetően, amelyet mindenkor a CIA-nak kellett jóváhagynia.22 A SIFAR valójában
nem volt szuverén olasz szolgálat, de a CIA nagymértékben befolyásolta. Vagy
ahogy Paulo Taviani, 1955 és 1958 között olasz védelmi miniszter a Gladiovizsgálat során fogalmazott: Az olasz titkosszolgálatokat "a Via Venetón lévő fiúk",
azaz a CIA irányította és finanszírozta a Róma szívében lévő amerikai
nagykövetségen.23 Az olasz szenátorok sem hagyták figyelmen kívül a CIA
dominanciáját, és rögzítették, hogy "a Gladio két titkosszolgálat, egy nagyon fontos,
az amerikai titkosszolgálat és egy sokkal kevésbé fontos, az olasz titkosszolgálat
közötti megállapodás révén jött létre".24
1951-ben Umberto Broccoli tábornokot nevezték ki a SIFAR igazgatójává, és egy
"titkos bizottság" tagjaként rendszeresen találkozott a CIA képviselőivel, a NATO
dél-európai parancsnokságának képviselőjével, valamint az olasz hadsereg,
haditengerészet és légierő képviselőivel.25 A SIFAR-nak kellett garantálnia
Olaszország stabilitását, mivel a NATO félt az erős olasz PCI-től. A Gladio titkos
hadsereg volt a központi elem e cél eléréséhez. 1951. október 8-án Broccoli levelet
írt Efisio Marras olasz védelmi miniszternek a Gladiátorok nagy-britanniai
kiképzéséről, valamint a CIA fegyver- és robbanóanyag-ellátásról. Broccoli
levelében kifejtette, hogy a brit SIS felajánlotta az olasz Gladio-tisztek kiképzését
azzal a feltétellel, hogy Olaszország fegyvereket vásárol a britektől. Ugyanakkor a
CIA ingyen felajánlotta a fegyvereket, de nem volt olyan tapasztalt a kiképzésben,
mint a britek. Az olaszok úgy döntöttek, hogy mindkettőből a legjobbat választják,
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és a SIFAR Gladio tisztjeit a nagy hírű brit különleges kiképzőiskolákba küldték,
miközben titokban átvették a fegyvereket.
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az Egyesült Államokból. 1953-ban a britek rájöttek, hogy átverték őket, és dühösen
szemrehányást tettek Musco tábornoknak, Broccole utódjának a SIFAR élén,
tiltakozott az ellen, hogy "szolgálata horgonyt vetett az amerikaiakra".26
A NATO titkos kommunistaellenes politikáját támogatva a SIFAR képviselői
rendszeresen részt vettek a NATO ACC és CPC parancsnoki központjainak titkos
Gladio-értekezletein. Nem sokkal lemondása előtt Cossiga olasz elnök egy
nagyszabású televíziós interjúban kifejtette, hogy "aggódva amiatt, hogy mi
történhet Európával, ha megszállják", állítólag 1951-ben Olaszországban felállították
a titkos Gladio-hadsereget. "Megállapodás született arról, hogy három ország, az
Egyesült Államok, Nagy-Britannia és Franciaország állandó tagok lesznek, a többi
pedig társult tag, ami Dániát, Norvégiát, Hollandiát, Belgiumot, Luxemburgot,
Görögországot és Törökországot jelenti" - magyarázta Cossiga a NATO-hoz
kapcsolódó Gladio parancsnoki központra, a CPC-re utalva. "Olaszországot
meghívták, hogy társult taggá váljon. Olaszország visszautasította ezt a meghívást,
és helyette állandó tagságra kért, de akkor nem kapott választ. Németország 1956ban csatlakozott". Az elnök ragaszkodott ahhoz, hogy ezeket a műveleteket a
legszigorúbb titoktartás mellett hajtották végre. 'A NATO szokásos politikája volt,
hogy tagadta mindannak a létezését, aminek a titokban tartásáról megállapodtak'.27
Az amerikai Nemzetbiztonsági Tanács szigorúan titkos dokumentumában,
amelyet Truman 1950. április 21-én írt alá, az elnök hangsúlyozta, hogy
"Olaszország az amerikai biztonság szempontjából kulcsfontosságú ország", és ezért
az Egyesült Államoknak "fel kell készülnie arra, hogy minden politikai, gazdasági
és szükség esetén katonai erejét beveti" a PCI megállítása érdekében. "Abban az
esetben, ha a kommunisták törvényes eszközökkel sikeresen bejutnak a kormányba,
és abban az esetben is, ha a kormány nem tanúsít többé határozott ellenállást mind a
belföldi, mind a külföldi kommunista fenyegetéssel szemben, az Egyesült
Államoknak készen kell állnia az ellenintézkedésekre", kifejezetten beleértve az
inváziót is, ha "Olaszország egyes részei egy fegyveres felkelés után kommunista
ellenőrzés alá kerülnek". A közelgő olaszországi választásokra vonatkozó amerikai
katonai tervezés az első fázisban az "amerikai katonai jelenlét megerősítését
irányozta elő a Földközi-tenger térségében". A második fázisban, a "riasztási
fázisban" az amerikai csapatok "az olasz kormány kérésére, valamint NagyBritanniával és a többi NATO-országgal folytatott konzultációt követően" inváziót
hajtanának végre Olaszországban. A csapatokat "a félszigetnek a kormány által
ellenőrzött zónáiba telepítenék az erő demonstrálására". Végül a "harmadik
fázisban, a vörös riadóban" az amerikai "fegyveres erőknek megfelelő számban"
"Szicíliában vagy Szardínián, vagy mindkét régióban" kellett volna partra szállniuk,
hogy "elfoglalják a területet a helyi kommunista ellenállással szemben".28
Washington félelmei fokozódtak, amikor 1953 júniusában, a választások napján a
CIA titkos akciói ellenére az USA által támogatott DCI a szavazatok 40
százalékával 43 képviselői helyet veszített a parlamentben az 1948-as
eredményéhez képest, és visszaesett 261-re. A szocialisták és kommunisták
baloldali koalíciója a szavazatok 35 százalékára és 218 mandátumra növelte erejét.
A CIA fokozta titkos háborúját, mert "okkal tartottak attól, hogy ha az 1948 és 1953
közötti szavazási tendencia folytatódik... a kommunista és szocialista szavazatok
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együttesen a legnagyobb politikai erővé nőnek Olaszországban", ahogyan William
Colby, a későbbi
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a CIA Nixon alatt, helyesen elemezte.29 Első lépésként egy agresszívebb SIFARvezetőt kellett kinevezni. 1955-ben CarmeI Offie magas rangú CIA-tiszt, Allen
Dulles megbízott CIA-főnök közeli munkatársa Olaszországba érkezett, és az
amerikai nagykövetségen Gerry Miller CIA-állomásfőnökkel (COS) együtt utasította
Claire Boothe Luce-t, az USA jóképű római nagykövetét, hogy gyakoroljon nyomást
Paolo Emilio Taviani olasz védelmi miniszterre Giovanni De Lorenzo tábornok
előléptetése érdekében. 1956 januárjától De Lorenzo tábornok, Washington szilárd
antikommunista eszköze, irányította a SIFAR-t és annak Gladio titkos hadseregét.30
Bajuszával, szemüvegével és szigorú katonai megjelenésével De Lorenzo a régi
iskola tábornokának sztereotípiáját képviselte. Egy 1956. november 26-án kelt, De
Lorenzo által aláírt szigorúan titkos dokumentumban megerősítette a CIA és a
SIFAR közötti "korábbi megállapodásokat", és hangsúlyozta, hogy a Gladio művelet
jól halad.31 A dokumentum rendkívül érzékeny adatokat tartalmazott, és az olasz
szenátus vizsgálata elől elhallgatták. "A SIFAR és a CIA közötti 1956-os
megállapodás a Stay-behind szervezetről a mai napig nem hozható nyilvánosságra,
mivel ez egy szigorúan titkosnak minősített kétoldalú megállapodás" - magyarázta
Fulvio Martini admirális, a SIFAR megbízott vezetője a megdöbbent olasz
szenátoroknak, akik tévesen abból indultak ki, hogy a SIFAR az olasz
törvényhozásnak és nem a CIA-nak tartozik felelősséggel. "A dokumentum
titkosításának feloldása, amelyet már 1990. december 13-án kértem" - érvelt Martini
- "szükségszerűen a másik érintett fél beleegyezésének van alárendelve".32
A SIFAR igazgatója, De Lorenzo legfontosabb projektjei közé tartozott a titkos
hadsereg új főhadiszállásának felépítése, amelyre a CIA 300 millió lírát biztosított.
A SIFAR és a CIA megállapodott abban, hogy a titoktartás és a funkcionalitás
érdekében a Gladio központját nem az olasz szárazföldön, hanem az olasz nyugati
partoknál lévő egyik nagyobb szigeten, a Földközi-tengeren kell felépíteni.
Szardíniát választották, és földet vásároltak. Renzo Rocca SIFAR ezredes, a Gladiot irányító R iroda főnöke kapta a feladatot, hogy felügyelje az új Gladio-bázis
építését, ahol a titkos kommunistaellenes katonákat az amerikai és a brit különleges
erők szakértői szerelték fel és képezték ki.33 A Gladio főhadiszállása, amelyet
"Szabotőrkiképző Központnak" (CAG) kereszteltek el, az Alghero falu közelében
lévő Capo Marragiu településen volt. A falak és a nagy biztonságú elektromos
kerítések mögött egy kis kikötőt építettek, földalatti bunkereket emeltek, erős
távolsági rádióadókat állítottak fel, víz alatti létesítményeket telepítettek a
békaemberek kiképzésére, és két kis kifutópályát építettek a repülőgépek számára és
egy leszállóhelyet a helikopterek számára. Számos más speciális épületet is
építettek, amelyek lövész- és robbanóanyag-oktatásra, valamint ideológiai előadások
megtartására szolgáltak.
"1959-ben voltam először a Capo Marragiuban" - vallotta Ennio Colle gladiátor.
a titkos hadsereg felfedezése után. 1990. november 27-én Colle levelet kapott a
SISMI igazgatójától, amelyben tájékoztatta őt, hogy "a Stay-Behind struktúrát
feloszlatták". Gladiátor Colle azt vallotta, hogy a titkos egység tagjait a nagyobb
nemzetközi keretekről nem tájékoztatták, és még azt sem tudták, hogy hol képezték
ki őket: "Nem tudtam, hogy mikor, mert elsötétített ablakú repülőgépeken
szállítottak minket". Decimo Garau, a Gladio egyik kiképzője a CAG-nál.
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aki Nagy-Britanniában kapott kiképzést, újságíróknak megerősítette, hogy az olasz
gladiátorokat szó szerint sötétben tartották: "Álruhás repülőgéppel érkeztek, és
álruhás autóbuszra szállították őket. Ezután kitették őket a szállásuk előtt. Ezután
kezdődött a kiképzés".35
"Az én feladatom, egyszerűen fogalmazva, az volt, hogy megakadályozzam, hogy
Olaszországot a kommunisták vegyék át a következő, 1958-as választásokon" - árulta
el emlékirataiban William Colby CIA-ügynök. 1953 őszén Rómába érkezett, hogy
Gerry Miller COS parancsnoksága alatt szolgáljon. A Gladio titkos hadseregekkel a
CIA "meg akarta akadályozni, hogy a NATO katonai védelmét politikailag
megkerülje egy felforgató ötödik oszlop, a Partito Communista Italiano (vagy PCI)",
ami Colby szerint "messze a CIA addigi legnagyobb titkos politikai akcióprogramja
volt". A kommunisták mellett az olasz szocialistákat is rágalomhadjáratokkal
támadta a CIA, miközben Washington továbbra is finanszírozta a DCI-t. 'Egyet
kellett értenem azzal, hogy nem fogunk a kereszténydemokrata madárkától a
szocialista madarakhoz fordulni. Colby sikerrel járt, és 1958-ban a DCI a szavazatok
42 százalékával és 273 mandátummal megerősödött, míg a kommunisták 23
százalékot és 140 mandátumot kaptak, a szocialisták pedig csak 14 százalékot és 84
mandátumot.36
Dwight Eisenhower amerikai elnökhöz hasonlóan Colbyt is lenyűgözte a titkos
akciózás, miután a CIA az MI6-tal együtt 1953-ban megdöntötte a Moszadeghkormányt Iránban, 1954-ben pedig megdöntötte a szocialista Arbenz hatalmát
Guatemalában. Olaszországban a választások manipulálása és a DCI titkos
finanszírozása "olyan hatékony volt, hogy gyakran maguk a segélyünk olasz
címzettjei sem voltak biztosak abban, hogy honnan származik a támogatás" mesélte büszkén Colby. 'A CIA olaszországi politikai műveletei, és számos hasonló,
a későbbi években mintául szolgáló művelet, nevezetesen Chile, heves kritikák
tárgyát képezték' - mondta utólag Colby. "Most már tagadhatatlan, hogy az ilyen
jellegű "beavatkozás" törvénytelen. A legtöbb ország törvényei szerint, akárcsak az
amerikai törvények szerint, egy külföldi kormánynak szigorúan tilos beavatkoznia
az adott ország belső politikai folyamatába. A hidegháború érvelése szerint azonban
"az olaszországi demokratikus csoportoknak nyújtott segítség, amely lehetővé teszi
számukra, hogy szembenézzenek a szovjetek által támogatott ottani felforgató
kampánnyal, minden bizonnyal erkölcsi cselekedetként elfogadható".37
A Pentagon, osztva ezt az értékelést, egy szigorúan titkos utasításban elrendelte,
hogy a CIA az olaszországi és franciaországi katonai titkosszolgálatokkal együtt a
"Demagnetizáló művelet" keretében "politikai, félkatonai és pszichológiai
műveleteket" indítson a két ország kommunistáinak meggyengítése érdekében. Az
amerikai vezérkari főnökök 1952. május 14-én kelt irányelve eléggé érzékenyen
hangsúlyozta, hogy "A kommunisták erejének korlátozása Olaszországban és
Franciaországban az egyik legfontosabb cél. Ezt a célt minden eszközzel el kell
érni", beleértve a titkos háborút és a terrorista műveleteket is. 'Az olasz és a francia
kormány semmit sem tudhat a "Demagnetizálás" tervéről, mert nyilvánvaló, hogy a
terv beavatkozhat a saját nemzeti szuverenitásukba.'38
Miközben Colby Olaszországból a CIA vietnami állomására távozott, a SIFAR
igazgatója, De Lorenzo Olaszországban folytatta a harcot a PCI és a PSI ellen. "A
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SIFAR különleges erői és a Gladio hadművelet" címmel egy szigorúan titkos
dokumentumot az olasz
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A Védelmi Minisztérium 1959. június 1-jei keltezésű közleménye meghatározta, hogy a
NATO katonai tervezését az unortodox hadviselésre és a kommunistaellenes titkos
akciók végrehajtására a SHAPE-hez közvetlenül kapcsolódó KKK koordinálta. A
dokumentum hangsúlyozta, hogy a NATO egy szovjet invázió mellett a "belső
felforgatástól", Olaszországban pedig konkrétan a PCI hatalmának növekedésétől
tartott. "Nemzeti szinten a fent leírt vészhelyzet lehetősége volt és marad a SIFAR
konkrét tevékenységeinek oka. Ezeket a különleges tevékenységeket az Ufficio R
SAD szekciója végzi" - magyarázta a dokumentum a titkos Gladio hadseregre
utalva. 'Ezzel a döntéssel párhuzamosan a SIFAR vezetője a védelmi miniszter
jóváhagyásával úgy döntött, hogy megerősíti az olasz titkosszolgálat és az amerikai
titkosszolgálat között az S/B műveletek (Stay Behind) keretében a kölcsönös
együttműködésről kötött korábbi megállapodásokat, egy közös művelet
megvalósítása érdekében'. De Lorenzo Gladio-dokumentuma megállapította, hogy a
CIA és a SIFAR közötti, 1956. november 26-i keltezésű megállapodás "a "Gladio"
művelet (a két titkosszolgálat által kidolgozott műveletek elnevezése)
alapdokumentumát képezi".39
Amikor 1961 januárjában John F. Kennedy lett az elnök, az Egyesült Államok
Olaszországgal kapcsolatos politikája megváltozott, mivel Kennedy elődeivel,
Trumannal és Eisenhowerrel ellentétben szimpatizált a PSI-vel. Egyetértett a CIA
elemzésével, miszerint Olaszországban "a szocialisták ereje, még külső segítség
nélkül is, azt jelenti, hogy a baloldali érzelmek a szocializmus demokratikus
formáját várják".40 Kennedy reformtervei azonban mind az amerikai
külügyminisztérium, mind a CIA részéről kemény ellenállásba ütköztek. Dean Rusk
külügyminiszter elborzadva mesélte Kennedynek, hogy például Riccardo Lombardi
a PSI-től nyilvánosan kérte a kommunista Kína elismerését, kérte az olaszországi
amerikai katonai bázisok kivonását, beleértve a fontos nápolyi NATO
haditengerészeti bázist is, és kijelentette, hogy a kapitalizmus és az imperializmus
ellen harcolni kell. "Ez lenne az a párt, amellyel az Egyesült Államoknak üzletelnie
kellene?41
Frederick Reinhardt nagykövet a római amerikai nagykövetségen Thomas
Karamessines COS-szal közösen megvitatta, hogyan lehetne Kennedyt megállítani.
Vernon Walters adott nekik tanácsot, a CIA hírhedt hidegháborús harcosa, "aki
közvetlenül vagy közvetve több kormány megdöntésében vett részt, mint az
amerikai kormány bármely más tisztviselője".42 Walters kijelentette, hogy ha
Kennedy hagyja, hogy a PSI megnyerje a választásokat, akkor az USA-nak be kell
szállnia az országba. Karamessines, finomabban fogalmazva, azt javasolta, hogy
Olaszországon belül meg kellene erősíteni azokat az erőket, amelyek ellenezték a
baloldali nyitást.43 'Kialakult az az abszurd helyzet, amelyben Kennedy elnök
szembe találta magát a külügyminiszterrel és a CIA igazgatójával.44 A választások
napján, 1963 áprilisában a CIA rémálma megvalósult: A kommunisták
megerősödtek, miközben az összes többi párt mandátumot vesztett. Az USA által
támogatott DCI 38 százalékra esett vissza, ami a legrosszabb eredménye volt a párt
háború utáni megalakulása óta. A PCI 25 százalékot szerzett, és a diadalmaskodó
PSI 14 százalékával együtt elsöprő győzelmet aratott, mivel az első köztársaságban
először fordult elő, hogy az egységes baloldal uralta a parlamentet. Az olasz
baloldal hívei az utcán ünnepelték az újdonságot, hogy a szocialisták is
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kaptak a

A DCI baloldali szárnyához tartozó Aldo Moro miniszterelnök vezette olasz
kormány. Kennedy elnök rendkívül elégedett volt, és 1963 júliusában úgy döntött,
hogy meglátogatja
Róma sok olasz nagy örömére. A repülőtér zsúfolásig megtelt, és az amerikaiakat
ismét zászlókkal és éljenzéssel fogadták. "Ő egy csodálatos ember.
Sokkal fiatalabbnak tűnik a valódi koránál. Meghívott, hogy látogassam meg
az Egyesült Államokat" - jelentette ki lelkesen Pietro Nenni, a PSI vezetője.45
Kennedy hagyta, hogy Olaszország balra tolódjon. Mivel a szocialisták
kabinetpozíciókat kaptak, az olasz kommunisták a választásokon elért eredményeik
miatt szintén kabinetpozíciókat követeltek, és 1963 májusában az építőipari
munkások nagy szakszervezete Rómában tüntetett. A CIA riadalmat keltett, és a
titkos Gladio-hadsereg tagjai rendőrnek és civilnek álcázva szétverték a
demonstrációt, több mint 200 tüntető megsérült.46 De Olaszország számára a
legrosszabb még csak ezután következett. 1963 novemberében a texasi Dallasban
rejtélyes körülmények között meggyilkolták Kennedy amerikai elnököt. Öt hónappal
később pedig a CIA a SIFAR-ral, a Gladio titkos hadsereggel és a félkatonai
rendőrséggel együtt jobboldali államcsínyt hajtott végre, amely arra kényszerítette az
olasz szocialistákat, hogy távozzanak a kabinetből, amelyet csak ilyen rövid ideig
töltöttek be.
A "Piano Solo" fedőnevű puccsot Giovanni De
Lorenzo, akit Giulio Andreotti, a DCI védelmi minisztere a SIFAR főnökéből az
olasz félkatonai rendőrség, a Carabinieri főnökévé helyezett át. A CIA titkos
hadviselési szakértőjével, Vernon Waltersszel, William Harveyval, a CIA római
állomáshelyének vezetőjével és Renzo Roccával, a katonai titkosszolgálat SID-en
belüli Gladio-egységek igazgatójával szoros együttműködésben De Lorenzo fokozta
a titkos háborút. Rocca először a titkos Gladio-hadseregével bombázta a DCI irodáit
és néhány napilap szerkesztőségét, majd a kommunisták és a szocialisták lejáratása
érdekében a terrorért a baloldalt tette felelőssé.47 Mivel a kormányt nem ingatta meg,
De Lorenzo 1964. március 25-én Rómában utasította titkos katonáit, hogy jelzésére
"foglalják el a kormányhivatalokat, a legfontosabb kommunikációs központokat, a
baloldali pártok székházait és a baloldalhoz legközelebb álló újságok székhelyeit,
valamint a rádió és a televízió központjait". A hírlapirodákat szigorúan csak arra az
időre kellett elfoglalni, amíg a nyomdagépek megsemmisítése és általában az
újságok kiadásának ellehetetlenítése tart".48 De Lorenzo ragaszkodott ahhoz, hogy a
műveletet "maximális energiával és határozottsággal, minden kétség és
határozatlanság nélkül" kell végrehajtani, és - ahogyan a Gladio-vizsgálat
fogalmazott - "lázas és harapós" embereit.49
A gladiátorok több száz személyt megnevező tiltólistákkal felszerelkezve
kifejezett utasítást kapott, hogy a kijelölt szocialistákat és kommunistákat
felkutassa, letartóztassa és Szardínia szigetére deportálja, ahol a titkos Gladioközpont börtönként szolgált volna. A "A SIFAR különleges erői és a Gladio
hadművelet" című dokumentum meghatározta, hogy "Ami az operatív
parancsnokságot illeti, a Szabotőr Kiképző CAG-ot különösen érzékeny biztonsági
rendszerrel védik, és olyan berendezésekkel és felszerelésekkel látják el, amelyek
vészhelyzet esetén hasznosak lehetnek".50 A legnagyobb feszültség légkörében a
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titkos hadsereg készen állt a puccs megkezdésére. Aztán 1964. június 14-én De
Lorenzo zöld utat adott...
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és harckocsikkal, páncélozott személyszállító járművekkel, dzsipekkel és
gránátvetőkkel, miközben a NATO-erők nagyszabású katonai manővert rendeztek a
térségben, hogy megfélemlítsék az olasz kormányt. A tábornok ravaszul azt állította,
hogy az erőfitogtatásra a Carabinieri megalakulásának 150. évfordulója előestéjén
került sor, és a DCI jobboldali szárnyához tartozó Antonio Segni lázasan
kommunistaellenes olasz elnökkel együtt mosolyogva tisztelgett a csapatok előtt. Az
olasz szocialisták megjegyezték, hogy egy felvonuláshoz képest kissé szokatlan
módon a tankokat és gránátvetőket nem vonták ki a bemutató után, hanem 1964
májusában és június nagy részében Rómában maradtak.51
Aldo Moro miniszterelnök megijedt, és titokban találkozott Rómában De Lorenzo
tábornokkal. Ez természetesen egy "rendkívül szokatlan találkozó volt egy politikai
válság közepén lévő miniszterelnök és egy tábornok között, aki egy szigorúbb
rendszerrel akarta leváltani".52 A találkozó után a szocialisták csendben lemondtak
miniszteri posztjukról, és a legmérsékeltebb szocialistákat küldték egy második
kormányba Moro vezetésével. "Hirtelen a politikai pártok rájöttek, hogy leválthatják
őket. A baloldal kudarcából eredő hatalmi vákuum esetén az egyetlen alternatíva egy
szükségkormány lett volna" - emlékezett vissza évekkel később Pietro Nenni a
szocialista párttól -, ez "az ország valóságában egy jobboldali kormányt jelentett
volna".53 A puccs után a Gladio nyomait eltüntették. Néhány évvel később, 1968
júliusában a nyomozók ki akarták hallgatni a Gladio parancsnokát, Renzo Roccát. A
Gladiátor hajlandó volt együttműködni, de a vallomása előtti napon holtan találták,
egy pisztollyal a fején átlőtték római magánlakásában. A merénylet nyomába eredt
bírót a felsőbb hatóságok levették az ügyről.54 "Kétségtelen, hogy az akció megfelelt
azoknak az érdekeknek, amelyeket az Egyesült Államok kormányzatának egyes
szektorai követtek" - siránkozott az olasz Gladio nyomozás, Bernard Cook történész
pedig helyesen címkézte a Piano Solo-t "a Gladio másolatának".55 Ferraresi olasz
Gladio-kutató a titkos hadsereg felfedezése után arra a következtetésre jutott, hogy
"a terv valóban bűnös jellegét ma végre felismerték", és sajnálkozott, hogy a Piano
Solo óriási befolyással bírt "az első baloldali koalíció - a háború utáni időszak talán
egyetlen valódi reformkormányzati kísérlete - akadályozásában és tartalmi
megsemmisítésében".56
A puccs megrendezése mellett De Lorenzo tábornok Thomas Karamessines COS
parancsára titokban megfigyelte az egész olasz elitet. Mindenekelőtt adatokat
gyűjtött a "szabálytalan viselkedésről", például a házasságon kívüli kapcsolatokról, a
homoszexuális kapcsolatokról és a női és férfi prostituáltakkal való rendszeres
kapcsolattartásról. Langley szlengjében ez lehetővé tette a CIA és a SIFAR számára,
hogy az olasz elitet "a tökeinél fogva" tartsa, és a kompromittáló részletek fenyegető
leleplezése a következő években hozzájárult ahhoz, hogy politikusokat, egyházi
személyeket, üzletembereket, szakszervezeti vezetőket, újságírókat és bírákat
egyaránt befolyásoljon, De Lorenzo odáig ment, hogy mikrofonokat szerelt fel a
Vatikánban és a miniszterelnöki palotában, hogy a CIA lehallgathassa és rögzíthesse
a legmagasabb szintű olaszországi beszélgetéseket. A titkos művelet leleplezése
hatalmas sokkot okozott az olasz lakosságnak, mivel a SIFAR-ral kapcsolatos
parlamenti vizsgálat során kiderült, hogy a több mint egy évszázadnyi ember
életéről szóló szöveget és képeket tartalmazó fájlok
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157 000 személyt hoztak létre. Egyes akták hatalmasak voltak. Amintore Fanfani
professzor, a DCI szenátora, aki számos miniszteri posztot töltött be, köztük a
miniszterelnöki tisztséget is, négy kötetből állt, mindegyik olyan vastag volt, mint
egy szótár.
"A személyek után kémkedtek: kamerákkal, amelyek távolról készítettek közeli
képeket, titkos rendszerekkel, amelyekkel a levelezésüket ellenőrizték, felvételekkel
arról, hogy mit mondtak az akkori telefonbeszélgetések során, képekkel ellátott
dokumentációkkal a házasságon kívüli kapcsolataikról vagy szexuális szokásaikról".
Az Aldo Beolchini tábornok vezette parlamenti bizottság nem mulasztotta el
észrevenni, hogy "különösen olyan adatokat rögzítettek, amelyek a megfélemlítés
eszközeként használhatók".57 A parlamenti vizsgálat előtt De Lorenzo kénytelen volt
beismerni, hogy az Egyesült Államok és a NATO utasította őt az akták
felállítására.58 Ez a beismerés a parlamenti bizottság heves bírálatát váltotta ki. "Az
egész ügy legsúlyosabb aspektusa abban áll, hogy a SIFAR titkosszolgálati
tevékenységének jelentős része" - állapították meg a parlamenti képviselők - "a
NATO-országok és a Vatikán számára történő információgyűjtésből állt". A
szenátorok megdöbbentek. 'Ez a helyzet összeegyeztethetetlen az alkotmánnyal. Ez a
nemzeti szuverenitás nyílt megsértése, a szabadság és az állampolgárok
egyenlőségének elveinek megsértése, és állandó veszélyt jelent országunk
demokratikus egyensúlyára nézve.'59
A CIA csendes háborúját azonban az olasz parlamenti képviselők nem tudták
befolyásolni. Mivel a botrányt követően a lejáratott katonai titkosszolgálat nevét
SIFAR-ról SID-re változtatták, és Giovanni Allavena tábornokot nevezték ki az új
igazgatónak, a parlamenti képviselők utasították De Lorenzót, hogy semmisítsen
meg minden titkos aktát. Ezt meg is tette, miután egy-egy példányt átadott Thomas
Karamessines COS-nak és Giovanni Allavena SID tábornoknak, a SID
igazgatójának. Ez egy figyelemre méltó ajándék volt, amely lehetővé tette
birtokosának, hogy titokban belülről irányítsa Olaszországot. A oldalon
1966-ban Allavena tábornokot Eugenio Henke tábornok váltotta fel a SID igazgatói
posztján, de továbbra is aktívan részt vett az olasz baloldal elleni titkos harcban. A
oldalon
1967-ben Allavena csatlakozott az olaszországi szabadkőművesek titkos
antikommunista szabadkőműves páholy szervezetéhez, a "Propaganda Due"-hez,
röviden P2-hez, és annak igazgatójának, Licio Gellinek különleges ajándékként
átadta a 157 000 titkos akta egy példányát.
Évekkel később kiderült, hogy a P2 igazgatója, Licio Gelli és a CIA mennyire
manipulálta az olasz politikát annak érdekében, hogy a kommunisták ne kerüljenek
hatalomra. Gelli 1919-ben született, és csak részben tanult - 13 éves korában
kirúgták az iskolából, mert megütötte az igazgatót. 17 évesen önkéntesként
jelentkezett a feketeingesekhez, és elment Franco oldalán harcolni a spanyol
polgárháborúba. A második világháború alatt az SS fasiszta német Hermann Göring
hadosztályának törzsőrmestere volt, és a háború végén csak úgy menekült meg az
olasz baloldali partizánok elől, hogy az amerikai hadsereghez menekült. Frank
Gigliotti, az amerikai szabadkőműves páholy tagja személyesen szervezte be Gellit,
és utasította, hogy a CIA római állomásával szoros együttműködésben hozzon létre
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egy antikommunista párhuzamos kormányt Olaszországban. "Ted Shackley, a CIA
összes olaszországi titkos akciójának igazgatója volt az 1970-es években" erősítette meg az olasz terrorizmusellenes egység belső jelentése - "aki bemutatta a
szabadkőműves páholy vezetőjét Alexander Haignek". A dokumentum szerint
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Nixon katonai tanácsadója Haig tábornok, aki az amerikai csapatok parancsnoka volt
Vietnamban.
és ezt követően 1974 és 1979 között a NATO SACEUR-jaként szolgált, Nixon
nemzetbiztonsági tanácsadója, Henry Kissinger pedig "1969 őszén felhatalmazta
Gellit, hogy 400 magas rangú olasz és NATO-tisztet toborozzon a páholyába".60
Gelli kapcsolatai az Egyesült Államokkal a hidegháború alatt is kiválóak maradtak.
A bizalom és tisztelet jeleként Gellit 1974-ben meghívták Gerald Ford elnöki
beiktatási ceremóniájára, majd 1977-ben ismét jelen volt Carter elnök beiktatási
ceremóniáján. Amikor Ronald Reagan 1981-ben elnök lett, Gelli büszkén ült az első
sorban Washingtonban. Ő volt Washington embere Olaszországban, és úgy látta,
hogy ezzel megmentette az országot a baloldaltól: "Megérdemlek egy kitüntetést".61
1981 áprilisában a milánói bírák egy bűnügyi nyomozás keretében betörtek Licio
Gelli arezzói villájába, és felfedezték a P2 aktáit, amelyek létezéséről eddig nem
tudtak. Egy Tina Anselmi vezette parlamenti vizsgálat ezt követően az olaszok
többségének nagy meglepetésére feltárta, hogy a lefoglalt titkos antikommunista P2
taglisták legalább 962 tagot számláltak, a teljes tagság becsült száma 2500 volt. A
rendelkezésre álló taglista olyan volt, mint egy "Ki kicsoda Olaszországban", és
nemcsak a legkonzervatívabb, hanem az olasz társadalom legbefolyásosabb tagjait is
tartalmazta: 52-en a Carabinieri félkatonai rendőrség magas rangú tisztjei, 50-en az
olasz hadsereg magas rangú tisztjei, 37-en a pénzügyi rendőrség magas rangú
tisztjei, 29-en az olasz haditengerészet magas rangú tisztjei, 11-en a rendőrség
elnökei, 70-en befolyásos és gazdag iparosok, 10-en bankok elnökei, 3 miniszteri
megbízott, 2 volt miniszter, 1 politikai párt elnöke, 38-an parlamenti képviselők és
14-en magas rangú bírák. A társadalmi hierarchia alacsonyabb szintjein
polgármesterek, kórházigazgatók, ügyvédek, közjegyzők és újságírók voltak. A
legjelentősebb tag Silvio Berlusconi volt, akit 2001 májusában, véletlenül szinte
pontosan 20 évvel a P2 felfedezése után, Olaszország miniszterelnökévé
választottak.62
"Arra a határozott következtetésre jutottunk, hogy Olaszország az amerikai
titkosszolgálat és a nemzetek közötti szabadkőművesség beavatkozása miatt
korlátozott szuverenitású ország" - hangsúlyozta később az Anselmi-bizottság
kommunista tagja, Antonio Bellocchio, és sajnálkozott, hogy Ronald Reagan
kormányzása idején az olasz parlamenti képviselők elzárkóztak attól, hogy
kivizsgálják a P2 és az USA közötti kapcsolatokat. 'Ha a bizottság többsége
hajlandó lett volna követni bennünket ebben az elemzésben, akkor be kellett volna
ismerniük, hogy az Amerikai Egyesült Államok bábjai, és ezt soha nem
szándékoznak beismerni'.63 A vizsgálat megállapította, hogy míg más
szabadkőműves páholyok léteznek Németországban, Spanyolországban,
Franciaországban, Argentínában, Ausztráliában, Uruguayban, Írországban,
Görögországban, Indonéziában és a világ legtöbb más országában, a
szabadkőművesek központja az Egyesült Államokban van, ahol mintegy 5 millió
tagot számlálnak.64 "Ha a demokrácia olyan szabályok és eljárások rendszere,
amelyek meghatározzák azokat a paramétereket, amelyeken belül politikai
cselekvés történhet, mi történik akkor, ha e rendszer mellett létezik egy másik,
amelynek szabályai titokzatosak, eljárásai ismeretlenek, hatalma hatalmas, és amely
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képes megvédeni magát a demokrácia formális intézményeivel szemben egy olyan
fallal, amely a következőkből áll: "A demokráciát a demokrácia formális
intézményeivel szemben egy fal védi.
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titoktartás?" - tették fel a parlamenti képviselők a nyilvánvaló kérdést, és élesen
bírálták a "parlamenten kívüli tevékenység veszélyes oldalát".65
Az Egyesült Államok által finanszírozott P2 antikommunista párhuzamos
kormány és az Egyesült Államok által finanszírozott Gladio antikommunista
párhuzamos hadsereg szorosan együttműködött Olaszország első köztársasága alatt.
Licio Gelli, aki a P2 felfedezését megváltoztatva megszökött a letartóztatás elől és
Dél-Amerikába menekült, a hidegháború vége után örömmel erősítette meg, hogy a
titkos hadsereg meggyőződéses antikommunistákból állt. "Sokan a spanyol
polgárháborúban harcoló zsoldosok soraiból kerültek ki, és sokan a fasiszta Salói
Köztársaságból. Olyan személyeket választottak, akik bizonyítottan
kommunistaellenesek voltak. Tudom, hogy ez egy jól felépített szervezet volt. Ha a
kommunisták megerősödtek volna Olaszországban, Amerika segített volna nekünk,
újabb háborút robbantottunk volna ki, és bőkezűen láttak volna el minket
fegyverekkel a levegőből".66 A gladiátorokat jól megfizették, részletezte Gelli, mert
az USA sok pénzt költött a hálózatra: "Az amerikaiak nagy összegeket fizettek
nekik, ami egy kiváló fizetésnek felelt meg. És garantálták a családok anyagi
támogatását arra az esetre, ha a Gladiátort megölték volna".67
"A Gladio és más hasonló szervezetek célja, amelyek Nyugat-Európa minden
országában léteztek, a Vörös Hadsereg inváziójának vagy a kommunista pártok
puccsal történő hatalomra jutásának megakadályozása volt" - hangsúlyozta Gelli a
titkos hálózat kettős funkcióját. 'Az, hogy a PCI ennyi év alatt soha nem jutott
hatalomra, noha többször is megpróbálták, a Gladio-szervezet érdeme'.68
Francovich, a Gladio kutatója, hallgatólagosan utalva az Olaszországot ért számos
mészárlásra, megkérdezte Gellitől: "Meddig mentek volna el a kommunizmus elleni
kampányukban?" Mire Gelli homályosan válaszolt: "Á, az első számú ellenség a
kommunizmus volt [csend] - Mi hívők egyesülete voltunk - Nem hívőket nem
fogadtunk be - A kommunizmust akartuk megállítani a maga útján, a kommunizmust
felszámolni, a kommunizmus ellen harcolni.69
Mivel Kennedy halála után, Lyndon Johnson elnök kormányzása alatt is az olasz
kommunisták és szocialisták nagyon népszerűek maradtak, és a nemzeti
választásokon is erős teljesítményt nyújtottak, az olasz jobboldal a CIA-val együtt
folytatta titkos háborúját. A Piano Solo puccs sikerét követően a Gladio
parancsnoka, Renzo Rocca a CIA és a SIFAR utasítására 1965-ben Rómában
nyilvános kongresszust szervezett a szélsőjobboldalnak a "Forradalomellenes
hadviselés" és "Olaszország minden eszközzel való védelme a kommunizmustól"
témájában. Az Alberto Pollio Intézet, egy jobboldali agytröszt, a SIFAR és a CIA
képviseletében a konferenciát a római Parco dei Principi luxusszállodában tartották
1965. május 3. és május 5. között. A találkozón részt vevő szélsőjobboldaliak azt a
nézetet támogatták, hogy "a harmadik világháború már folyamatban van, még akkor
is, ha azt alacsony katonai intenzitással vívják". A felszólalók közül a jobboldali
Eggardo Beltrametti hangsúlyozta, hogy "ez egy harc az utolsó csepp vérig, és
célunk a kommunista fenyegetés bármilyen eszközzel történő felszámolása. Mi az
erőszakmentes módszereket részesítjük előnyben, de nem tagadhatjuk meg a harc
más formáinak megfontolását sem".70 A Gladio ügyében folytatott olasz parlamenti
vizsgálat megállapította, hogy a jobboldaliak a ma már hírhedt Parco dei Principi
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konferencia során
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többször hivatkozott egy titokzatos fegyveres párhuzamos struktúrára, amelyről
csak később derült ki, hogy a Gladio.71
Richard Nixon, aki 1969 januárjában lett az Egyesült Államok elnöke, valamint
Richard Helms, aki 1966 júniusától 1973 februárjáig irányította a CIA-t, és hivatali
ideje alatt egy jobboldali puccs során beiktatta Pinochet diktátort Chilében, osztotta
az olaszországi szélsőjobboldaliak elemzését. Ugyanis az 1968-as választások idején
a római amerikai nagykövetségen a CIA számára egy újabb rémálomban a
szocialisták és a kommunisták együttes szavazatai ismét legyőzték a DCI-t,
miközben a virágerő mozgalom vietnami háború- és erőszakellenes tüntetése uralta
az utcákat. A visszavágás akkor következett be, amikor Junio Valerio Borghese, egy
vezető olasz fasiszta, akit James Angleton CIA-ügynök mentett meg a második
világháború után, a CIA-val szoros együttműködésben 1970. december 7-én éjjel
Rómában elindította a második jobboldali Gladio puccsot Olaszországban. A titkos
művelet kódneve "Tora Tora hadművelet" volt, a Pearl Harbourban az amerikai
hajók ellen 1941. december 7-én elkövetett japán támadás után, amely az Egyesült
Államok második világháborúba való belépését eredményezte. A puccs terve a
végső fázisban a Földközi-tengeren készültségben lévő amerikai és NATOhadihajók bevonását irányozta elő.
Pontosan úgy, mint a Piano Solo 1964-ben a művelet hívott letartóztatására
baloldali
politikai és szakszervezeti vezetők, valamint vezető újságírók és politikai aktivisták,
akiket el akartak szállítani és a Gladio szardíniai börtönébe zártak. Borghese
kommandójának több száz fegyverese szétszóródott az egész országban, az elit
egységek Rómában gyülekeztek. Az éjszaka sötétjében a hírhedt nemzetközi
szélsőjobboldali Stefano Delle Chiaie parancsnoksága alatt az egyik félkatonai
egységnek a rendőrség őrségének cinkosságával sikerült behatolnia a
belügyminisztériumba. Az összeesküvők 180 géppisztolyból álló szállítmányt
méreteztek meg, és egy teherautón küldték ki a minisztériumból társaiknak. Egy
második egységnek - amint azt a Gladio ügyében folytatott parlamenti vizsgálat
megállapította - a jobboldali és ejtőernyős Sandro Saccucci vezetésével az volt a
feladata, hogy politikai funkcionáriusokat tartóztasson le. Egy harmadik fegyveres
csoport, köztük a Piano Solo hírében álló carabinierik, a római Via Eleniana egyik
tornatermében vártak akcióra készen. Egy titkos egység Casero tábornok
parancsnoksága alatt a római védelmi minisztériumot készült elfoglalni. Egy Berti
tábornok parancsnoksága alatt álló, kézbilincsekkel felszerelt, teljesen felfegyverzett
osztag mindössze néhány száz méterre volt a rádió és televízió székházától. Egy
Amos Spiazzi ezredes vezette összeesküvő csoport azon az éjszakán úton volt, hogy
elfoglalja Sesto San Giovannit, Milánó munkásosztálybeli külvárosát és a
kommunista választási támogatás központját, ahol a CIA komoly ellenállásra
számított.72
Olaszország egy jobboldali államcsíny küszöbén állt. De az nem jött el.
December 8-án, a sötét hajnali órákban nem sokkal egy óra előtt Borghese
puccsvezető titokzatos telefonhívást kapott, és a Gladio puccsot leállították. Az
összeesküvők visszatértek laktanyáikba, és a már elfoglalt stratégiai állásokat
elhagyták. Chilében és Görögországban a jobboldali kormányokat államcsínnyel
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iktatták be, miután a politikai baloldal jelentősen növelte hatalmát. Miért volt a
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Megállították a jobboldali puccsot Olaszországban? Az olasz maffia tagjai, akiket a
CIA toborzott az összeesküvők támogatására, később a bíróságon azt vallották, hogy
a szovjet hírszerzés tudomást szerzett a tervezett puccsról, mire Washington és a
NATO is észrevette, hogy számos szovjet hajó cirkál a Földközi-tengeren. 'Semmit sem
tettek, és a puccs kudarcba fulladt, részben azért, mert akkoriban sok szovjet hajó
cirkált a Földközi-tengeren' - vallotta 1984-ben Tommaso Buscetta
maffiaszuperfőnök Giovanni Falcone maffiaellenes bírónak.73 Míg Luciano Liggio, a
maffia szuperfőnöke így panaszkodott: "Azt mondták nekem, hogy a
titkosszolgálatok és az amerikaiak támogatták. Mondtam nekik, hogy húzzanak el, és
ennek eredményeként életfogytiglani börtönbüntetést kaptam Bariban".74
A CIA és Borghese terve szerint 1970. december 8-án Olaszország és a világ arra
ébredt volna, hogy a félszigeten egy új, jobboldali konzervatív kormányt hoztak
létre. "Megszűnt az a politikai képlet, amely huszonöt éven át kormányzott
bennünket, és a gazdasági és erkölcsi összeomlás szélére sodort bennünket" tervezte Borghese, hogy aznap reggel a televízióban köszönti a lakosságot. 'A
fegyveres erők, a rend erői, a nemzet legképzettebb és legképzettebb emberei velünk
vannak, és biztosíthatjuk önöket, hogy a legveszélyesebb ellenségeket, hogy világos
legyen, azokat, akik a hazát az idegenek rabszolgájává akarták tenni, ártalmatlanná
tették'. Ezek után Borghese és összeesküvői végre akarták hajtani
kormányprogramjukat, amely a következőket irányozta elő: "A NATO iránti
jelenlegi katonai és pénzügyi elkötelezettség fenntartása és egy olyan terv
előkészítése, amely növeli Olaszország hozzájárulását az Atlanti Szövetséghez",
valamint egy különmegbízott kinevezése az Egyesült Államokba, hogy
megszervezze az olasz katonai hozzájárulást a vietnami háborúhoz!75
Ki intézte azt a titokzatos telefonhívást éjfél után, amely megállította a Gladio
hadseregét? William Colby, a CIA igazgatója hallgatólagosan azt sugallta, hogy
maga Nixon elnök volt az. Colby emlékirataiban megerősítette, hogy "1970-ben, a
II. vágányban minden bizonnyal [a CIA] katonai puccsra törekedett, Nixon elnök
közvetlen parancsára.".76 Nixon számára a világ egy csatatér volt, ahol a
kommunisták azzal fenyegettek, hogy átveszik a parancsnokságot, és a Tora Toraakció idején Nixon kevés skrupulus nélkül, Vietnam mellett a semleges Kambodzsát
is bombázta, ezreket ölve meg.77 Nixon érintettségét Olaszországban is állította
Remo Orlandini, egy jobboldali, gazdag olasz üzletember, aki szorosan részt vett a
Tora Tora műveletben. A SID főhadiszállásán 1973-ban bizalmasan tárgyalt a
puccsról Antonio Labruna századossal. Labruna "a külföldről érkező támogatásról"
kérdezte Orlandinit. Orlandini válasza rövid, de sokatmondó volt: "NATO. És
[Nyugat]Németország. Katonai szinten, mert nem bízunk a civilekben". Labruna
ragaszkodott hozzá: "El kell mondania a neveket, mindent, mert én sokat tudok a
nemzetközi színtérről", mire Orlandini így válaszolt: "Nézze, Amerikában ott van
Nixon, valamint a környezete". A Gladio puccs leállítására vonatkozó jelzés
állítólag magas rangú NATO-tisztviselőktől érkezett, vallotta Orlandini, és
Labrunának ragaszkodott: "Ezért mondom, hogy a leghalványabb fogalma sincs a
dolog nagyságrendjéről és komolyságáról".78
Giovanni Tamburino, az olaszországi Padova városának nyomozóbírója kritikusan
vizsgálta a Tora Tora-akciót, és hatalmas meglepetésére már akkor is
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felfedezte egy titokzatos titkos hadsereg részvételét, amelyről később kiderült, hogy a
Gladio. Ezt követően letartóztatta Vito Micelit, a SID megbízott igazgatóját, aki
korábban a NATO brüsszeli biztonsági irodáját irányította. Tamburino azzal vádolta
meg Micelit, hogy "katonai és polgári személyekből álló titkos szövetséget
támogatott, hozott létre és szervezett másokkal együtt, amelynek célja fegyveres
felkelés kiprovokálása volt, hogy törvénytelenül megváltoztassák az állam
alkotmányát és a kormányformát".79 Adatai azt sugallták, hogy a SID-en belül egy
titokzatos fegyveres szervezet létezett, és mivel a Gladio valódi kódnevét még nem
fedezték fel, a struktúrát a kihallgatások során "Super-SID"-ként emlegették. Az
1974. november 17-i tárgyaláson egy dühös Miceli így kiabált: "Szuper-SID az én
parancsomra? Hát persze! De nem én magam szerveztem meg, hogy államcsínyt
hajtsak végre. Ezt az Egyesült Államok és a NATO kérte tőlem!".80 Ahogy a per
elhúzódott, Miceli 1977-ben kénytelen volt pontosítani: "Mindig is létezett egy
bizonyos szigorúan titkos szervezet, amelyet az állam legfelsőbb hatóságai ismertek,
és amely a titkosszolgálatok területén működött, és olyan tevékenységekkel
foglalkozott, amelyeknek semmi közük a hírszerzéshez... Ha részletekre kíváncsi,
nem tudom megadni önnek".81 Amikor 1990-ben Andreotti miniszterelnök az olasz
parlament előtt felfedte a Gladio-titkot, Miceli nagyon bosszús lett, és nem sokkal
halála előtt kiabált Andreotti leleplezése miatt.82
Miceli mellett Amos Spiazzi ezredest is lecsukták, mert a Borghese puccs
éjszakáján Milánóban összegyűjtötte gladiátorait, hogy szétzúzzák a kom- munista
szakszervezeteket. "A Borghese puccs napján, 1970. december 8-án este parancsot
kaptam, hogy megbízható emberek segítségével hajtsak végre egy gyakorlatot a
közrend fenntartására" - emlékezett vissza Spiazzi a BBC Gladio-ról szóló
dokumentumfilmjében a puccsra. "Bizonyos előre meghatározott helyszíneket
kellett őriznünk, amelyek egy felkelés során sebezhetőek lehetnek" - jelentette ki
otthonában ülve, egy kép előtt, amelyen egyenruhában, felemelt jobb kézzel, Hitlerköszöntést mutatva látható. Akkoriban csak egy olyan struktúráról volt tudomásom,
amely olyan emberekből állt, akik bizonyosan antikommunisták voltak, de amely
csak a nemzet elleni invázió esetén léphetett volna működésbe - részletezte a
jobboldali a titkos Gladio-hadsereg működését. "1974-ben letartóztattak, és kínos
helyzetbe kerültem. A bíró kitartóan kihallgatott, amíg rá nem jöttem, hogy ez a bíró
valami olyasmit szondázott, amiről azt gondolta, hogy valami törvénysértő vagy
alkotmányellenes. Számomra ez egy nemzetbiztonsági szervezet volt.83 A jobboldali
Spiazzi zavarba jött. 'A feletteseim és a bíró ugyanahhoz a rendszerhez tartoztak.
Elmondhattam a bírónak bizonyos dolgokat? Nem, a katonai titoktartás miatt'. Így
Spiazzi kérte a bírót, hogy beszélhessen Vito Miceli SID igazgatóval, aki ügyetlenül
megtiltotta Spiazzinak, hogy igazat mondjon a Gladioról. 'Jeleket tett, hogy ne
mondjon semmit [Spiazzi mozgatja a kezét, a Miceli által a bíróságon tett nem jelet
utánozva]. A bíró észrevette. Tehát valójában igent mondott [a Gladio létezésére],
miközben nemet jelzett".'84 Végül 145 Tora Tora-összeesküvőt vádoltak meg
bűncselekményekkel, amelyek közül csak 78-at állítottak ténylegesen bíróság elé,
amelyek közül ismét csak 46-ot ítélt el a római bíróság, hogy aztán egy magasabb
bíróság fellebbezés útján felmentse őket. A hatalmas jogi botrányt okozó ügyben az
összes gladiátor szabadon távozhatott.
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A CIA és a Nixon-kormányzat legnagyobb bánatára a meghiúsult torai puccs nem
állította meg az olasz baloldalt. Az 1972-es országos választásokon a
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Az USA által támogatott DCI a szavazatok 39 százalékával csak nagyon csekély előnyt szerzett.
a kommunista PCI és a szocialista PSI felett, amelyek együttesen 37 százalékkal
rendelkeztek.85 Mindezt annak ellenére, hogy Nixon utasítására Graham
Martin amerikai nagykövet a
Róma 10 millió dollárt fektetett be titkos műveletekre, kenőpénzekre és a DCI
támogatására - derült ki az Egyesült Államok parlamentjének Ottis Pike
kongresszusi képviselő által a CIA ellen folytatott vizsgálatából. Míg Moszkva
anyagilag támogatta a PCI-t, Washington bőkezűen támogatta a DCI-t, ahogy Pike
megállapította: "A CIA jelentése szerint az USA választási finanszírozása a korábbi
20 éves időszak alatt összesen mintegy 65 millió dollár volt.".86
Mivel az olasz kommunisták és szocialisták továbbra is nagyon erősek maradtak a
választásokon, és az olasz parlament nagy részét ellenőrizték, nyilvánvaló volt, hogy
be kellett volna őket vonni a kormányba. Ugyanakkor az is nyilvánvaló volt, hogy
Nixon amerikai elnök kategorikusan ellenezte a baloldali nyitást, mivel félt a
NATO-titkok lelepleződésétől. A Watergate-botrányt követően a titkos akciókért
lelkesedő Nixon 1974. augusztus 8-án lemondásra kényszerült, és Gerald Ford
alelnök másnap belépett a Fehér Házba, hogy kijelentse: "Hosszú nemzeti
rémálmunknak vége".87 A szó elhangzott Olaszországban is, ahol sokan
reménykedtek az újrakezdésben, ezért Aldo Moro, a DCI megbízott olasz
külügyminisztere 1974 szeptemberében Giovanni Leone olasz elnökkel együtt
Washingtonba repült, hogy tárgyaljanak az olasz baloldal bevonásáról a kormányba.
Reményeik szertefoszlottak. Ford kegyelmet adott Nixonnak a Fehér Házban töltött
ideje alatt elkövetett valamennyi bűntettéért, és a Nixon-kormányzat kulcsembereit
hivatalában tartotta. Henry Kissingerrel, aki Nixon alatt az elnök nemzetbiztonsági
tanácsadója volt, most pedig Ford alatt a nagyhatalmú külügyminiszteri posztot
töltötte be, heves konfrontációban közölték az olasz képviselőkkel, hogy az olasz
baloldal semmilyen körülmények között nem kerülhet be az olasz kormányba.
Olaszországnak szilárdan és határozottan a NATO-n belül kell maradnia. A látogatás
súlyosan érintette Aldo Morót, aki már átélte a Piano Solo Gladio puccsot és a Tora
Tora Gladio puccsot is, és ezért nem voltak illúziói az Egyesült Államoknak az Első
Olasz Köztársaságra gyakorolt befolyását illetően.
Olaszországba való visszatérése után Moro napokig beteg volt, és elgondolkodott a
teljes visszavonulás a politikából. Ez azon kevés alkalmak egyike, amikor a férjem
pontosan elmondta, hogy mit mondtak neki, anélkül, hogy az érintett nevét elárulta
volna - vallotta később Moro felesége, Eleonora. 'Megpróbálom most megismételni:
"Fel kell hagynia azzal a politikájával, hogy az ország összes politikai erejét
közvetlen együttműködésbe vonja. Vagy feladod ezt, vagy drágán megfizetsz
érte"."88 Az 1976. júniusi országos választásokon a PCI minden idők legjobb
eredményét érte el az urnáknál, 34,4 százalékot, és egyértelműen legyőzte a DCI-t.
Következésképpen a DCI megbízott elnöke, Aldo Moro megtalálta a bátorságot,
hogy az USA vétóját legyőzze. 1978. március 16-án bőröndjébe csomagolta a
"történelmi kompromisszum" (compromesso storico) dokumentumait, és utasította
sofőrjét, valamint testőreit, hogy vigyék az olasz parlament római palotájába, ahol
elszántan bemutatta a tervet, hogy az olasz kommunisták bekerüljenek a végrehajtó
hatalomba. Moro autója egy kereszteződéshez közeledett, ahol a Via Mario Fani és
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a Via Stresa találkozik Róma lakónegyedében, ahol lakott, amikor egy fehér Fiat
hirtelen hátramenetbe kapcsolt.
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a sarok mögött, és elállta az utat. Moro sofőrjének hirtelen meg kellett fékeznie, és
a szorosan mögöttük haladó kísérőautó beléjük rohant. Két férfi a fehér fülűből és
további négy, az utcán várakozó férfi tüzet nyitott Moro öt testőrére. Moro a
Washingtonból való visszatérése után nyugtalanná vált, és golyóálló autót kért, de a
kérést elutasították. Így a lövések áthatoltak az autón, és a testőrei azonnal
meghaltak. Egyikük két lövést tudott viszonozni, de a másik két még élő testőrrel
együtt közelről végeztek vele. Magát Morót elfogták, és 55 napig túszként tartották
fogva Róma központjában. Ezt követően Moro golyóktól átlőtt holttestét egy
elhagyott autó csomagtartójában találták meg Róma központjában, amely jelképesen
a DCI és a PCI főhadiszállása között félúton parkolt.
Olaszország sokkot kapott. A katonai titkosszolgálat és az ügyvezető
miniszterelnök
Giulio Andreotti azonnal a Vörös Brigádok nevű baloldali terrorszervezetet tette
felelőssé a bűncselekményért, és keményen fellépett a baloldal ellen. 72 000 útzárat
állítottak fel és 37 000 házat kutattak át. Több mint 6 millió embert hallgattak ki
kevesebb mint két hónap alatt. Míg Moro fogságban volt, felesége, Eleonora a
napokat kínok között töltötte legközelebbi családtagjaival és barátaival együtt, és
még VI. Pál pápától, férje régi barátjától is segítséget kért. 'Azt mondta, hogy
mindent megtesz, amit csak lehet, és tudom, hogy megpróbálta, de sok ellenállásba
ütközött'.89 A fogságba esett Moro maga is megértette, hogy egy politikai
bűncselekmény áldozata, amelyben a politikai jobboldal és az Egyesült Államok a
Vörös Brigádok eszközévé vált. Utolsó levelében azt kérte, hogy a korrupt DCI-ből
senki ne legyen jelen a temetésén. "Csókoljatok és simogassatok meg mindenkit
helyettem, arcról arcra, szemről szemre, hajról hajra" - írta feleségének és
gyermekeinek, teljesen tudatában annak, hogy meg fog halni. "Mindegyiküknek
mérhetetlen gyengédséget küldök a kezeiteken keresztül. Légy erős, édesem, ebben
az abszurd és érthetetlen próbatételben. Ezek az Úr útjai. Emlékezzetek meg rólam
minden rokonunknak és barátunknak mérhetetlen szeretettel, és nektek és
mindannyiuknak a legkedvesebb ölelést küldöm örök szeretetem zálogaként.
Szeretném kis halandó szememmel tudni, hogyan fogunk egymásnak ezután
látszani'.90
A Gladio-t és a mészárlásokat vizsgáló szenátusi bizottság a CIA-t és az olasz
katonai titkosszolgálatot gyanúsította a Moro-bűncselekmények megszervezésével,
beleértve a Gladio bérgyilkossági csoportjait is. A bizottság ezért újra felvette az
ügyet, de nagy meglepetéssel tapasztalta, hogy a belügyminisztérium archívumából
rejtélyes módon eltűnt a Moro elrablásáról és meggyilkolásáról szóló szinte összes
akta. Az akták tartalmazták a Moro és a kormány között folytatott
telefonbeszélgetések, levelek, a biztonsági erőkkel való kapcsolatfelvételek és a
Moro elrablásának 55 napja alatt tartott megbeszélések jegyzőkönyveit. A szenátusi
bizottság élesen bírálta, hogy "a belügyminisztérium válságbizottságának iratai
eltűntek", kiemelte, hogy "a Moro ügyre való reflektálást egy szélesebb körű
verseny értékelésébe illesztve kell tekinteni", mivel "a jelenségeket a korszak
történelmi valóságában kell vizsgálni", és arra a következtetésre jutott, hogy a Moro
meggyilkolása "egy bűnügyi terv volt, amelyben a Vörös Brigádok valószínűleg a
Vörös Brigádok eszközei voltak".
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egy nagyobb politikai keretben.91 A szenátus kritikusan állapította meg, hogy
1978-ban "az Egyesült Államok kormánya először megtagadta, hogy egyáltalán
segítsen a vizsgálatokban".
a túszejtéssel kapcsolatban, és később egyetlen túszejtési szakértőt küldött, aki a
Belügyminisztérium irányítása alatt dolgozott.92
Olaszország tragikus története akkor érte el a csúcspontját, amikor Nixon hivatali
ideje alatt a politikai jobboldal terrorizmust, vért és pánikot terjesztett
Olaszországban, és az országot a polgárháború szélére sodorta. A terroristák
bombákat helyeztek el nyilvános helyeken, és az olasz kommunistákat okolták, hogy
a kommunistákat és a szocialistákat meggyengítsék a választásokon. "A bolognai
mészárlással való feltételezett kapcsolat potenciálisan a legsúlyosabb a Gladio ellen
felhozott vádak közül" - írta a brit sajtó, amikor 1991-ben a Gladio-t és a
mészárlásokat vizsgáló olasz parlamenti bizottság névtelen feljegyzést kapott, amely
szerint a bolognai bomba a Gladio arzenáljából származik.93 Gerardo Serravalle
tábornok, aki 1971 és 1974 között a SID olaszországi Gladio-egységeit irányította,
később nagy sajnálattal erősítette meg, hogy időnként a Gladio egyes tagjai "a
védekező, invázió utáni logikából át tudtak térni a támadás, a polgárháború
logikájába".94 Amikor egy BBC-interjúban megkérdezték tőle, hogy e nyilvánvaló
veszély ismeretében miért nem döntött a hálózat felszámolása mellett, Serravalle így
válaszolt: "Nos, a felszámolás politikai döntés, nem az én hatáskörömbe tartozik a
Gladio-művelet felszámolása".95
A CIA irányította az olasz titkos hadsereget, és Serravalle tábornokként
felvetette a titkos hadsereg belföldi műveleteivel kapcsolatos aggályait, a CIA római
állomáshelyének vezetője, Howard Stone heves ellenállásába ütközött, aki leállította
a CIA utánpótlásának küldését. 'Amikor átvettem a parancsnokságot, észrevettem,
hogy a kétoldalú megállapodásokban megállapodott amerikai finanszírozás és
különösen a hozzánk irányuló anyag- és fegyverszállítások leálltak'. Serravalle
feldühödött, és megkérte Stone-t, hogy jöjjön a Gladio szardíniai főhadiszállására. A
COS Mike Sednaoui CIA-tiszt kíséretében érkezett, és Serravalle saját vallomása
szerint ezt mondta nekik: "Ez a mi kiképzésünk stb., önök segíthetnek nekünk, hogy
teljes mértékben kiaknázzuk a lehetőségeinket. Akkor miért csökkentik a
támogatásukat? Ha ez az önök kormányának álláspontja, akkor elfogadjuk. De önök
tartoznak nekünk magyarázattal. Ezt követően rájött, "hogy a CIA érdekei, ahogyan
ezeket a tisztviselők képviselték, valójában nem a képzésben elért szintünkkel
foglalkoztak, hanem inkább a belső ellenőrzéssel. Vagyis a mi felkészültségi
szintünk az utcai zavargások, az országos sztrájkok kezelése és mindenekelőtt a
Kommunista Párt esetleges felemelkedése ellen. Stone úr világosan kijelentette,
hogy a CIA pénzügyi támogatása teljes mértékben attól függ, hogy hajlandóak
vagyunk-e akcióba lépni, programozni és megtervezni ezeket az egyéb - nevezzük
őket - belső intézkedéseket".96
Kétséget kizáróan kiderül, hogy a CIA egyes elemei kezdték a
az 1960-as évek második felében egy nagyszabású művelet, amelynek célja az volt,
hogy minden eszközzel fellépjen a baloldali csoportok és mozgalmak európai szintű
terjedése ellen" - állapította meg 1995-ben a Gladio és a mészárlások ügyében
folytatott hivatalos olasz szenátusi vizsgálat 370 oldalas zárójelentésében. "Az
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elemzésből végül egy olyan ország képe rajzolódik ki, amely több mint 40 éve
nehéz határhelyzetben él. Nyilvánvaló, hogy azok a feszültségek, amelyek
jellemezték
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e 40 év, és amelyek az elemzés tárgyát képezték, társadalmi, tehát belső gyökerekkel
is rendelkeztek. Ezek a feszültségek azonban soha nem tartottak volna ilyen sokáig,
nem öltöttek volna olyan tragikus méreteket, mint amilyenek, és az igazság felé
vezető út nem torlódott volna el oly sokszor, ha a belpolitikai helyzetet nem az a
nemzetek közötti keret, amelybe Olaszország beilleszkedett, nem kondicionálta és
nem szupervizírozta volna.97
Az olasz első köztársasági történelem brutalitása miatt - amely a hivatalos adatok
szerint az 1969 és 1987 közötti terrorévekben 491 civil halálát követelte, miközben
1181 civil megsebesült és megcsonkult - ez túl gyenge megfogalmazás volt az olasz
baloldalhoz tartozó szenátorok számára a Gladio parlamenti bizottságában.
Pellegrini szenátor elnökletével ezért folytatták a vizsgálatot, tanúkat hallgattak meg
és dokumentumokat értékeltek. 2000 júniusában bemutatták 326 oldalas
zárójelentésüket, és arra a következtetésre jutottak, hogy "ezeket a mészárlásokat,
bombákat és katonai akciókat az olasz állami intézményeken belüli emberek
szervezték, támogatták vagy támogatták, és - amint az a közelmúltban kiderült - az
Egyesült Államok hírszerzésének struktúráihoz kapcsolódó emberek".98
E messzemenő következtetés alátámasztására a 2000-es Gladio-jelentés egyes
kiválasztott gladiátorok vallomásait is tartalmazta. Giuseppe Tarullo titkos katona,
aki 1961-ben lépett be a SIFAR-ba, a szenátorok előtt azt vallotta, hogy az invázió
előkészítése mellett az olasz kommunisták megfékezése volt a feladatuk: "Mi
magunk között a Gladio belső feladatáról is beszéltünk. Elhangzott, hogy a
struktúrát és annak külföldi kapcsolatait a különleges erők támogatásával egy
belföldi felforgatás ellen is aktivizálták volna. Belföldi felforgatás alatt olyan
kormányváltást értettünk, amely nem tartotta tiszteletben az uralkodó hatalom
akaratát".99 Giuseppe Andreotti gladiátor a szenátoroknak így fogalmazott: "A
Gladio struktúrája egy belső logikára adott válasz volt, abban az értelemben, ahogy
már mondtam, hogy reagálnia kellett a lakosság által gyűlölt rendszerek
hatalomátvételére Olaszországban... tehát a jobboldali vagy baloldali diktatúrákra.
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Gladiátor Manlio Capriata, aki a SIFAR-ban tábornoki rangban 1962 februárjától
júniusáig irányította az R irodát, tanúskodott a szenátorok előtt: "Megerősítem,
hogy az V. szekciónak, tehát az S/B [stay-behind] szervezetnek és így a CAG-nak
[Gladio központ Centro Addestramento Guastatori Szardínián] felforgatásellenes
funkciója volt arra az esetre, ha a baloldali erők kerülnének hatalomra.".101 Ekkorra
már elegendő bizonyíték került elő, és a bizottság tagja, Valter Bielli szenátor
levonta a következtetést: "Meggyőződésem, hogy az amerikaiak olaszországi
beavatkozása ma már történelmileg bizonyított tény.". A washingtoni Clintonkormányzat zavarba jött, és 2000 nyarán megtagadta a kommentárt, miközben
Rómában az amerikai nagykövetségen egy magát megnevezni nem kívánó forrás
kijelentette: "Ezek olyan állítások, amelyek az elmúlt 20 év során merültek fel, és
egyáltalán semmi sem igaz belőlük".102
Bielli szenátor határozott maradt, és világossá tette, hogy: "Azért avatkoztak be,
hogy megakadályozzák, hogy a kommunista párt demokratikus úton jusson
hatalomra. A kommunista fenyegetés már nem létezik, és helyénvaló lenne, ha
maguk az amerikaiak segítenének nekünk tisztázni a múltban történteket". Ahogy a
Szovjetunió megnyitotta

Az Egyesült Államok továbbra is szűkszavúan nyilatkozott. "A hidegháború alatt a
keleti
kommunista uralom alatt állt, de a nyugat is bizonyos értelemben amerikai
gyarmattá vált" - panaszolta Bielli. Aldo Giannuli történész, aki a Gladio és a
terrorizmus kérdésével foglalkozó parlamenti bizottság tanácsadójaként dolgozik,
helyesen hangsúlyozta, hogy a Stay-behind-et most nemzetközi szinten kell
vizsgálni a NATO dokumentumai alapján: "Az igazi kérdés ma a NATO
archívumaihoz való hozzáférés megszerzése".103
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7
A TITKOS HÁBORÚ FRANCIAORSZÁGBAN

Franciaország második világháborús német megszállása és megszállása a múlt
század legtraumatikusabb élményét jelentette Franciaország számára. Párizs már
1940. június 14-én elesett. Miközben a francia katonai és politikai elit jobboldali
részei Philippe Petain tábornok vezetésével együttműködtek Hitler megszálló
hadseregével, és fasiszta kormányt hoztak létre Vichyben, Charles de Gaulle francia
tábornok Londonba menekült, és a rádióban kijelentette a francia lakosságnak, hogy
ő képviseli a törvényes francia kormányt. De Gaulle kitartott amellett, hogy a
megszállók elleni háborút folytatni kell és folytatni fogják. A franciaországi
hírszerzés, a helyi francia ellenállókkal való kapcsolattartás és az ellenséges
területeken végrehajtandó szabotázsakciók érdekében de Gaulle tábornok
Londonban létrehozta a francia titkosszolgálatot, a BCRA-t (Bureau Central de
Renseignement et d'Action). A BCRA ügynökeit ejtőernyővel dobták le
Franciaországba, és nagyon magas veszteségek árán hajtották végre titkos
küldetéseiket. A BCRA, amelyet még a háború befejezése előtt felszámoltak,
küldetését, kiképzését és felszerelését tekintve a francia titkos hadsereg előfutára
volt, és a hidegháború számos titkos katonája korábban BCRA-ügynökként harcolt.
Az 1944. június 6-i normandiai partraszállás és Franciaország Egyesült Államok
által vezetett felszabadítása után de Gaulle tábornok diadalmasan vonult vissza
Párizsba, és ő lett a miniszterelnök. Petain tábornokot, aki együttműködött Hitlerrel,
halálra ítélték, majd kegyelmet kapott és életfogytiglani börtönbüntetést kapott.
A második világháború végével megszületett a Negyedik Francia Köztársaság
(1945-1958), amelyet rendkívül instabil politikai és katonai helyzet jellemzett,
amelyben a különböző pártok versengtek a befolyásért.1 A baloldalon a Francia
Kommunista Párt (PCF), mindenekelőtt a fasiszta Vichy-kollaboránsokkal szembeni
háborús ellenállásban játszott vezető szerepe miatt, igen népszerű volt a lakosság
körében, és a háború utáni kormányban a hatalomért küzdött. "A PCF hatalmas
presztízsre és egyfajta erkölcsi elsőségre tett szert, mivel az ellenállás élére állt...
hazafias hitvallása vitathatatlan volt".2 A jobboldalon a Vichy-kollaboránsok a
hadseregben és a francia üzleti társadalom befolyásos csoportjai a
leghatározottabban elutasították azt a gondolatot, hogy Franciaország kommunista
ellenőrzés alá kerüljön, függetlenül attól, hogy egy ilyen helyzetet egy kommunista
államcsíny vagy a PCF demokratikus választási győzelme hozna-e létre. A
legfontosabb, hogy az Egyesült Államok és Nagy-Britannia szigorúan ellenezte a
PCF-et, amelyet úgy véltek, hogy az
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erősen függ Moszkvától. Ezért, hasonlóan Olaszországhoz, 1945 után
Franciaországban is folytatódott egy titkos háború, nagyjából a PCF és a
kommunista szakszervezetek egyfelől a CIA és a francia politikai, katonai, politikai
és politikai hatalom egy része ellen, másfelől a kommunista szakszervezetek és a
kommunisták között.
és a rendőrségi apparátus a másik oldalon.
"Először is, ők [a CIA] meg akarják akadályozni, hogy a baloldal hatalomra
kerüljön, és még inkább meg akarják akadályozni a kommunisták részvételét a
kormányban. A CIA számára nyilvánvalóan ez a prioritások elsőbbsége, ahogyan az
atlanti szövetség minden országában" - nyilatkozta később Philip Agee egykori CIAügynök erről a titkos franciaországi hidegháborúról.3 Mert Nyugat-Európában Olaszország kivételével - sehol sem voltak olyan erősek a kommunisták, mint
Franciaországban a háború utáni években. Washington attól tartott, hogy Moszkva
arra ösztönzi a PCF-et, hogy puccsal ragadja magához a hatalmat Franciaországban.
Sztálin, a Szovjetunió vezetője azonban nem bátorította a PCF-et egy ilyen stratégia
követésére, és bár a fiatal és lelkes francia kommunisták valami kalandosabbra
számítottak, a PCF régi és bevett vezetése nem tervezte a hatalom erőszakos
átvételét. Jól látták, hogy ez politikai gettóba taszítaná őket, ha nem nyomná
egyszerűen szét őket az amerikai hadsereg, amely Nyugat-Európa felszabadítása
után még mindig Franciaországban állomásozott. A PCF-nek több nyeresége volt, ha
ragaszkodott a demokratikus választási eljárásokhoz.
De Gaulle miniszterelnök két kommunista minisztert is bevett újonnan alakult
kabinetjébe, és 1944 novemberében sikerült meggyőznie az erős francia kommunista
ellenálló hadsereget, hogy békésen adja át fegyvereit, cserébe a tisztességes és
demokratikus választások ígéretéért. Az 1945 tavaszán tartott önkormányzati
választások elsöprő győzelmet hoztak a PCF számára, amely a legerősebbnek
bizonyult, és a szavazatok 30 százalékát szerezte meg. A két másik vetélytárs, az
újonnan alapított MRP (Mouvement Republicain Populaire) párt és a francia
szocialisták 15, illetve 11 százalékkal a második és harmadik helyen végeztek. Ez a
mintázat az 1945. október 21-i első országos választásokon is megerősödött, amikor
a viktorikus PCF a szavazatok 26 százalékát és 160 helyet szerzett az Alkotmányozó
Gyűlésben, míg a szocialisták 24 százalékkal és 142 hellyel a második, az MRP
pedig 23,6 százalékkal a harmadik helyre került. A két baloldali pártnak együttesen
puszta többsége volt.
A PCF egyértelmű választási győzelme és ígéretei ellenére de Gaulle
miniszterelnök nem volt hajlandó a PCF-nek kulcsfontosságú minisztériumokat adni
kabinetjében. A PCF hangosan tiltakozott, amikor csak négy kisebb tisztséget
kapott, köztük a gazdasági, a fegyverkezési, az ipari termelési és a munkaügyi
tárcát, és Maurice Thorez kommunista főtitkárt nevezték ki államminiszternek. A
kommunisták drámai leszámolásban éltek hatalmukkal a parlamentben, és élesen
elítélték a folyamatban lévő francia háborút, hogy visszaszerezzék az ellenőrzést a
vietnami gyarmat felett. Jeannette Vermeersch kommunista parlamenti képviselő azt
kifogásolta, hogy a vietnami falvak felgyújtásával a franciák "ugyanolyan
atrocitásokat követnek el", mint a nácik néhány évvel korábban Franciaországban. A
megjegyzés miatt a francia parlamentben tumultus támadt, és az elnök ragaszkodott
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hozzá: "Asszonyom, nagyon udvariasan közlöm önnel, hogy... Ön tűrhetetlenül sérti
mind ezt a közgyűlést, mind a nemzetet!". Ahogy Vermeersch ragaszkodott hozzá, a
gyűlés elnöke döbbenten mondta: "Asszonyom, soha nem hittem, hogy egy nő...".
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képes ilyen gyűlöletre. Erre Vermeesch így válaszolt: "Igen, gyűlölöm. Gyűlölöm, ha
azokra a munkások millióira gondolok, akiket önök kizsákmányolnak. Igen, gyűlölöm
ennek a gyűlésnek a többségét!4
A francia társadalom konzervatív tagjai nagyon aggódtak a PCF radikalizmusa
miatt, és megdöbbentek, amikor ez utóbbiak a végrehajtó hatalomban való
igazságtalan képviseletük ellen tiltakozva két törvényjavaslatot terjesztettek elő,
amelyek közül az egyik a végrehajtó hatalmat korlátozta, a másik pedig a katonai
költségvetést csökkentette 20 százalékkal. Amikor a két törvényjavaslat átment a
kommunisták által uralt parlamenten, De Gaulle 1946. január 20-án drámai módon
lemondott. A franciaországi hatalmi harc azonban folytatódott, mivel a PCF azt
javasolta, hogy a végrehajtó hatalom minisztériumait osszák fel a kommunisták és a
szocialisták között, mert valóban semmi más nem tükrözte volna jobban a francia
nép demokratikus választásokon kifejezett akaratát. A francia szocialisták azonban
ellenezték ezt. Világosan felismerték, hogy Franciaországnak, akárcsak
Olaszországnak ugyanebben az időben, csak korlátozott szuverenitása van, mivel az
USA nem adná meg egy baloldali francia rezsimnek a Marshall-terv gazdasági
támogatását, amelyre Franciaországnak oly nagy szüksége van.
A washingtoni Fehér Ház álláspontja egyre inkább ellentmondott a
A demokratikus akarat a franciaországi választásokon is kifejezésre jutott, hiszen
1946. november 10-én a francia parlamenti választásokon a PCF ismét vezető párt
lett, és a szavazatok közel 29 százalékát szerezte meg, ami az eddigi legmagasabb
eredményük, míg az MRP és a szocialisták enyhén visszaestek. A kommunizmus
varázsa és ereje Franciaországban töretlen maradt. Nyugat-Európában a PCF
méretét és befolyását tekintve csak az erős olaszországi PCI-nek volt párja.
Svájcban a Kommunista Pártot betiltották, a brit Kommunista Párt csak nagyon kicsi
és az erős brit Munkáspártnak alárendelt volt, és Belgiumban is csak kisebb
minisztériumi posztokat töltöttek be a viszonylag befolyásos kommunisták. A PCF
mégis mintegy egymillió tagot mondhatott magáénak. Napilapja, a L'Humanite, esti
társával, a Ce Soirral együtt a legolvasottabb lap volt Franciaországban, és a PCF
irányította az ország legnagyobb ifjúsági szervezeteit (köztük a "Union des
Jeunesses Republicaines"-t), valamint a legnagyobb és legnagyobb
szakszervezeteket (köztük a nagy Confederation Generale du Travail-t, CGT-t).
Az Egyesült Államok franciaországi nagykövete, Jefferson Caffrey, aki
meggyőződéses antikommunista volt, hétről hétre riasztó jelentéseket küldött
Truman amerikai elnöknek a Fehér Házba. Washington és az amerikai
titkosszolgálat meg volt győződve arról, hogy a PCF-et titkos háborúban kell
megtámadni és legyőzni. Hoyt Vandenberg tábornok, a CIG (a CIA elődje)
igazgatója 1946. november 26-án egy memorandumban figyelmeztette Trumant,
hogy erejüknek köszönhetően a PCF bármikor átveheti a hatalmat: "Caffrey
nagykövet, aki elveti annak lehetőségét, hogy a kommunistákat kizáró francia
kormány alakuljon, azt állítja... hogy a kom- munistáknak most elegendő erejük van
ahhoz, hogy bármikor átvegyék a hatalmat Franciaországban, amikor ezt
kívánatosnak tartják". Vandenberg kiemelte, hogy az amerikai hírszerzés szerint a
PCF azonban nem szándékozik arra használni erejét, hogy államcsíny útján átvegye
a hatalmat Franciaországban. "Az, hogy a kommunisták nem ragadták meg a
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hatalmat ilyen körülmények között" - folytatta Vandenberg - "annak tulajdonítható,
hogy (1) felértékelték, hogy
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jobb lenne jogi úton elérni, és (2) az a tény, hogy ez ellentétes lenne a Kreml
jelenlegi politikájával".5
Az amerikai és a brit SAS különleges erők kezdeményezésére Franciaországban
"Plan Bleu" (Kék terv) fedőnéven titkos hadsereget hoztak létre, amelynek feladata
az volt, hogy titokban megakadályozza a nagyhatalmú PCF hatalomra jutását. Más
szóval a Kék Terv célja az volt, hogy megakadályozza Franciaország vörössé
válását. Victor Vergnes, az egyik francia titkos katona, akit a Plan Bleu hadseregbe
toboroztak, felidézte, hogy a háború utáni közvetlen években az ösztönzést a britek
adták. "Abban az időben Sete-ben laktam Benet parancsnok házában, aki a DGER
egyik tisztje volt, és korábban indiai missziókban tevékenykedett. Számos
találkozóra került sor ez idő alatt az ő házában". A titkos hadviselésre szakosodott
SAS felvette a kapcsolatot az újonnan létrehozott francia titkosszolgálattal, a
Direction Generale des Etudes et Recherches (DGER), és megállapodott velük egy
titkos hadsereg felállításáról Észak-Franciaországban, a La Manche-csatornán túl,
Bretagne-ban. Egy nap - emlékezett vissza Vergnes -, miután Earl Jellicoe hadnagy
az SAS-től meglátogatta, azt mondta nekem: "Felállítunk egy titkos hadsereget,
különösen Bretagne térségében".6 A titkos hadsereg sejtjei hamarosan egész
Franciaországban elterjedtek. A DGER számos ügynöke és tisztje vett részt benne.
Figyelemre méltó volt, hogy a DGER Andre Devawrin igazgató vezetésével a
kommunista ellenállás tagjait is magában foglalta. A konzervatív ügynökök és
mindenekelőtt az Egyesült Államok biztonsági kockázatot jelentett a kommunisták
jelenléte a DGER-ben. Ez mindenekelőtt a francia kommunistákat célzó szigorúan
titkos műveletekre vonatkozott, mint például a Plan Bleu. Ezért a DGER-t 1946-ban
bezárták, és helyébe egy határozottan kommunistaellenes új katonai titkosszolgálat,
az SDECE lépett Henri Alexis Ribiere vezetésével. Azzal, hogy a DGER-t
felváltotta az SDECE, a kommunisták fontos csatát veszítettek a franciaországi
titkos háborúban, mivel az SDECE lett a legveszélyesebb ellenfelük. A görögországi
polgárháborúból kiképzett antikommunistákat toboroztak, mivel az SDECE jobbra
tolódott. 'Az angol-amerikaiak szoros kapcsolatban álltak az összeesküvőkkel,
mindenekelőtt Earl Jellicoe-val, aki éppen akkor tért vissza a görögországi
antikommunista hadműveleteiből.7
Mivel Franciaország szenvedett a nagy kommunista sztrájkok, amelyek
megbénították az egész
országban a Plan Bleu ügynökei titokban pénzt gyűjtöttek a gazdag iparosoktól,
hogy finanszírozzák kommunistaellenes titkos háborújukat. "Találkoztam a Peugeot
testvérekkel az irodájukban" - emlékezett vissza Vergnes ügynök a francia
autóiparral való titkos kapcsolataira. 'Megbeszéltük, hogy mit kellene tenni a cégek
megszállása és általános sztrájk esetén. Két hónapig dolgoztunk egy akcióterv
részletein. Szekciókra voltunk osztva. Voltak autóink, garázsaink és szállodáink.8
Amikor a Renault autógyárban a PCF és a CGT szakszervezet által támogatott
nagyszabású sztrájkra került sor, a franciaországi feszültségek fokozódtak. A
szocialista miniszterelnök, Paul Ramadier elrendelte a bérek befagyasztását,
szemben a munkások több pénzt követelő követelésével. Szemtől szemben álltunk
egymással. A kommunisták Ramadier bérek befagyasztása ellen szavaztak, míg a
szocialisták Ramadier-t sürgették, hogy ne mondjon le, mire Ramadier
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miniszterelnök 1947. május 4-én egy váratlan manőverrel, miniszterelnöki
jogkörével élve kiszorította a kommunista minisztereket a kabinetjéből. Az utóbbiak
nagyon meglepődve, sztoikusan fogadták a műveletet, és távoztak, mivel úgy vélték,
hogy csak
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ideiglenes. A PCF azonban több mint 30 éven át nem térhetett vissza a francia
végrehajtó hatalom tanácstermébe. Csak később derült ki, hogy Washington titokban
részt vett a csendes puccsban. 'Revers tábornok, a francia vezérkari főnök később
arról számolt be, hogy az amerikai kormány sürgette Ramadier-t, hogy távolítsa el a
PCF minisztereit'. Konkrétan, "a szocialisták előzetesen megvitatták az ügyet
Caffery nagykövettel", aki világossá tette a francia szocialisták számára, hogy az
amerikai gazdasági támogatás nem fog érkezni, amíg a kommunisták a végrehajtó
hatalomban maradnak.9
Egy hónappal azután, hogy a francia szocialisták kiszorították a kommunistákat a
kormányból, a francia szocialisták megtámadták a katonai jobboldalt és a CIA-t, és
leleplezték a Plan Bleu titkos hadsereget. 1947. június 30-án Edouard Depreux
francia szocialista belügyminiszter feloldotta a titkot, és a megdöbbent lakosság előtt
kijelentette, hogy Franciaországban a politikusok háta mögött egy titkos jobboldali
hadsereget állítottak fel azzal a feladattal, hogy destabilizálják a francia kormányt.
"1946 vége felé tudomásunkra jutott egy fekete ellenállási hálózat létezése, amely
szélsőjobboldali ellenállókból, Vichy-kollaboránsokból és monarchistákból állt" magyarázta Depreux. "Volt egy titkos támadási tervük, a "Plan Bleu", amelynek
július vége felé vagy [1947. augusztus 6-án] kellett volna életbe lépnie.10
A francia belügyminiszter messzemenő állításai szerint a CIA és az MI6 a francia
jobboldali félkatonákkal együtt államcsínyt tervezett Franciaországban 1947 nyarán.
A leleplezések nyomán számos letartóztatás és vizsgálat következett. A letartóztatott
összeesküvők között volt Edme de Vulpian gróf is. Az észak-franciaországi
Lamballe közelében lévő "Forest" kastélya szolgált a végső puccs előkészületeinek
főhadiszállásaként. Ange Antonini nyomozóbiztos "nehézfegyvereket, harci
parancsokat és hadműveleti terveket" talált a kastélyban. A tervekből kiderült, hogy
a Plan Bleu összeesküvők a titkos háború lényeges elemeként terrorcselekmények
elkövetésével akarták fokozni a már amúgy is feszült politikai légkört
Franciaországban, a baloldalra hárítva a felelősséget, és így megteremteni a
megfelelő feltételeket államcsínyükhöz, amely "feszültség stratégiát" a
görögországi, olaszországi és törökországi titkos kommunistaellenes háborúk során
is alkalmazták. 'Még de Gaulle meggyilkolását is tervbe vették, hogy fokozzák a
közvélemény ellenérzését' - meséli Faligot francia titkosszolgálati szakértő.11
Bár elismerik, hogy a háború utáni években titkos háború folyt Franciaországban,
más források kategorikusan elutasították azt az állítást, hogy az összeesküvők
valóban jobboldali államcsínyt hajtottak volna végre 1947-ben. "Amikor Depreux
belügyminiszter nyilvánosságra hozta a Plan Bleu dossziét, az volt a szándéka, hogy
csapást mérjen a jobboldalra, miután korábban csapást mért a baloldalra" - állította
Luc Robet, aki maga is közvetlenül részt vett az összeesküvésben, utalva a
kommunisták előző hónapban történt kiszorítására a végrehajtó hatalomból.
"Továbbá ez egy lépés volt a francia hadsereg gyengítésére, amelynek mentalitása a
saját politikájának megteremtése volt".12 Meglepő módon az SDECE
összeesküvésben játszott szerepének vizsgálatát maga az SDECE igazgatója, Henri
Ribiere vezette. Arra a következtetésre jutott, hogy a CIA és az MI6 volt a hibás,
mivel ők támogatták a Plan Bleu-t, bár állítólag soha nem terveztek államcsínyt. "A
talált fegyverek mindegyike
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az ország egész területén részben London és Washington fizetett. Mégis a
kommunistákkal szembeni ellenálláshoz biztosították őket, nem pedig
államcsínyhez" - állapították meg a nyomozók.13
Caffery amerikai nagykövet javaslatára, aki szorosan felügyelte a titkos
a franciaországi kommunisták elleni háborút, a CIA a kommunistákat a végrehajtó
hatalomból 1947 végén kiszorító puccsot követően a CGT nevű erős kommunista
szakszervezetet vette célba, amely a franciaországi kommunista erő gerincét
képezte. Vandenberg amerikai tábornok Truman elnökhöz intézett
memorandumában helyesen hangsúlyozta, hogy a kommunisták "a CGT-n keresztül
gyakorolt gazdasági nyomás vagy az erő alkalmazásához való folyamodás
képességei, ahogyan Caffery nagykövet javasolja, elsősorban a kormányból való
kizárásuk elleni garanciaként jelentősek".14 A CIA-nak sikerült a kommunisták által
uralt CGT-n belül hasadást létrehoznia, elszakítva a mérsékelt Force Ouvriere-t,
amelyet az 1950-es évek elejére évente több mint egymillió dollárral támogatott.15 A
titkos művelet nagymértékben csökkentette a PCF erejét.
Végül, de nem utolsósorban a CIA titkos háborúja a Negyedik Köztársaságban a
francia rendőrséget is célba vette. Miután 1947 tavaszán a kommunista
minisztereket kizárták a francia kormányból, az egész közigazgatást megtisztították
a kommunistáktól, miközben a kommunistaelleneseket előléptették a rendőrségen
belül. Közülük kiemelkedett Jean Dides komisszár, aki a második világháború alatt
szorosan együttműködött az OSS-szel, és most a Jules Moch belügyminiszter alatt
működő titkos francia félkatonai antikommunista rendőri egység parancsnokává
léptették elő. Az Egyesült Államok nagykövetsége elégedett volt az elért
eredményekkel, és 1949 elején táviratozott a washingtoni amerikai
külügyminisztériumnak, hogy "a kommunizmus veszélye elleni küzdelem
érdekében Franciaország visszafogott, de hatékony rendőrökből álló sejteket
szervezett...". Olaszország is felállít ilyen kommunistaellenes rendőri osztagokat
Mario Scelba belügyminiszter irányítása alatt, a volt fasiszta rendőrség
parancsnokainak felhasználásával".16
A nyugat-európai titkos háborúban részt vevő antikommunista rendőri erők más
parancsnokaival együtt Dides rendszeresen részt vett a "Paix et Liberte", a francia
antikommunista Jean-Paul David vezetésével működő nagy CIA-front gyűlésein.17
Christopher Simpson amerikai történész becslése szerint a kommunisták elleni
titkos háború során a CIA "évente jóval több mint egymilliárd dollárral"
finanszírozta a "Paix et Liberte"-hez hasonló titkos akcióegységeket.18 A "Paix et
Liberte", amelynek számos európai országban voltak fiókjai, CIA-műveleteket
hajtott végre a pszichológiai hadviselés terén Nyugat-Európában, és
kommunistaellenes propagandát terjesztett plakátok nyomtatásával, rádióműsor
szponzorálásával, nyomtatott anyagok különböző kiadványokban való
megjelentetésével és alkalmi tüntetések szervezésével. Olaszországban az Edgardo
Sogno által irányított Paix et Liberte CIA-ágazatának neve Pace e Liberta volt,
székhelye Milánóban volt. 1995-ben az olasz szenátus Gladio és a titkos hadviselés
ügyében folytatott vizsgálata megállapította, hogy a Paix et Liberte a NATO
közvetlen utasítására működött. Állítólag Georges Bidault francia külügyminiszter
1953-ban azt javasolta a NATO Atlanti Tanácsában, hogy a Paix et Liberte álljon a
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NATO hírszerző szolgálatának újjászervezése élére, és szolgáljon a Kominform
elleni nemzetközi akciók koordinálásának központjaként és motorjaként.19 Irwin
Wall a
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iAz Egyesült Államoknak a háború utáni Franciaországra gyakorolt befolyása úgy
ítélte meg, hogy a Force Ouvriere mellett a "Paix et Liberte tette ki a CIA azon
erőfeszítéseinek nagy részét, amelyek az 1950-es években a nem kommunista
tömegszervezetek támogatására irányultak Franciaországban.".20
A kommunisták elleni titkos háború nem ért véget, amikor a Plan Bleu 1947-ben
lelepleződött és leállt. Éppen ellenkezőleg, Paul Ramadier francia szocialista
miniszterelnök gondoskodott arról, hogy a katonai titkosszolgálaton belül
megbízható főnökeit a botrány miatt ne távolítsák el. Amikor a vihar elült, 1947
végén utasította Henri Ribiere-t, az SDECE főnökét és Pierre Fourcaud-t, az SDECE
igazgatóhelyettesét, hogy állítsanak fel egy új antikommunista titkos hadsereget
"Rose des Vents" (A szelek rózsája, azaz Iránytű Rózsa) fedőnéven, amely a NATO
csillag alakú hivatalos szimbóluma. A fedőnevet jól választották meg, mert amikor
1949-ben megalakult a NATO, párizsi székhellyel, az SDECE szorosan
összehangolta antikommunista titkos háborúját a katonai szövetséggel.21 A titkos
katonák megértették, hogy a tengeri eredeti kontextusban az iránytű alatt az iránytű
rózsa az a kártyamintázat, amely szerint az iránytűt beállítják, és amely szerint
korrekciót hajtanak végre, ha a hajó veszélybe kerül, hogy letér az irányról.
Az Egyesült Államokkal való titkos együttműködés fokozódásával 1951
áprilisában a francia SDECE megnyitotta washingtoni állomását.22 A nyugat-európai
kommunistaellenes titkos hadviselésre vonatkozó átfogó CIA- és NATO-tervek
szerint az SDECE-n belül a Rose des Vents hadsereg feladata a francia Negyedik
Köztársaságon belüli felforgató kommunista elemek felkutatása és leküzdése volt.
Ezen túlmenően evakuálási előkészületeket kellett tennie, és megfelelő külföldi
száműzetési bázist kellett biztosítania. A Rose des Vents titkos hadsereget arra
képezték ki, hogy az ellenséges megszállás alatt szabotázs-, gerilla- és hírszerző
műveleteket hajtson végre. Franciaországot számos földrajzi tartózkodási zónára
osztották fel, amelyekhez titkos sejteket rendeltek, és minden egyes zónát egy-egy
SDECE-tiszt felügyelt. A francia kormány száműzetési bázisát az észak-afrikai
Marokkóban rendezték be, és az SDECE mikrofilmes archívumának egy részét a
szenegáli Dakarba küldte.23
A francia titkos kommunistaellenes Rose des Vents hadsereg talán leghíresebb
tagja Francois Grossouvre volt, aki 1981-ben Francois Mitterand szocialista elnök
titkos műveletekért felelős tanácsadója lett. Grossouvre a második világháború alatt
egy fasiszta, Vichy által támogatott milíciába vonult be, amelybe később azt
állította, hogy az ellenállás nevében beépült. A háború után a katonai titkosszolgálat
beszervezte őt a Rose des Vents titkos hadseregbe. Louis Mouchon, az SDECE
ügynöke, aki maga is számos titkos katonát toborzott a hálózat számára, így
emlékezett vissza Grossouvre-ral való kapcsolatfelvételre: "A lyoni felelősünk,
Gilbert Union, aki a háború alatt a BCRA számára hajtott végre küldetéseket,
szenvedélyes autóvezető volt, és akkoriban az úton halt meg. Helyettesítésére az
SDECE 1950-ben Francois de Grossouvre-t szervezte be. Mouchin kifejtette, hogy
Grossouvre-t nemcsak háborús tapasztalatai, hanem kapcsolatai miatt is
választották: "Vállalkozása, az A. Berger et Cie cukortársaság bőséges lehetőséget
kínált a frontok megrendezésére. Tényleg kiváló kapcsolatai voltak.24
Grossouvre Mitterand elnök különleges tanácsadójaként befolyásolta a francia
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1985-ben, mivel Mitterrand szilárdabb kollégái számára elviselhetetlenné vált az
álcázó stílusa. A személyes kapcsolatok Mitteranddal azonban állítólag továbbra is
jók maradtak, és amikor 1990 végén a páneurópai Gladio-felfedezések után
Mitterand elnöknek a botrány közepette be kellett zárnia a francia Gladio-hálózatot,
"először konzultált a "szürke eminenciás" Francois Grossouvre-val".25 Grossouvre idején
halála után a titkos háborúban való részvétele már nem volt titok. "Besorozták a
francia kémszolgálatba, és segített megszervezni a Gladio-t, az amerikaiak által
támogatott tervet, amelynek célja egy fegyveres ellenállási mozgalom létrehozása
volt Nyugat-Európában egy orosz invázió ellen" - írta gyászjelentésében a brit
Economist, miután Grossouvre 76 éves korában, 1994. április 7-én drámai módon
lelőtte magát az Elysée-palotában.26
Edward Barnes nyugalmazott CIA-tiszt a francia Negyedik Köztársaság idején a
francia Rose des Vents összekötő tisztjeként szolgált, és 1956-ban hagyta el az
országot. A titkos hadseregek 1990-es leleplezése után felidézte, hogy nemcsak
Washington, hanem sok francia is nagyon aggódott amiatt, hogy az erős francia
kommunisták uralni fogják az országot. 'Valószínűleg sok francia volt, aki készen
akart állni, ha valami történne. Barnes szerint a szovjet megszállással szembeni
ellenállás volt a francia Gladio elsődleges motivációja, míg a franciaországi
kommunistaellenes politikai tevékenység előmozdítása "másodlagos szempont
lehetett".27 Barnes szerint a francia stay-behind program "több tucat" emberből állt,
akiket a CIA egyenként toborzott, és akiknek mindegyike egy kis hálózatot kellett
kiépítenie saját újoncaiból. Ha más Gladio-országok analógiájára minden egyes
Gladiátor további tíz embert toborzott és képzett ki, akkor Barnes arra utalhatott,
hogy a francia Gladio-program körülbelül 500 titkos katonát számlált.
A kommunisták elleni titkos háború résztvevőinek pontos számát nagyon nehéz
meghatározni. A párizsi székhelyű Intelligence Newsletter a titkos CIA-hadseregek
felfedezése után arról számolt be, hogy "a francia hírszerzés egyik akkori igazgatója
felajánlotta, hogy a CIA rendelkezésére bocsát mintegy 10 000 kiképzett és
felfegyverzett "hazafias" csapatot, a francia fegyveres erők sorain kívül", akiket arra
képeztek ki, hogy egy titkos háborúban beavatkozzanak "egy kommunista kormány
hatalomra kerülése esetén". Barnes szerint a CIA "nem tudta, hogy hány ember fog
előbújni a fából. Nem lehetett kiszámítani. Akikkel találkoztam, farmerek, városiak,
iparosok voltak". Sokuknak nem volt szükségük különösebb kiképzésre, mivel
háborús veteránok voltak, és a második világháború alatt a BCRA titkos műveleti
egységében szolgáltak az ellenséges vonalak mögött.28
A titkos katonák anyagi függetlenségének biztosítása érdekében a CIA
az SDECE-vel együtt titkos Gladio fegyverraktárakat hozott létre országszerte.
"Mindenféle dolgot eldugtak távoli helyeken, szinte mindent, amiről az emberek azt
gondolnák, hogy szükség lehet rá", beleértve fegyvereket, robbanóanyagokat,
aranyérméket és kerékpárokat, míg a rádióberendezések és kódok a legfontosabbak
voltak. A hálózat szigorúan titokban tartása érdekében szigorúan betartották a
"szükséges ismeretek" elvét, amely a lehető legkevesebb emberre korlátozta az
információk közlését. Barnes hangsúlyozta, hogy csak körülbelül tíz CIAtoborzóval találkozhatott, "mert félt, hogy felrobbanok én is és ők is. Nem lehetett
csak úgy kimenni és azt mondani: "Ásd ki ezt a cuccot, Joe". Valószínűleg az összes
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olyan dolgok, amik félresikerültek. Néhányan közülük nem ott temették el a
dolgokat, ahol mondták.29
Az olasz védelmi minisztérium tudta, hogy az SDECE a CIA-val együtt titkos
hadsereget működtet a kommunisták ellen. Umberto Broccoli tábornok 1951
októberében azt írta Marras védelmi miniszternek, hogy titkos hadseregek léteznek
Hollandiában, Belgiumban, Norvégiában, Dániában, és Franciaország is szervezett
már ilyen műveleteket Németországban és Ausztriában, valamint saját nemzeti
területén egészen a Pireneusokig".30 Hogy a francia titkos hadsereg mennyire terjedt
el a második világháborúban elszenvedett vereségük után megszállt Ausztria és
Németország zónáiban, nem világos, de becslések szerint a titkos műveletek a
francia csapatok által ellenőrzött megfelelő szektorokra korlátozódtak, amíg a
szövetséges erők ki nem vonultak a két országból. Giulio Andreotti olasz
miniszterelnök 1990 októberében "Az úgynevezett "párhuzamos SID" - A Gladioügy" című jelentésében megerősítette, hogy a titkos antikommunista hadseregek
állandó kapcsolatban álltak a NATO-val, és kifejtette, hogy "Nagy-Britannia
ellenállási hálózatokat szervezett Franciaországban, Hollandiában, Belgiumban és
valószínűleg Dániában és Norvégiában is. A franciák gondoskodtak az ellenőrzésük
alatt álló német és osztrák területekről, valamint saját területükről a Pireneusokig".31
Az Egyesült Államok vezérkari főnökeinek szigorúan titkos, 1952. május 14-én
kelt memoranduma.
és "Demagnetizáló hadművelet" címmel részletezte, hogy az irányelv szerint hogyan
kell "politikai, félkatonai és pszichológiai műveleteket" alkalmazni annak
érdekében, hogy "csökkentsék a Kommunista Párt erejét Olaszországban", valamint
"a Kommunista Párt erejének csökkentésére Franciaországban".32 "A terv végső
célja a kommunista pártok erejének, anyagi erőforrásainak, az olasz és francia
kormányban és különösen a szakszervezetekben való befolyásuknak a csökkentése"
- pontosította a Pentagon titkos dokumentuma - "annak érdekében, hogy a lehető
legnagyobb mértékben csökkentsék annak veszélyét, hogy a kommunizmus
megerősödjön Olaszországban és Franciaországban, és veszélyeztesse az Egyesült
Államok érdekeit a két országban". Az SDECE által irányított titkos CIAhadseregeket ebben a stratégiai kontextusban oktatták és képezték ki, mivel - ahogy
a dokumentumban szerepel - "a kommunisták erejének korlátozása Olaszországban
és Franciaországban az egyik legfontosabb cél". Ezt a célt minden eszközzel el kell
érni". A háborúnak szigorúan titokban kellett maradnia, és "az olasz és a francia
kormány semmit sem tudhat a "Demagnetizálás" tervéről, mivel nyilvánvaló, hogy a
terv beavatkozhat a saját nemzeti szuverenitásukba".33
A Rose des Vents titkos katonáinak kiképzése különböző helyeken zajlott a
Franciaországban és külföldön, szorosan együttműködve a francia különleges
erőkkel. Mindenekelőtt a magasan képzett francia különleges műveleti ejtőernyős
kommandós ezred, a "11. Demi-Brigade Parachutiste du Choc" vagy röviden a 11.
du Choc volt közvetlenül bevonva. A titkos hadsereggel a kapcsolat szoros volt, és a
11. du Choc tisztjei több esetben a Rose des Vents titkos hadsereg tagjaiként is
szolgáltak. Ahogy a brit SAS titkos műveleteket és piszkos trükköket hajtott végre
az MI6 számára, a francia 11. du Choc a második világháború után az SDECE
vasöklének szerepét töltötte be. Brozzu-Gentile francia Gladio-szerző szerint "a
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mindannyian az SDECE tagjai voltak, vagy a szolgálathoz közel álltak". 34 Az
1990-es Gladio-botrány idején a francia sajtóból kiderült, hogy a francia Gladiátorok
a fegyverhasználatra, a robbanóanyagok kezelésére kaptak kiképzést,
valamint az adók megfigyelése és használata a 11. du Choc ejtőernyősök
kiképzőközpontjában (CERP) Cercottes-ban, a Párizstól délre fekvő Orleans
közelében, a 11. du Choc kiképzőközpontjában, Fort Montlouis-ban a
Pireneusokban, a francia-spanyol határ közelében, valamint a 11. du Choc
kiképzőközpontjában Calviban, a francia földközi-tengeri Korzika sziget északi
partján, közel az olasz Gladio parancsnoksághoz Szardínia szigetén.
A 11. du Choc a titkos hadviselés és a piszkos trükkök vezető katonai
egységeként mindenekelőtt Indokínában és Afrikában tevékenykedett, amikor
Franciaország a második világháború után hiába küzdött gyarmatai, Vietnam és
Algéria megtartásáért. A piszkos trükköket végrehajtó egység, az 1954 és 1962
közötti algériai titkos háború vashegye egyértelműen a 11. Parachutiste du Choc
zászlóalj volt" - állapította meg Roger Faligot francia titkosszolgálati szerző.36 1954re e különleges alakulat 300 embere érkezett Algériába. Legtöbbjüknek nagy
tapasztalatai voltak a titkos akciókban és a gerillaellenes harcokban, mivel
közvetlenül Vietnamból érkeztek, miután Franciaország ugyanabban az évben, a
Dien Bien Phu-i csata után elvesztette Indokínai gyarmatát. A 11. du Choc egyik
legkiemelkedőbb tagja Yves Guerain-Serac volt, egy hírhedt titkos katona, aki
Koreában és Vietnamban szolgált, és később közvetlenül részt vett a portugál titkos
antikommunista hadsereg műveleteiben. Az olasz titkos Gladio-katona és jobboldali
terrorista Vincenzo Vinciguerra a börtön rácsai mögül csodálta Guerain-Seracot,
mint lenyűgöző személyiséget és a terror páratlan stratégáját.37
Ahogy a kommunisták elleni titkos háború Franciaországban és a titkos háború
ellen
az Algériai Felszabadítási Front FLN észak-afrikai szervezetének erősödése, a titkos
hadviselés veszélyei nyilvánvalóvá váltak, amikor a párizsi politikusok elvesztették
az ellenőrzést titkos katonáik felett, és az egész országot súlyos válságba sodorták,
amely a Negyedik Köztársaság végével tetőzött. 1958 májusában komolyan
megkezdődött a francia gyarmat, Algéria függetlenségi harca. A meggyengült
francia Negyedik Köztársaság kormánya nem tudta, hogyan reagáljon, miközben a
francia titkosszolgálat és a hadsereg szilárdan elkötelezte magát amellett, hogy
Algéria francia gyarmat maradjon. A katonaság és az SDECE soraiban politizáló
emberek közül sokan úgy tekintettek a Negyedik Köztársaság politikusaira, mint
"gyengékre, potenciálisan vagy aktívan korruptakra, az emberiség gyáva
kategóriájára, akiknek az a hajlamuk, hogy Algériában vágjanak és
meneküljenek".38 Amikor az FLN megölte az első francia foglyokat Algériában, a
francia titkosszolgálatok és a hadsereg titkos háborús szakértői egy államcsínyt
kezdtek tervezni a párizsi kormány megdöntésére és egy új rezsim beiktatására.
Ebben a folyamatban a 11. du Choc a csata mindkét oldalán központi szerepet
játszott. 1958. május 24-én a Korzika északi partjainál, Calviban állomásozó 11. du
Choc elemei kezdték meg a puccsot azzal, hogy ejtőernyősökkel az egész sziget
elfoglalását irányították. Hamarosan elterjedt a hír, hogy a titkos katonák meg
akarják buktatni a megválasztott kormányt, és Charles de Gaulle nyugalmazott
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Párizs elleni nem demokratikus titkos háborút, még aznap elhagyták az Orleans
melletti Cercottes kiképzőbázisukat, és összegyűltek, hogy megvédjék az általuk
kijelölt célpontokat.
gaullista összeesküvők és az őket támogató félkatonai egységek.39 A gaullista
összeesküvők egyik célpontja maga az SDECE vezetője, Paul Grossing tábornok
volt. Amikor ez utóbbi tudomást szerzett a tervről, azonnal körülvette a párizsi
Mortier sugárúton lévő SDECE főhadiszállást a hozzá hű 11. du Choc tagjaival.
Franciaország 1958 májusában káoszba süllyedt. A nagyhatalmú francia belföldi
titkosszolgálat, a DST (Direction de la Surveillance du Territoire) főnöke, Roger
Wybot, a "Ressurection hadművelet" elnevezésű titkos kommunistaellenes tervet
készül aktiválni. A terv, amelyet az ejtőernyősök előre láttak, beleértve az égből
lezuhanó 11. du Choc tagjait is, néhány órán belül átvenné az ellenőrzést Párizs
létfontosságú központjai felett: A belügyminisztérium, a rendőrkapitányság, a
kommunikációs központok, beleértve a televízió- és rádióállomásokat, a
villamosenergia-termelő üzemeket és a főváros más, stratégiailag létfontosságú
területeit. "A terv bizonyos számú politikus letartóztatását is előirányozta, köztük
Francois Mitterand, Pierre Mendes France, Edgar Faure, Jules Moch, valamint a
francia kommunisták teljes vezetőségének letartóztatását".40
De május 27-én, "alig néhány órával azelőtt, hogy a Feltámadás hadművelet
megkezdődött volna".
a francia fővárosban", de Gaulle bejelentette, hogy "megkezdte a köztársasági
kormány megalakításához szükséges szabályos folyamatot".41 Ezt követően gyors és
messzemenő intézkedések sorozata vetett véget a Negyedik Köztársaságnak. Május
28-án Pierre Pflimlin miniszterelnök lemondott. Május 29-én reggel a köztársasági
elnök, Rene Coty nyilvánosságra hozta, hogy felkérte Charles de Gaulle-t
kormányalakításra. Alig 24 órával később a tábornok megjelent a Nemzetgyűlés
előtt, és teljes felhatalmazást követelt, hogy hat hónapig rendeletben
kormányozhasson, és négy hónap "szabadságot" kényszerített ki a képviselők
számára, valamint felhatalmazást arra, hogy maga nyújtson be egy új alkotmányt.
De Gaulle kérését 329 igen szavazattal 224 ellenében megszavazták. 'A Negyedik
Köztársaság az öngyilkosságot választotta a merénylet helyett... a hadsereg és a
biztonsági szolgálatok által elkövetett merénylet helyett'.42
A hadseregben és a titkosszolgálatoknál sokan, akik támogatták a puccsot.
de Gaulle arra számított, hogy a tábornok határozottan támogatni fogja az "Algerie
Francaise" politikáját, azaz mindent megtesz azért, hogy Algéria francia gyarmati
uralom alatt maradjon. Meglepetésükre azonban de Gaulle a Negyedik Köztársaság
számos politikusának támogatásával az "Algerie Algerienne" politikájába kezdett,
amely Algéria 1962-es függetlenségéhez vezetett. A titkos katonák dühösek voltak.
'Az V. Köztársaság elnökei, de Gaulle vezetésével, egyre inkább bizalmatlanok
lettek a titkosszolgálatokkal szemben, és inkább kötelezettségnek, mint eszköznek
tekintették őket.'43 A titkos katonák nem értettek egyet abban, hogy kövessék-e de
Gaulle parancsát és vonuljanak ki Algériából, vagy harcoljanak a francia kormány
ellen. A 11. du Choc végleges szakadására 1961-ben került sor, amikor tagjainak
többsége Algéria Francaise-t választotta, és politikájuk előmozdítása érdekében az
Algériában harcoló francia tisztekkel együtt megalapították a titkos és illegális
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Az OAS-nak mindenekelőtt a gyarmati Algéria feletti francia ellenőrzés fenntartása volt a célja
- és így a továbbiakban is
hogy minden eszközzel harcoljanak az FLN felszabadító mozgalom ellen, bármit is
irányítson Párizs - másodszor pedig, hogy megdöntsék De Gaulle elnök V.
Köztársaságát, és azt egy militánsan antikommunista, tekintélyelvű francia állammal
váltsák fel.
Az OAS puccs 1961. április 22-én történt, amikor négy francia tábornok Challe
tábornok vezetésével elfoglalta a hatalmat Algériában, hogy megpróbálja fenntartani
az ország unióját Franciaországgal. Állítólag a CIA által támogatott, az OAS-hez
csatlakozott, a NATO által hátrahagyott hadsereg titkos katonái közvetlenül részt
vettek ebben. A titkos katonák "tábornokok egy csoportját támogatták, akik - néha
erőszakosan - ellenálltak de Gaulle azon kísérleteinek, hogy tárgyalásokat folytasson
Algéria függetlenségéről és véget vessen a háborúnak" - mesélte Jonathan Kwitny
amerikai szerző a nyugat-európai titkos hadseregekről szóló cikkében.44
Nyilvánvalóan több kutatásra van szükség a francia hátramaradottak 1961-es
puccsban való részvételével kapcsolatban, mivel ez a franciaországi titkos háború
történetének legérzékenyebb dimenziói közé tartozik. Jelenleg a bizonyítékok arra
utalnak, hogy a hátramaradt hadseregek részt vettek az 1967-es görögországi és az
1980-as törökországi sikeres államcsínyekben, valamint az 1961-es francia kormány
elleni puccsban, amely kudarcba fulladt.
A CIA és annak igazgatója, Allen Dulles, valamint a NATO és a Pentagon harcos
titkos katonái Washingtonban állítólag támogatták a de Gaulle elleni puccsot.
Közvetlenül a puccs után "maga az Elysée-palota kisebb tisztviselői adták "tudtul,
hogy a tábornokok összeesküvését az Egyesült Államok kormányának és katonai
szolgálatainak erősen antikommunista elemei támogatták", amint arról a Washington
Star beszámolt. 'Párizsban és Washingtonban egyaránt ismertek a tények, bár
nyilvánosan soha nem fogják beismerni' - derült ki Claude Krief cikkéből, amely
már 1961 májusában megjelent a széles körben olvasott L'Express francia
hetilapban. "Magánügyekben a legmagasabb francia személyiségek nem csinálnak
belőle titkot. A következőket mondják: A CIA közvetlen szerepet játszott az algíri
puccsban, és minden bizonnyal nagy súlyt helyezett Challe volt tábornok döntésére,
hogy elindítsa a puccsot'. Nem sokkal a puccs előtt Challe tábornok a NATO középeurópai szövetséges erők főparancsnoki posztját töltötte be, szoros kapcsolatokat
ápolva nemcsak a Pentagonnal és az amerikai tisztekkel, hanem a NATO titkos
hátramaradó hadseregével is, napi kapcsolatot tartva fenn az amerikai
katonatisztekkel. Challe tábornok, mint Krief megállapította, közvetlenül a CIA
utasítására cselekedett: "Mindazok, akik jól ismerik őt, mélyen meg vannak győződve
arról, hogy a CIA bátorította őt a lépésre.".45
Amikor Krief megírta a de Gaulle elleni, CIA által támogatott puccsról szóló
cikkét, még nem derült fény a NATO titkos, Nyugat-Európa összes országában
állomásozó hadseregének létezésére. De a nemzetközi titkos háborúra
összpontosítva Krief elmeséli, hogy tíz nappal a puccs előtt, 1961. április 12-én
Madridban titkos találkozóra került sor, amelyen "különböző külföldi ügynökök,
köztük a CIA tagjai és az algíri összeesküvők is jelen voltak, akik felfedték
terveiket a CIA embereinek". Ezen a találkozón az amerikaiak állítólag dühösen
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panaszkodtak, hogy de Gaulle politikája "megbénítja a NATO-t és lehetetlenné teszi
Európa védelmét", és biztosították a puccsot végrehajtó tábornokokat, köztük
Challe-t, hogy ha ők és követőik sikerrel járnak, Washington 48 órán belül elismeri
az új algériai kormányt.46 De Gaulle, aki számos manőverrel és stratégiával valóban
megpróbálta Franciaországot és Európát kevésbé
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függ az Egyesült Államoktól és a NATO-tól, dühös volt a meggondolatlanság miatt.
a CIA. Az, hogy Kennedy amerikai elnök - aki pontosan ugyanakkor felügyelte a
Fidel Castro kubai elnök elleni titkos puccsot és az 1961. április 15-én kezdődött
disznó-öbölbeli inváziót - értesült-e az algériai puccsról, továbbra sem világos. Az
azonban ismert, hogy Kennedy dühös volt, amikor a CIA kubai puccsa kudarcot
vallott, és hogy az algériai tábornokok washingtoni elismerése sem érkezett meg.
Algériában a titkos katonák által végrehajtott államcsíny csak négy napig tartott ki,
majd összeomlott. A Le Monde című francia vezető napilap kritikusan összegezte,
hogy "az Egyesült Államok magatartása a legutóbbi válság során nem volt
különösen ügyes. Megállapítottnak tűnik, hogy az amerikai ügynökök többé-kevésbé
bátorították Challe-t", miközben "Kennedy természetesen minderről semmit sem
tudott".47
A sikertelen puccs után a titkos katonák teljesen elszabadultak. OAS
a
gyalázkodások
hamarosan
Algír
prominens
kormánytisztviselőinek
meggyilkolásához, muszlimok véletlenszerű meggyilkolásához és bankrablásokhoz
fajultak.48 1961 novemberére a titkos OAS katonái kedvükre tevékenykedtek
Algírban, és többször gyilkoltak, hogy szabotálják az algériai függetlenséghez
vezető békefolyamat kezdetét. A francia biztonsági és katonai apparátus harca az
OAS ellen nagyon nehéznek bizonyult, mert sokan csak félszívvel vettek részt
benne, vagy éppen szabotálták azt, mivel szimpatizáltak az OAS-szal és annak
politikai céljaival. Az erőszak eszkalálódásával az OAS a titkos háborút
Franciaországba vitte, és megölte a Genfi-tótól délre fekvő Evian polgármesterét,
ahol a francia kormány és az FLN képviselői közötti béketárgyalások zajlottak.
Továbbá a titkos katonák a párizsi kormányt vették célba, és de Gaulle csak hajszál
híján menekült meg egy Pont-sur-Seine-i merényletkísérlettől. Párizs bosszúból
visszavágott, és 1961 novemberében hat ismert algíri kávéházat, amelyeket az OAS
szimpatizánsai látogattak, robbanások tettek tönkre.
Franciaország mellett az OAS titkos katonái algériai bázisaikról más európai
országokba, köztük Spanyolországba, Svájcba és Németországba is elvitték titkos
háborújukat, ahol a 11. du Choc különleges osztagai gyilkossági akciókat hajtottak
végre az FLN vezetői, valamint pénzügyi támogatóik és fegyverszállítóik ellen.49
Németországban a titkos katonák állítólag együttműködtek a Stay-behind hálózat
német titkos katonáival és a német titkosszolgálattal, a BND-vel. A németek
lehetővé tették a 11. du Choc számára, hogy az FLN elleni műveleteket a
bajorországi Altenstadtban található német ejtőernyős kiképzőközpontot
biztonságos álcázott műveleti bázisként használva hajtsa végre. "Gladio-tagokat és
számos BND-tagot toboroztak ott más titkosszolgálati műveletekhez is" - jegyezte
meg Erich Schmidt Eenboom BND-szakértő. A németországi FLN-aktivisták
francia gyilkosait soha nem fogták el. "Úgy tűnt, hogy a rendőrség képtelen volt
elfogni a gázoló csapatok tagjait" - meséli Eenboom.50
A titkos háború az erőszak rémálmába rántotta Franciaországot, a brutalitás
minden oldalról fokozódott. A párizsi feszültségek csúcspontján Maurice Papon
rendőrfőnök kijárási tilalmat rendelt el a fővárosban, miután 11 rendőrét
meggyilkolták. Az FLN, amely a támadásokat szervezte, válaszul tüntetést
szervezett.
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felvonulást, és 1961. október 17-én akár 40 000 algériai is követte a párizsi
tüntetésre szóló felhívást. Papon, a hírhedt rasszista, aki a második világháború alatt
részt vett több mint 1500 zsidó náci haláltáborba deportálásában, utasította tisztjeit,
hogy brutálisan verjék szét a tüntetést, mire mészárlás következett.51 Constantin
Melnik 1988-as tanúvallomása szerint legalább 200, de valószínűleg inkább 300
embert mészároltak le a rendőrök, akik bosszút akartak állni kollégáik haláláért.52
Melnik 1959 és 1962 között de Gaulle kormányának biztonsági tanácsadója és a
francia titkosszolgálatok főnöke volt. Amikor a Stay-behind hálózatról kérdezték,
Melnik rámutatott a titkos hadseregekben rejlő veszélyre, amikor kijelentette, hogy
"minden rádióval és kiképzéssel rendelkező csoport nagyon veszélyes lenne
Franciaország biztonságára".53
"Láttam, ahogy az emberek vértócsákban omlanak össze. Néhányukat halálra
verték. A holttestek
a Pont de la Concorde-ról teherautókra dobták és a Szajnába dobták" - emlékezett
vissza később a párizsi mészárlásra Saad Ouazene, egy 29 éves öntödei munkás és
FLN-szimpatizáns. "Ha nem lettem volna erős, nem jutottam volna ki élve" - vallotta
Ouazene, aki koponyatöréssel megmenekült. Ahogy az algériaiak kiszálltak a
buszokból a Porte de Versailles-nál, fejbe verték őket" - emlékezett vissza az 1961es mészárlásra Joseph Gommenginger francia rendőr, aki aznap este szolgálatban
volt. "A támadók még engem is megfenyegettek. Mindannyian levették a számukat
az egyenruhájukról. Felháborodtam. Soha nem gondoltam volna, hogy a rendőrség
képes ilyen dolgokra. A mészárlást követő napokban holttestek tucatjait emelték ki a
Szajnából egészen Rouenig.54 Hivatalos vizsgálat hiányában a neves francia
filozófus, Jean-Paul Sartre Temps Modernes című folyóirata pogromnak nevezte az
epizódot.55
Az OAS titkos háborúja, amelyben a NATO titkos katonái is részt vettek.
a maradás, végül nem sikerült sem de Gaulle-t megbuktatni, sem Algéria
függetlenné válását megakadályozni. Az algériai békéről és az ország
függetlenségéről szóló megállapodást az FLN és de Gaulle kormánya 1962
márciusában írta alá Evianban, mire az OAS is összeomlott, mintegy egy évvel
megalakulása után, 1962. június 17-én fegyverszünetet hirdetve. Csak az OAS
harcosainak egy töredéke, Jean-Marie Bastien-Thirty ezredes vezetésével nem volt
hajlandó feladni, és 1962. augusztus 22-én Párizs közelében újabb rajtaütést
hajtottak végre de Gaulle elnök ellen. De Gaulle, aki túlélte, miután mint mindig,
most is kevéssé törődött saját biztonságával, felháborodott azon, hogy az OAS
merénylői a felesége társaságában támadtak rá, és az akciót személyes ügynek
tekintette. Szeptemberben Párizsban elfogták az OAS merényletben részt vevő
embereit, mindannyiukat halálra ítélték, de csak Bastien-Thirty-t végezték ki.56 A
11. du Choc nagyobbik része, akik közül sokan csatlakoztak az OAS-hoz, véget
látott a pályafutásának. A 11. du Choc megmaradt egységeit szoros gaullista
ellenőrzés alá helyezték.
A NATO által kommunistaellenes háttérhadseregként tervezett titkos CIAhadsereg az algériai válság során az azt követő káosz és erőszak során állítólag
belföldi műveletekben vett részt, szovjet invázió teljes hiányában. A titkos
hadviselés veszélye akkor is, mint most, abban állt, hogy a demokratikus
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intézmények, beleértve a parlamentet és időnként a kormányt is, nem tudták
ellenőrizni a hadsereget.
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a titkos katonák felett. Pierre Lacoste admirális, aki 1982 és 1985 között Mitterand
elnök alatt a francia katonai titkosszolgálatot irányította, a titkos Gladio-hálózatok
1990-es felfedezése után megerősítette, hogy néhány "terrorista akciót" de Gaulle és
algériai béketerve ellen olyan csoportok hajtottak végre, amelyek "korlátozott számú
embert" tartalmaztak a francia hátramaradt hálózatból. Lacoste azonban
ragaszkodott ahhoz, hogy az algériai de Gaulle-ellenes műveletek voltak az egyetlen
olyan eset, amikor a francia Gladio Franciaországon belül is működőképessé vált, és
hangsúlyozta, hogy szerinte a szovjet inváziós vészhelyzeti tervek mindazonáltal
igazolták a stay-behind programot a katonai titkosszolgálat főnökeként töltött
hivatali ideje alatt is.57
Charles de Gaulle, mint kevesen mások, élete nagy részében a franciaországi
titkos hadviselés középpontjában állt, mígnem 1969 áprilisában békésen leváltották
Georges Pompidou-t. Egy évvel később, 80 éves korában otthonában halt meg,
állítólag egy szentimentális tévésorozatot nézve. De Gaulle a második
világháborúban Franciaország Hitlerrel szembeni ellenállását vezette, titkos
hadviselést alkalmazott a hatalom megszerzéséhez, amikor a Negyedik Köztársaság
véget ért, az Ötödik Köztársaság alatt pedig puccsista és merényletek célpontjává
vált. Jóval a NATO titkos hátramaradó hadseregeinek nyilvánosságra kerülése előtt
de Gaulle irigykedett az Egyesült Államokra, amelyről úgy vélte, hogy túlságosan
elkóborolt Nyugat-Európában, és gyanakodott a CIA-ra, amelyről azt gyanította,
hogy manipulációval és titkos hadviseléssel foglalkozik. Hatalomra kerülésekor de
Gaulle világossá tette, hogy külpolitikáját diplomatáival kívánja folytatni, nem pedig
"felelőtlen titkosszolgálataival", akiket arra utasított, hogy szakítsanak meg minden
kapcsolatot a CIA-val, amelytől hírszerzési információik nagy részét kapták.58 De
Gaulle úgy látta, hogy "a francia államot titkos erők támadták meg. Ki volt a hibás?
A CIA biztosan, gondolta de Gaulle.59
Amikor 1949-ben megalakult a NATO, a főhadiszállását, beleértve a SHAPE-t is,
Franciaországban építették fel. Franciaország ezért különösen kiszolgáltatott volt a
NATO és a CIA titkos hadviselésének, ahogyan azt de Gaulle siratta - ugyanis a
NATO-val együtt a titkos Gladio parancsnoki központ CPC is Párizsban volt,
ahogyan azt az 1959 júniusában kiadott olasz dokumentum "A SIFAR különleges
erői és a Gladio hadművelet" feltárta: "A NATO szintjén a következő
tevékenységeket kell megemlíteni: 1. A párizsi CPC (titkos tervezőbizottság)
tevékenysége, amely a SHAPE-hez tartozik".60 Továbbá a titkos Gladio parancsnoki
központ ACC is többször ülésezett Párizsban. A washingtoni Fehér Ház számára
hatalmas megrázkódtatás volt, amikor 1966 februárjában de Gaulle - számos
stratégiai és személyi indíték miatt, amelyek magyarázatával a történészek máig
küzdenek - úgy döntött, hogy frontálisan szembeszáll az Egyesült Államokkal, és
utasította a NATO-t és az Egyesült Államokat, hogy vagy francia ellenőrzés alá
helyezik franciaországi katonai bázisaikat, vagy felszámolják azokat. Az Egyesült
Államok és a NATO nem reagált az ultimátumra, mire de Gaulle egy látványos
döntéssel 1966. március 7-én kivonta Franciaországot a NATO katonai
parancsnokságából, és kiutasította az egész NATO-szervezetet a titkos ügynökeivel
együtt francia területről. Washington és a Pentagon haragjára a NATO európai
központjának Belgiumba kellett költöznie. Brüsszelben, Monsban és Casteau-ban,
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NATO-parancsnokságok épültek, ahol a mai napig megmaradtak.
A Gladio és a titkos hadviselés ügyében folytatott belga parlamenti vizsgálat
később megerősítette, hogy "1968-ban a CPC elnöke Brüsszelbe költözött".61 A
belgiumi kutatások továbbá kimutatták, hogy az ACC titkos hadviselési központja
még 1990. október 23-án és 24-én is tartott egy nemzetközi részvételű ülést
Brüsszelben.62
A belga Gladio szerzője, Jan Willems felhívta a figyelmet arra az érzékeny tényre,
hogy amikor de Gaulle kivonta a francia hadsereget a NATO katonai-integrált
parancsnokságából, a Franciaország és az Egyesült Államok közötti titkos
megállapodások egy részét felmondták. 'Ebből az alkalomból kiderült, hogy léteztek
titkos jegyzőkönyvek a kommunista felforgatás elleni küzdelemről, amelyeket az
Egyesült Államok és NATO-szövetségesei kétoldalúan írtak alá'.63 De Gaulle elítélte
a jegyzőkönyveket, mint a nemzeti szuverenitás megsértését. Hasonló titkos
záradékokra más NATO-államokban is fény derült. Olaszországban Giuseppe de
Lutiis felfedte, hogy 1949-ben, amikor Olaszország NATO-taggá vált, nemcsak az
Atlanti Paktumot írta alá, hanem olyan titkos jegyzőkönyveket is, amelyek egy nem
hivatalos szervezet létrehozását írják elő, "amelynek feladata, hogy minden
eszközzel biztosítsa Olaszország belső igazodását a nyugati blokkhoz, még akkor is,
ha a választók más irányba mutatnának".64 Arthur Rowse amerikai újságíró is azt
állította a Gladio-ról szóló cikkében, hogy "az 1949-es eredeti NATO-megállapodás
egy titkos záradéka előírta, hogy mielőtt egy nemzet csatlakozhatna, már létre kellett
hoznia egy nemzetbiztonsági hatóságot, amely titkos polgári káderek segítségével
harcol a kommunizmus ellen".65
Talán meglepő lehet, hogy az algériai válság során szerzett, alaposan felkavaró
tapasztalatok után a titkos hátramaradó hadseregeket nem számolták fel végleg
Franciaországban, hanem csupán megreformálták őket. Jacques Baud
titkosszolgálati szakértő 1998-ban helyesen állapította meg, hogy "bár a
bizonyítékok hiányoznak, egyes szakértők szerint a francia hátramaradó hálózat
tevékenységét a Service d'Action Civique fedőszervezete alatt végezték".66 Állítólag
az OAS összeomlása után de Gaulle gondoskodott arról, hogy a Rose des Vents
hátramaradó hálózatot meggyengítsék, míg a "Service d'Action Civique"-t, röviden
SAC-ot megerősítsék. A titkos SAC hadsereg egyfajta gaulle-i prétoriánus őrséggé
vált, a gaulle-i tisztaság menedékévé, amely tükrözte a tábornok bizalmatlanságát
minden politikai párttal szemben, beleértve a sajátját is. A SAC önjelölt küldetése
ennek megfelelően az volt, hogy támogassa de Gaulle tábornok tevékenységét.67 A
közvetlenül a háború utáni években alapított SAC volt de Gaulle RPF-pártjának
(Rassemblement du Peuple Francais) vaskarja, amely a háború után hiába szállt
szembe az erős francia kommunistákkal és szocialistákkal. Hivatalosan "service
d'ordre", a SAC valójában az RPF kommunistaellenes bérgyilkos bandája volt,
amelynek a piszkos munkát kellett elvégeznie. A SAC egységei titkos akciókat
hajtottak végre a sztrájkok letörésére, vagy szembeszálltak a kommunista
militánsokkal, akiknek az volt a specialitásuk, hogy a padlóról levert csavaranyákkal
hallgattassák el a gaullista szónokokat. A SAC egységei védték továbbá a gaullista
politikusokat vagy a gaullista politikai plakátokat kihelyező csoportokat.68
Sem de Gaulle RPF pártja, sem a vasököl SAC nem volt sikeres a
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Negyedik Köztársaság és az RPF 1954-ben feloszlott. A SAC hívei azonban
állítólag kapcsolatban maradtak és támogatták a puccsot, amely 1958-ban véget
vetett a Negyedik Köztársaságnak.
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Köztársaságot, és visszahozta de Gaulle-t a hatalomba. Jacques Foccart, az igazgató és
a SAC szellemi atyja, mint titkos harcos és de Gaulle támogatója, állítólag aktív
koordináló szerepet játszott katonai, titkosszolgálati és régi ellenállási kapcsolatokon
keresztül a puccs legelején, amikor 1958. május 24-én a Calviban állomásozó 11. du
Choc titkos katonái elfoglalták a szigetet.69 A SAC és Foccart - állapította meg Porch
titkosszolgálati szakértő - segítettek "bábáskodni de Gaulle 1958-as hatalomra való
visszatérésében".70
Foccart a francia titkos háború árnyékos és homályos szereplője maradt. "Foccart
hatalmának mértéke majdnem olyan rejtélyes, mint az a kérdés, hogyan jutott
egyáltalán hozzájuk.71 A francia karibi gyarmatról, Guadeloupe-ról származó
Foccart-ot a második világháború 1939-es kitörésekor mozgósították, de
Franciaország eleste alatt sikerült elkerülnie az elfogást. Együttműködött a német
hadsereggel, de a háború vége felé ismét oldalt váltott, és a normandiai ellenállás
aktivistájaként csatlakozott a franciákhoz, és az amerikai hadsereg kitüntette a
Szabadság Érdeméremmel.72 A háború után Foccart belépett de Gaulle belső körébe,
és létrehozta a SAC-ot. Az általa az Orleans melletti Cercottes-ban létrehozott titkos
hadviselési iskola "az 1950-es években a SAC tagjainak zarándokhelyévé vált".73 A
háború utáni években a SAC közel 8000 "tartalékos" tagot számlált, köztük az
SDECE titkos akció részlegének, a Service Actionnek és az SDECE elit harci
egységének, a 11. du Choc-nak aktív tagjait. Együttesen mindannyian Cercottes-ban
képezték ki magukat, és az 1990-es Gladio-felfedezések nyomán kiderült, hogy a
titkos hadviselési központ volt az egyik olyan hely, ahol a francia Gladiátorok
kiképzést kaptak.74
Mivel a francia történelemmel kapcsolatos hivatalos vizsgálat nem történt meg
titkos hadsereg továbbra is nehéz a kutatók számára, hogy részletesen felvázolják a
Rose des Vents francia hátramaradó hadsereg és a SAC francia hátramaradó
hadsereg közötti különbségeket, és nyilvánvalóan további kutatásokra van szükség.
Állítólag a francia hátramaradó SAC szovjet invázió hiányában is számos titkos
kommunistaellenes műveletben vett részt. De csak a szocialisták hatalomra kerülése
Francois Mitterand elnök vezetésével 1981-ben változtatta meg az erőviszonyokat,
és tette lehetővé a parlamenti vizsgálatot. Amikor 1981 júliusában meggyilkolták a
SAC egykori marseille-i főnökét, Jacques Massif rendőrfelügyelőt egész családjával
együtt, a francia nemzetgyűlés kommunista képviselői a SAC vizsgálatát követelték.
Hat hónapos tanúvallomások meghallgatása után a parlamenti bizottság 1981
decemberében egy terjedelmes jelentésben arra a következtetésre jutott, hogy az
SDECE, a SAC és az OAS afrikai hálózatainak akciói "szorosan összefüggnek". A
parlamenti képviselők megállapították, hogy a SAC rejtélyes módon finanszírozta
magát, többek között az SDECE pénzeszközeiből és kábítószer-kereskedelemből.75
"Tipikus eset, amikor a "Gladio" hálózatnak be kellett volna avatkoznia, az
1968-as franciaországi diáklázadások idején volt" - jelentette a titkos hadseregek
felfedezése után a Intelligence Newsletter.76 A SAC vizsgálatára összehívott
parlamenti bizottság felfedezte, hogy a SAC valóban az 1968. májusi zavargások
idején érte el tagsági csúcspontját, amikor akár 30 000 tagot is számlálhatott. Az
1968-as diáklázadások idején léphetett fel. 1981-ben a SAC azt állította, hogy
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10 000 követő. "Becslések szerint 10-15 százalékuk a rendőrségen dolgozott. Az
opportunisták, gengszterek és a szélsőjobboldali nézeteket valló férfiak is jól
képviseltették magukat.77 "A bizottság a SAC-ot veszélyes titkos hadseregként ítélte
el, amely a
párhuzamos rendőrség, beszivárgott a közszervezetbe, hogy befolyásolhassa a
döntéseket, és erőszakos cselekményeket hajtott végre. A francia titkos hadseregek
bármelyikének eddigi legrészletesebb parlamenti vizsgálata során a parlamenti
bizottság úgy ítélte meg, hogy a SAC fennmaradása "összeegyeztethetetlen a
köztársaság törvényeivel", mire Francois Mitterand kormánya 1982 júliusában
elrendelte a SAC feloszlatását.78
A Mitterand-kormány, amely egyre inkább elbizonytalanodott a titkosszolgálatok
szerepét illetően a modern demokráciákban, a francia katonai titkosszolgálatot vette
célba, amely évtizedeken át Franciaország titkos hadviselésének középpontjában állt.
A titkosszolgálati tevékenységet vizsgáló 1982-es parlamenti vizsgálat, amelyet
Jean-Michel Bellorgey szocialista párti képviselő vezetett, arra a következtetésre
jutott, hogy a hidegháborús fóbiáktól vezérelt és a "belső ellenség" megszállottjai
többször megszegték a törvényt, miközben a titkosszolgálat "kudarcok, botrányok és
kétséges műveletek" rekordját halmozta fel.79 E megrázó következtetés után
Mitterrand támogatta a kommunisták követelését, akik a szocialisták egy
csoportjával együtt már régóta egészen egyszerűen a katonai titkosszolgálat, az
SDECE feloszlatását kérték.
Végül ez a messzemenő lépés elmaradt, és az SDECE-t nem zárták be, hanem
csak megreformálták. Nevét Direction Generale de la Securite Exterieure (DGSE)
névre változtatták, és Pierre Lacoste admirális lett az új igazgató. Lacoste továbbra
is a DGSE titkos Gladio-hadseregét irányította a NATO-val szoros
együttműködésben, és a hálózat leleplezése után utólagosan ragaszkodott ahhoz,
hogy a szovjet inváziós készenléti tervek az ő hivatali ideje alatt is igazolták a staybehind programot.80 A "Operation Satanique", a DGSE titkos akciója, amely 1985.
július 10-én egy bombával elsüllyesztette a Greenpeace Rainbow Warrior nevű
hajóját, amely békésen tiltakozott a csendes-óceáni francia atomkísérletek ellen,
véget vetett Lacoste admirális karrierjének. Kénytelen volt lemondani, miután a
bűncselekményt a DGSE, Charles Hernu védelmi miniszter és maga Francois
Mitterand elnök is a nyomára bukkant.
1986 márciusában a politikai jobboldal nyerte a franciaországi parlamenti
választásokat.
és ennek következtében Mitterrand szocialista elnöknek Jacques Chirac gall
miniszterelnökkel együtt kellett kormányoznia. Amikor 1990-ben Európa-szerte
felfedezték a titkos Gladio-hadseregeket, Chirac nem volt túl lelkes a francia titkos
hadsereg történetének felderítéséért. Egy ilyen vizsgálat ugyanis tönkretehette volna
Chirac nagyon sikeres politikai karrierjét, aki később Franciaország elnökévé lépett
elő. Chirac ugyanis még 1975-ben elnökként irányította a SAC titkos hadseregét.
Franciaországnak ezért rendkívül nehéz volt szembenéznie a titkos
kommunistaellenes háború történelmével. Nem volt hivatalos parlamenti vizsgálat.
A kormány tisztviselői pedig hazugságokkal és féligazságokkal próbálták
minimalizálni a károkat. Jean Pierre Chevenement védelmi miniszter 1990.
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november 12-én vonakodva erősítette meg a sajtónak, hogy "igaz, hogy létezett egy
struktúra, amelyet az 1950-es évek elején hoztak létre, hogy lehetővé tegye a
kapcsolattartást egy olyan kormánnyal, amely kénytelen volt...".
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külföldre menekülni a megszállás feltételezése esetén", mire a védelmi miniszter
tévesen azt állította, hogy "ezt a struktúrát a köztársasági elnök utasítására
feloszlatták. Tudomásom szerint soha nem volt több alvó és összekötő szerepénél".81
Egy nappal később Mitterand elnöknek a rendkívül kíváncsi párizsi sajtóval kellett
szembenéznie. 'Amikor megérkeztem - állította tévesen Mitterand -, nem sok minden
maradt, amit feloszlathatnék. Csak néhány maradvány maradt, amelyek létezéséről
némi meglepetéssel értesültem, mert mindenki megfeledkezett róluk".82 Chirac
miniszterelnök nem foglalt állást. Giulio Andreotti olasz miniszterelnök azonban
nem mulatott azon, hogy a francia kormány tagadta és lekicsinyelte a Gladio-ügyben
játszott szerepét, és ellentmondott annak az állításának, hogy a Gladio NyugatEurópa legtöbb országában létezett. Így Andreotti tudatta a sajtóval, hogy a francia
titkos hadsereg képviselői messze nem zárták le már régen, hanem még 1990.
október 24-én is részt vettek az ACC brüsszeli ülésén, ami Franciaországban komoly
kellemetlenséget okozott.
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8
A TITKOS SPANYOLORSZÁGI HÁBORÚ

Spanyolországban a militáns jobboldal harca a kommunisták és a baloldal ellen nem
titokban, hanem nyílt és brutális háborúként zajlott, amely három évig tartott, és
összesen 600 000 áldozatot követelt, ami megegyezik az amerikai polgárháború
áldozatainak számával. Victor Kiernan történész bölcsen megjegyezte, hogy "a
hadsereg, amely állítólag a nemzet védelmezője, valójában egy őrkutya, amelyet arra
képeztek ki, hogy megharapja a védelme alatt állók egy részét". Kiernan
nyilvánvalóan a titokban maradó hadseregekről beszélhetett. De a megjegyzést
akkor tette, amikor az 1936. július 17-én kezdődött spanyol polgárháború kezdetét
írta le, amikor a hadsereg összeesküvőinek egy csoportja megpróbálta a saját kezébe
venni a hatalmat, mivel "a spanyol tábornokok, dél-amerikai rokonaikhoz hasonlóan,
szívósan szoktak beavatkozni a politikába".1
Franco tábornok és társai katonai puccsára azután került sor, hogy a Manuel
Azana vezette baloldali reformkormány 1936. február 16-án győzött a
választásokon, és számos olyan projektet indított el, amelyek közül sok a társadalom
leggyengébb tagjainak javát szolgálta. A rosszul irányított erős hadsereg szemében
azonban Spanyolország a választások után a szocialisták, kommunisták, anarchisták
és egyházégetők ölelésébe csúszott. A katonai erőkön belül sokan meg voltak
győződve arról, hogy meg kell menteniük a nemzetet a kommunizmus vörös
fenyegetésétől, amely ugyanezekben az években a Szovjetunióban Sztálin alatt
hamis perekhez és nagyszabású gyilkosságokhoz vezetett. A történészek, köztük
Kiernan is, kevésbé voltak nagyvonalúak a spanyol polgárháború kezdetének
értékelésében. Számukra "a jogok és a hibák nem is lehettek volna
egyértelműbbek... Spanyolországban volt egy klasszikus egyszerűség. Egy
demokratikusan megválasztott kormányt a hadsereg megdöntött. A harcvonal
világos volt. Az egyik oldalon a szegények álltak, ellenük pedig a fasizmus, a
nagyvállalatok, a földbirtokosok és az egyház.2
Míg Görögországban 1967-ben a katonai puccs megalapozta a hatalmat a
a fegyveres erők kevesebb mint 24 óra alatt, Spanyolországban 1936 júliusában a
katonai puccsal szembeni civil ellenállás olyan masszív volt, hogy a köztársaság
három évig harcolt, mielőtt a Franco vezette katonai diktatúrát beiktatták. A harc
hosszú és intenzív volt, nemcsak azért, mert a spanyol lakosság széles rétegei fogtak
fegyvert a spanyol hadsereg ellen, hanem azért is, mert spontán módon 12
úgynevezett nemzetközi brigád alakult, hogy megkeményítse a Franco-val szembeni
köztársasági ellenállást. Idealista fiatal férfiak és nők, akik a világ több mint 50
országából érkeztek.
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a világ hadviselés történetében egyedülálló módon önkéntesen csatlakoztak a
Nemzetközi Brigádokhoz, amelyek végül mintegy 30-40 000 tagot számláltak.
Többségük munkás volt, de tanárok, ápolónők, diákok és
A költők vonatra szálltak Spanyolországba. 'Rettenetesen fontos volt ott lenni' ítélte meg 60 évvel később az 1910-ben született Thora Craig ápolónő NagyBritanniából, 'egy kis történelem, és segítség. Ez volt életem legfontosabb része'. Az
1914-ben született Robert James Peters vakoló a jegyzőkönyv számára kijelentette:
"Ha valaha is tettem valami hasznosat az életemben, akkor ez az egyetlen dolog,
amit tettem".3
Végül a spanyol szocialisták és kommunisták a Nemzetközi Brigádokkal együtt
nem tudták megállítani Franco puccsát, mert Hitler és Mussolini a fasiszta
tábornokot támogatta, míg Nagy-Britannia, Franciaország és az Egyesült Államok
kormányai a be nem avatkozás mellett döntöttek. Jobban féltek a spanyol
kommunizmustól, mint egy spanyol fasiszta diktátortól, és így csendben
beleegyeztek a spanyol köztársaság halálába. Míg a második világháború
előzményeivel összefüggésben sokat írtak arról, hogy Chamberlain brit
miniszterelnök és Daladier francia miniszterelnök 1938 szeptemberében
Münchenben nem tudta megállítani Hitlert és Mussolinit, addig London és Párizs
csendes támogatása az olasz és német antikommunizmusnak Spanyolországban és
azon túl sokkal kevesebb figyelmet kapott. Miközben a Szovjetunió felfegyverezte a
spanyol köztársaságiakat, Hitler és Mussolini több mint 90 000 kiképzett és
felfegyverzett német és olasz katonát küldött Spanyolországba. Ráadásul a német
légierő borzalmakat zúdított Spanyolországra, amit Pablo Picasso a nácik által
lebombázott Guernica falut ábrázoló tiltakozó festménye örökített meg. Ezt
követően 1939. február 27-én a brit kormány véget vetett a Spanyol Köztársaság
küzdelmének, amikor bejelentette, hogy elismeri Francót Spanyolország törvényes
vezetőjeként. Hitler és Mussolini biztosította nyugati szárnyát, és megegyezett
Francóval, hogy Spanyolország semleges marad a második világháború alatt.
Miközben a kommunizmus elleni harc nagyszabásúan folytatódott Hitler többszöri
Szovjetunió elleni inváziójával, amelyek mind kudarcba fulladtak, de szörnyű
halálos áldozatokkal jártak, Franco diktátor viszonozta a Mussolininek és Hitlernek
tett szívességet, és a Kék Hadosztályt a Wehrmacht mellé küldte az orosz frontra
harcolni.
A második világháború után a kommunisták elleni harc Nyugat-Európában
gyakran az "ötödik oszlopok" elleni küzdelemként emlegették. A kifejezés
eredetileg a titkos fasiszta hadseregekre vonatkozott, és a spanyol polgárháborúból
származott, ahol Franco tábornok, Emilio Mola alkotta meg. Amikor 1936
októberében, három hónappal a katonai puccs után Spanyolország fővárosát,
Madridot még mindig a köztársaságiak és a Nemzetközi Brigádok tartották, Franco
utasította Mola tábornokát, hogy elsöprő erővel és titkos hadviseléssel foglalja el a
fővárost. Alig néhány órával a támadás előtt Mola egy legendás pszichológiai
hadviselési műveletben bejelentette a sajtónak, hogy a városon kívül négy
hadseregoszlop várakozik, de emellett Madridon belül is van egy Franco
támogatóiból álló "ötödik hadoszlop". Nem viseltek sem egyenruhát, sem jelvényt,
és úgy mozogtak az ellenség között, mint a hal a vízben, ennek az "Ötödik
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Hadoszlopnak" a titkos tagjai voltak állítólag a legveszélyesebbek, ahogy Mola
állította.
A stratégia sikeres volt, mert félelmet és zavart keltett a Communisták és szocialisták a városban. "A rendőrség tegnap este házról házra járva
kezdte meg a lázadók felkutatását Madridban" - jelentette a New York Times a
rejtélyes lázadók kereséséről.
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Ötödik Hadoszlop a Mola sajtótájékoztatóját követő napon. A rajtaütésekre
vonatkozó parancsokat "nyilvánvalóan Emilio Mola tábornok nemrégiben a lázadók
rádióállomásán keresztül sugárzott adása indította el". Kijelentette, hogy négy
hadoszlopnyi csapattal számol Madridon kívül, és egy másik hadoszlopnyi, a
városon belül rejtőzködő emberrel, akik csatlakoznak a megszállókhoz, amint
azok belépnek a fővárosba".4 Bár Mola támadását visszaverték, a jobboldali titkos
Ötödik Hadoszloptól való félelem az egész háború alatt megmaradt. Mike
Economides, a Nemzetközi Brigádok ciprusi parancsnoka minden újoncot arról
tájékoztatott, hogy a spanyolországi háború két irányban zajlik: "elöl az ellenség,
hátul pedig az Ötödik Hadoszlop".5
Az "ötödik hadoszlop" kifejezés túlélte a spanyol polgárháborút, és azóta is
használják olyan titkos hadseregek vagy fegyveres felforgató csoportok
megjelölésére, amelyek titokban tevékenykednek az ellenség befolyási övezetében.
A második világháború alatt Hitler náci Ötödik Hadoszlopokat állított fel, amelyek
titkos hadseregként Norvégiában és azon túl előkészítették és támogatták a reguláris
német hadsereg invázióját. Amikor Németországot legyőzték, a Nyugat és a NATO
meghódította a nyelvet, a jelentést a politikai jobboldalról a politikai baloldalra
helyezte át, és a hidegháborús kontextusban az "Ötödik Hadoszlopok" kifejezést a
kommunisták titkos hadseregeinek megjelölésére használta. Hamarosan a titkos
hadviselés szakértői elítélték "a Szabad Világ készségét, hogy hagyja, hogy a
kommunista ötödik hadoszlopok virágozzanak a közepén".6 Csak az 1990-es
Gladio-botrányban derült ki, hogy a titkos Ötödik Hadoszlopok talán legnagyobb
hálózata mind a mai napig a NATO maradás-hálózata maradt.
Franco vasököllel uralkodott, és 1936 és a diktátor halála között a
1975-ben Spanyolországban nem tartottak szabad választásokat. Az önkényes
letartóztatások, hamis perek, kínzások és gyilkosságok közepette ezért minimális
maradt a veszélye annak, hogy a kommunisták vagy a szocialisták befolyásos
pozíciókat szerezzenek. Ezért amikor 1990 végén Calvo Sotelót, aki 1981 februárja
és 1982 decembere között spanyol miniszterelnök volt, a Gladio spanyolországi
létezéséről kérdezték, keserű iróniával megjegyezte, hogy Franco diktatúrája alatt
"maga a kormány volt a Gladio". Alberto Oliart, a Sotelo-kormány védelmi
minisztere ugyanerre az álláspontra helyezkedett, amikor kijelentette, hogy
"gyerekes" azt állítani, hogy az 1950-es években kommunistaellenes titkos
hadsereget állítottak fel Spanyolországban, mert "itt a Gladio volt a kormány".7
A hidegháborús kontextusban Washington kezdettől fogva nem fogadta el Franco
véres kezét. Épp ellenkezőleg, Hitler és Mussolini halála után az amerikai háborús
titkosszolgálat, az OSS egyes szegmensei logikusnak tartották, hogy az antifasiszta
harc csúcspontjaként Franco diktátort el kell távolítani. Ezért 1947-ben, amikor a
CIA-t létrehozták, az OSS megkezdte a "Banán hadműveletet". Franco
megbuktatásának céljával katalán anarchistákat szereltek fel fegyverekkel, és
szálltak partra a félsziget partjainál. Úgy tűnik azonban, hogy nem létezett szilárd
angolszász konszenzus Franco eltávolításának politikai célszerűségét illetően, mivel
mind Washingtonban, mind Londonban a szegmensek értékes eszköznek tekintették
őt. Végül a brit MI6 elárulta a Banana hadműveletet Franco titkosszolgálatának. A
felforgatókat letartóztatták, az ellenpuccs pedig kudarcot vallott.8
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Franco megerősítette pozícióját nemzetközi szinten, amikor 1953-ban paktumot
kötött a
Washington és lehetővé tette az Egyesült Államok számára, hogy rakétákat,
csapatokat, repülőgépeket állomásoztasson
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és a hírszerzés (SIGINT) antennáit spanyol földön. Cserébe az Egyesült Államok
gondoskodott arról, hogy Franco fasiszta Spanyolországa - számos ország, köztük
kiemelkedően a Szovjetunió ellenállásával szemben - leküzdje nemzetközi
elszigeteltségét, és 1955-ben tagja lett az ENSZ Béke Világszervezetének (UNO). A
spanyol "kommunizmus elleni bástya" támogatásának nyilvános jeleként John Foster
Dulles amerikai külügyminiszter, Allen Dulles CIA-igazgató testvére 1957
decemberében találkozott Francóval, és Franco megbízható segítője, Carrero Blanco
tengerésztiszt ezt követően ügyesen ápolta a diktatúra kapcsolatait a CIA-val. Az
1950-es évek végére "a kapcsolatok megerősödtek, és Franco titkosszolgálati
közösségét a CIA egyik legjobb európai szövetségesévé tették".9
Franco, egy sor latin-amerikai diktátorral együtt, Washington szövetségesévé vált.
A madridi amerikai nagykövetség legfelső emeletéről, az úgynevezett Politikai
Kapcsolattartási Iroda szorosan zárt ajtói mögül a CIA állomásfőnöke és titkos
akciócsoportja közelről figyelte és befolyásolta a spanyolországi politikai élet
alakulását. Franco egy klasszikus oligarcha módjára növelte vagyonát és konzerválta
hatalmát a kiváltságok és a korrupció piramisának felépítésével. Legfelsőbb
tábornokai milliókat kereshettek kétes üzletekből, tisztjeik viszont megkapták a
maguk részét, és így tovább a sorban. A katonai hatalom egész struktúráját a
Caudillo tette magáévá, és a fennmaradása tőle függött.10
Ebben a keretben a katonai és titkosszolgálati apparátus ellenőrizhetetlenül
felvirágzott, és fegyverkereskedelemmel, kábítószer-kereskedelemmel, kínzással,
terrorral és terrorelhárítással foglalkozott. Egy kis alkotmányos érdekesség, hogy
Franco diktatúrája alatt a totalitárius Spanyolországban nem egyetlen védelmi
minisztérium működött, hanem három, egy-egy a hadsereg, a légierő és a
haditengerészet számára. Mindhárom védelmi minisztérium saját katonai
titkosszolgálatot működtetett: Segunda Seccion Bis a hadseregnek, Segunda Seccion
Bis a légierőnek és Servicio Informacion Naval (SEIN) a haditengerészetnek.
Továbbá a közvetlenül Franco alá rendelt spanyol vezérkari főnökök (Alto Estado
Mayor, AEM) szintén saját titkosszolgálatot, a SIAEM-et (Servicio de Informacion
del Alto Estado Mayor) működtették. A Belügyminisztérium két titkosszolgálatot is
működtetett, a Direction General De Seguridad (DGS) és a Guardia Civil.11
1990-ben kiderült, hogy a spanyol titkosszolgálatok egyes részei együttesen
a CIA-val együtt egy spanyol Gladio-sejtet működtetett Las Palmasban, a spanyol
Kanári-szigeteken, az Atlanti-óceánon. A bázist állítólag már 1948-ban létrehozták,
és az 1960-as és 1970-es években végig működött. Mindenekelőtt a Buro Segundo
Bis nevű katonai titkosszolgálat tagjai állítólag erősen részt vettek a titkos Staybehind hálózatban. Andre Moyen, egy 76 éves nyugalmazott ügynök, aki 1938 és
1952 között a belga katonai titkosszolgálat, az SDRA tagja volt, azt állította, hogy a
hadsereg Segundo Bis titkosszolgálata mindig is "naprakész volt a Gladio
ügyében",12 Faligot francia kutató alátámasztotta ezt az állítást, és kiemelte, hogy a
spanyol titkos hadsereget az 1950-es években a holland konzul, Herman Laatsman
vezette, aki "Andre Moyenhez, valamint feleségéhez is szoros kapcsolatban állt".13
További megerősítés érkezett Olaszországból, ahol Alberto Vollo ezredes 1990-ben
azt vallotta, hogy "az 1960-as és 1970-es években a Kanári-szigeteken lévő Las
Palmasban egy Gladio kiképzőközpont működött...".
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bázis létezett, amelyet amerikai kiképzők vezettek. Ugyanezen a helyen léteztek
amerikai SIGINT-létesítmények is.14
Andre Moyent a Drapeau Rouge belga kommunista újság újságírói kérdezték.
Mivel a hidegháború véget ért, Moyen megerősítette egykori ellenfeleinek, hogy
aktív évei alatt szorosan részt vett a Gladio-műveletben és a kommunista pártok
elleni titkos műveletekben számos országban. Az egykori ügynök meglepetését
fejezte ki, hogy a spanyol titkosszolgálatokat nem vizsgálták meg alaposabban,
mivel első kézből tudta, hogy azok "kulcsszerepet játszottak a Gladio-ügynökök
toborzásában".15 Moyen saját vallomása szerint Vleeschauwer belga belügyminiszter
1945 szeptemberében azzal a feladattal küldte őt olasz kollégájához, Mario Scelba
belügyminiszterhez, hogy találjon módot a kommunisták hatalomra jutásának
megakadályozására. Ezt követően Franciaország is érdeklődni kezdett, és Jules
Moch francia belügyminiszter összekapcsolta Moyent az SDECE igazgatójával,
Henri Ribiersszel. A legérzékenyebben Moyen saját vallomása szerint az 1950-es
években ugyanebben az összefüggésben magas rangú katonatisztekkel is találkozott
a semleges Svájcban.16
Moyen azt vallotta, hogy az első kapcsolatai a Gladio-hálózat spanyol ágával
1948 októberében jöttek létre, amikor "a hálózat egy sejtje Las Palmasban
működött" a spanyol Kanári-szigeteken az Atlanti-óceánon. Ekkor Moyen SDRAügynököt állítólag azért küldték a Kanári-szigetekre, hogy egy olyan csalás ügyében
nyomozzon, amely olyan üzemanyagokkal kapcsolatos, amelyeket Belgiumból a
Kanári-szigeteken keresztül szállítottak hajóval Kongóba. "A csalás" - vallotta
Moyen - "magas rangú spanyol hatóságokat gazdagított meg, és ezen túlmenően egy
hatalmas kábítószer-kereskedelmet lepleztünk le". Amikor a titkos kábítószerüzletet
Belgium leleplezte, Franco diktátor "a katonai vezérkar Buro Segundo Bis két
ügynökét" küldte ki, hogy segítsenek a nyomozásban. "Jól tájékozott emberek
voltak, akik nagy segítségemre voltak" - emlékszik vissza Moyen - "sok mindenről
beszélgettünk, és meg tudták mutatni, hogy jól tájékozottak a Gladio ügyében".17
1968-ban Franco is szembesült a nemzetközi forradalmi diáktüntetésekkel. A
spanyol oktatási miniszter a nagy nyilvános tiltakozásoktól tartva felkérte a SIAEM
főnökét, Martos tábornokot, hogy titkos műveleteket hajtson végre az egyetemek
ellen. A CIA-val szoros kapcsolatban álló Carrero Blanco admirális 1968
októberében a SIAEM keretein belül OCN néven új különleges egységet hozott létre
a titkos háborúra, amely a diákokat, professzoraikat és az egész szociális forradalmi
mozgalmat vette célba. Számos sikeres művelet után Blanco 1972 márciusában úgy
döntött, hogy a SIAEM OCN alosztályát egy új titkosszolgálattá alakítja át, amelyet
SECED (Servicio Central de Documentation de la Presidencia del Gobierno) néven
nevezett el, és Jose Ignacio San Martin Lopez parancsnoksága alá helyezte, aki 1968
óta az OCN-t irányította.18 A Gladio szerzője, Pietro Cedomi szerint a SECED
nagyon szoros kapcsolatokat ápolt a spanyol titkos Gladio hadsereggel, és sok
ügynök mindkét titkos hadsereg tagja volt, miközben a spanyolországi maradás
brutálisan lecsapott a diáktüntetésekre és a szókimondó professzorokra.19
Franco diktatúrája a hidegháború idején menedékül szolgált számos jobboldali
terrorista számára, akik részt vettek a titkos kommunistaellenes háborúban a
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Nyugat-Európa. Marco Pozzan olasz szélsőjobboldali szélsőséges.
Az Ordine Nuovo olasz jobboldali szervezet 1984 januárjában felfedte Felice
Casson bíró előtt, aki később felfedezte a Gladio titkos hadsereget, hogy Franco
uralmának utolsó éveiben egy egész olasz fasiszta kolónia telepedett
Spanyolországba. Több mint 100 bűntársuk elmenekült Olaszországból, miután
Valerio Borghese herceg 1970. december 7-én neofasiszta kísérletet szervezett az
olasz kormány megdöntésére. A szélsőjobboldaliak, akik közé maga Borghese,
valamint Carlo Cicuttini és Mario Ricci is tartozott, Spanyolországban
csoportosultak át a hírhedt nemzetközi jobboldali terrorista Stefano Delle Chiaie
vezetésével, aki a puccs során embereivel együtt elfoglalta a belügyminisztériumot.
Spanyolországban Delle Chiaie más európai országok szélsőjobboldali
szélsőségeseivel állt kapcsolatban, köztük Otto Skorzenyvel, egy volt nácival és
Yves Guerain Serac-kal, az illegális Organisation Armee Secrete (OAS) egykori
francia tisztjével, aki a Gladiohoz kötődően a portugáliai székhelyű CIA-front, az
Aginter-Press vezetője volt. Skorzenyt Franco titkosszolgálata "biztonsági
tanácsadóként" alkalmazta, és felbérelte Delle Chiaie-t, hogy Franco ellenzőit vegye
célba Spanyolországban és külföldön egyaránt, mire Delle Chiaie jóval több mint
ezer vérszomjas támadást hajtott végre, köztük becslések szerint 50 gyilkosságot. A
spanyolországi titkos háborút merényletek és terrorcselekmények jellemezték. Delle
Chiaie titkos hadseregének tagjai, köztük az olasz jobboldali Aldo Tisei, később
olasz bírák előtt bevallották, hogy spanyolországi száműzetésük alatt a spanyol
titkosszolgálat megbízásából antifasisztákat követtek és öltek meg.20
Marco Pozzan, aki maga is Spanyolországba menekült az 1970-es évek elején,
elárulta, hogy "Caccola", ahogy Delle Chiaie-t becézték, jól megfizették a
spanyolországi szolgálataiért. "Nagyon drága utazásokat tett. Mindig repülővel,
beleértve a transzatlanti járatokat is. Caccola a pénzt mindenekelőtt a spanyol
titkosszolgálattól és a rendőrségtől kapta. A jobboldali terrorista célpontjai között
szerepeltek a baszk függetlenségért harcoló ETA (Euskadi Ta Askatasuna)
terroristái. Az egység és támogatóik Caccola parancsnoksága alatt álltak, akikbe
agent provokátorok szivárogtak be. "Tudjuk, hogy Caccola és csoportja a spanyol
rendőrség utasítására tevékenykedett a baszk autonómok ellen" - emlékezett vissza
Pozzan. "Emlékszem, hogy egy montejurrai megnyilvánulás során Caccola és
csoportja összecsapást szervezett az egymással szemben álló politikai csoportokkal.
Annak érdekében, hogy a spanyol rendőrséget ne lehessen indokolatlan erőszakos,
elnyomó beavatkozással vádolni, Caccola és csoportja azt a feladatot kapta, hogy
provokáljon és rendbontást idézzen elő. Ebben a konkrét esetben még áldozatok is
voltak. Ez 1976-ban történt.21
Franco 1975-ben bekövetkezett halála után Delle Chiaie úgy döntött, hogy
Spanyolország már nem
egy biztonságos helyre, és elment Chilébe. Ott a CIA által beiktatott jobboldali
diktátor, Pinochet beszervezte őt, hogy a "Condor hadművelet" keretében üldözze és
megölje a chilei ellenzékieket szerte Amerikában. Ezt követően Caccola Bolíviába
költözött, halálosztagokat állított fel a jobboldali kormány védelmére, és ismét
"korlátlan gyilkossággal" foglalkozott. Az 1936-ban Olaszországban született
Stefano Delle Chiaie továbbra is a legismertebb terrorista tagja azoknak a titkos
110

hadseregeknek, amelyek a hidegháború idején titokban harcoltak a kommunizmus
ellen Európában és külföldön. A jobboldali terrorista továbbra is veszélyt jelentett a
baloldali mozgalmakra szerte a világon, de miután Spanyolországból elmenekült,
csak ritkán tért vissza a
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Az öreg kontinensen, kivéve 1980-ban, amikor az olasz rendőrség gyanúja szerint
azért tért vissza Olaszországba, hogy a véres bolognai vasúti mészárlást elkövesse. Az
51 éves érinthetetlent végül 1987. március 27-én tartóztatta le a helyi titkosszolgálat
Venezuela fővárosában. Alig néhány órával később az olasz titkosszolgálat és a CIA
ügynökei is jelen voltak a helyszínen. Cacolla nem fejezte ki megbánását tettei miatt,
de néhány szóval felhívta a figyelmet arra, hogy a baloldal elleni titkos háborúi során
több kormány is védte őt, amelyek viszont bizonyos akciókat akartak tőle, amelyeket
aztán végre is hajtott: "A mészárlások megtörténtek. Ez tény. A titkosszolgálatok
eltüntették a nyomokat. Ez egy másik tény.22
Mivel Franco halványan előre látta, hogy véget érnek napjai, 1973 júniusában a
CIA összekötő tisztjét és a titkosszolgálatok főépítészét, Carrero Blancót léptette elő
spanyol miniszterelnökké. Blancót azonban brutalitása miatt a lakosság nagy része
gyűlölte, és ugyanezen év decemberében autója egy ETA aknára hajtott, és
felrobbantották. A korábban "folkloristának" tartott, a baszk függetlenségért küzdő
ETA spanyol és francia terrorszervezet Blanco meggyilkolásával az állam veszélyes
ellenségévé vált.
Franco 1975. november 20-án bekövetkezett halála után Spanyolország rettegett
biztonsági apparátusának átalakítása nehéznek bizonyult. A SECED (Servicio
Central de Docu- mentation de la Defensa), a legjelentősebb spanyol katonai
titkosszolgálat, a CESID-re (Centro Superior de Informacion de la Defensa)
változtatta a nevét. Első igazgatója, Jose Maria Burgon Lopez-Doriga tábornok
azonban gondoskodott arról, hogy a szervezetet nagyrészt a SECED volt tagjai
alkossák. Így a titkos háború az olasz szélsőjobboldaliakkal együttműködve
folytatódhatott, ahogy a sajtó a titkos Gladio-hadseregek 1990-es leleplezésekor
jelentette: "Egy héttel ezelőtt az El Pais című spanyol újság felfedezte az utolsó
ismert kapcsolatot Spanyolország és a titkos hálózat között. Carlo Cicuttini, aki
kapcsolatban állt a Gladio-val, aktívan részt vett az 1977 januárjában Madridban
elkövetett Atocha mészárlásban" - számolt be a sajtó a titkos háborúról. 'Akkor egy
szélsőjobboldali kommandó megtámadott egy ügyvédi irodát, amely szorosan
kötődött a spanyol kommunista párthoz, és öt embert megölt. A támadás pánikot
keltett, mert pont a spanyol átmenet mozgalmába esett, és attól tartottak, hogy ez
további támadások kezdete lesz, amelyekkel megpróbálják megállítani
Spanyolország demokráciába való átmenetét'.23
A titkos harcos és jobboldali terrorista Cicuttini egy katonai repülőgép fedélzetén
Spanyolországba menekült az 1972-es olaszországi Peteano-bomba után, amelyet
évekkel később Felice Casson bíró a jobboldali terrorista Vincenzo Vinciguerra és a
titkos hadsereghez vezetett vissza, és amely elindította a Gladio-hálózat leleplezését
Európa-szerte. Spanyolországban Cicuttini titkos hadviselést folytatott Franco
számára, aki viszont megvédte őt az olasz igazságszolgáltatástól. Olaszország 1987ben Cicuttinit életfogytiglani börtönbüntetésre ítélte a peteanói mészárlásban
játszott szerepe miatt. Az immár demokratikus Spanyolország azonban - a katonai
apparátus színfalak mögötti befolyásának folyamatos érvényesülését szemléltetve nem volt hajlandó átadni őt az olaszoknak, mivel a jobboldali szélső egy spanyol
tábornok lányát vette feleségül, és spanyol állampolgárrá vált. Csak 1998
áprilisában, 50 évesen tartóztatták le Franciaországban a szélsőjobboldali Cicuttinit,
112

és adták át Olaszországnak.24
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Mint minden más nyugat-európai titkos hadsereg, a spanyol antikommunista hálózat is
időnként szoros kapcsolatokat ápolt a NATO-val. Gerardo Serravalle olasz tábornok,
aki 1971 és 1974 között az olasz Gladio parancsnoka volt, a hálózat 1990-es
leleplezése után könyvet írt a NATO titkos hadseregének olasz ágáról.25 Könyvében
a tábornok elmeséli, hogy 1973-ban a NATO titkos hadseregének parancsnokai a
brüsszeli CPC-ben találkoztak egy rendkívüli ülésen, hogy megvitassák Franco
Spanyolországának felvételét a CPC-be. A francia katonai titkosszolgálat és a
domináns CIA állítólag kérte a spanyol hálózat felvételét, míg a Serravalle által
képviselt Olaszország állítólag ellenezte a javaslatot, mivel köztudott volt, hogy a
spanyol hálózat körözött olasz jobboldali terroristákat védett. "Politikai hatóságaink"
- érvelt a tábornok - "rendkívül kínos helyzetbe kerültek volna a Parlament előtt", ha
kiderül, hogy Olaszország nemcsak titkos hadsereget működtet, hanem szorosan
együttműködik a spanyol titkos hálózattal, amely olasz terroristákat rejteget és véd.
Ezért Spanyolországot hivatalosan nem vették fel a KVB-be.26
Egy második, ezúttal Párizsban tartott KMP-ülésen ismét jelen voltak Franco
titkosszolgálatának tagjai. Azzal érveltek, hogy Spanyolországnak engedélyezni
kellene, hogy hivatalos tagja legyen a Gladio parancsnoki központnak, mivel
Spanyolország hosszú időn keresztül jogot adott az Egyesült Államoknak arra, hogy
amerikai atomrakétákat állomásoztasson a területén, valamint katonai hajókat és
tengeralattjárókat a kikötőiben, de cserébe semmit sem kapott a NATO-tól. A
Pireneusok mögé bújva és a szovjet határtól távol, az invázió utáni maradás funkció
úgy tűnt, hogy a találkozón részt vevő spanyol titkosszolgálati ügynököknek nem ez
volt az első, ami eszükbe jutott. Inkább az érdekelte őket, hogy egy titkos hálózatot
hozzanak létre a spanyol szocialisták és kommunisták elleni harcra. "Minden
találkozón van "az igazság órája", csak ki kell várni" - meséli Serravalle a
találkozóról könyvében. 'Ez az az óra, amikor a titkosszolgálatok küldöttei egy ital
vagy kávé mellett megpihenve hajlamosabbak őszintén beszélni. Párizsban ez az óra
a kávészünetben jött el. Megszólítottam a spanyol szolgálat egyik tagját, és azzal
kezdtem, hogy kormánya talán túlbecsülte a keletről érkező veszély valóságos
mértékét. Provokálni akartam őt. Ő teljesen meglepődve nézett rám, és elismerte,
hogy Spanyolországnak a kommunisták (los rojos) jelentenek problémát. Megvolt
az igazság.27
Spanyolország 1982-ben lett hivatalosan a NATO tagja, de az olasz tábornok
Serravalle elárulta, hogy nem hivatalos kapcsolatfelvételre már jóval korábban sor
került. Spanyolország, ahogy a tábornok fogalmazott, "nem az ajtón lépett be,
hanem az ablakon keresztül jött be". A spanyol titkos hadsereg például 1973
márciusában az Egyesült Államok meghívására részt vett az európai amerikai erők
által irányított maradásgyakorlaton a németországi Bajorországban.28 Továbbá úgy
tűnik, hogy a spanyol titkos hadsereg "Vörös Kvantum" fedőnéven tagja volt a
NATO-val összekapcsolt második parancsnoki központnak, az ACC-nek is.
"Spanyolország 1982-es NATO-csatlakozása után a SECED utódjához, a CESIDhez (Centro Superior de Informacion de la Defensa) kapcsolódó Stay-Behind
struktúra csatlakozott az ACC-hez, jelentette a Gladio szerzője, Pietro Cedomi. "Ez
vitákhoz vezetett az ACC-n belül, mindenekelőtt a SISMI [olasz katonai
titkosszolgálat] olaszjai részéről, akik azzal vádolták az ACC-t.
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Spanyolországot az olasz neofasiszták közvetett támogatásáért a "Vörös
Kvantum" révén.29
Vajon a Felipe Gonzalez miniszterelnök vezette spanyol szocialisták, akik
1982-ben kerültek hatalomra, tudtak-e a NATO-val való titkos
együttműködésről?
továbbra is kétséges. Az Emilio Alonso Manglano ezredes által vezetett CESID-hez
fűződő viszonyt ugyanis a bizalmatlanság és az új demokratikus kormányzat
tehetetlensége jellemezte. 1983 augusztusában kiderült, hogy a CESID ügynökei
titokban lehallgatták a szocialista kormány beszélgetéseit, és a kormányépület
pincéjéből tevékenykedtek. A kialakult botrány ellenére Manglano CESID-igazgatót
nem bocsátották el. Amikor Spanyolországot 1986-ban, a diktatúrából a
demokráciába való valóban figyelemre méltó békés átmenet után az Európai Unió új
tagjaként üdvözölték, sokan azt remélték, hogy a titkosszolgálati apparátus végre
legyőzetett és szilárd demokratikus ellenőrzés alá került. Ám ezek a remények, mint
Nyugat-Európa számos más demokráciájában, Spanyolországban is szertefoszlottak,
amint arra a titkos hadseregek Nyugat-Európa-szerte történő leleplezése rávilágított.
Amikor a sajtó 1990 végén elkezdett beszámolni a titkos hadseregekről, Carlos
Carnero spanyol kommunista parlamenti képviselő felvetette azt a megalapozott
gyanút, hogy Spanyolország a Gladio egyik fő bázisaként működhetett, amely
számos országból származó, a Franco-apparátus által védett neofasisztáknak adott
menedéket. Aggodalmát megerősítette Amadeo Martinez, a spanyol hadsereg
egykori ezredese, akit kritikus megjegyzései miatt a hadseregből távozni
kényszerültek, aki 1990-ben a sajtónak nyilatkozva kijelentette, hogy természetesen
Franco alatt Spanyolországban is létezett egy Gladiohoz kötődő struktúra, amely
egyéb kényes műveletek mellett ellenzéki politikusok után kémkedett.30 Ezt
követően a spanyol állami televízió is sugárzott egy Gladio-riportot, amelyben
megerősítette, hogy Franco diktatúrája idején Gladio-ügynökök képezték ki magukat
Spanyolországban. Egy, a titkos hadseregekkel kapcsolatban álló olasz tiszt azt
vallotta, hogy a NATO titkos hadseregének katonái legalább 1966-tól az 1970-es
évek közepéig Spanyolországban képezték ki magukat. Az egykori ügynök
elmondta, hogy őt magát 50 társával együtt a spanyol Kanári-szigeteken lévő Las
Palmas katonai bázison képezték ki. A forrás szerint a Gladio kiképzői többnyire az
Egyesült Államokból érkeztek.31
Mások kevésbé voltak tájékozottak. Javier Ruperez, az első spanyol nagykövet a
A NATO 1982 júniusától 1983 februárjáig a sajtónak nyilatkozva kifejtette, hogy
nem volt tudomása a Gladio-ról. Ruperez, aki a Gladio-felfedezések idején a
spanyol konzervatív Néppárt (PP) tagja és a védelmi bizottság igazgatója volt,
kijelentette: "Soha semmit nem tudtam erről a témáról. A leghalványabb fogalmam
sem volt arról, amiről most az újságokban olvasok". Fernando Moran, a Spanyol
Szocialista Párt (PSOE) első, 1985 júliusáig hivatalban lévő külügyminisztere is azt
vallotta a jegyzőkönyv számára, hogy semmit sem tudott a Gladioról: "Sem
miniszterségem idején, sem máskor nem volt tudomásom a legcsekélyebb
információról, jelzésről vagy pletykáról sem a Gladio vagy bármi hasonló
létezéséről.32
Antonio Romero parlamenti képviselő, a spanyol Egyesült Baloldal ellenzéki párt
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(IU) tagja érdeklődni kezdett a rejtélyes ügy iránt, és kapcsolatba lépett a titkos
kereskedelem egykori ügynökeivel, mire meggyőződött arról, hogy ez a titkos
hálózat Spanyolországban is működött, és "militáns kommunisták és anarchisták
ellen tevékenykedett",
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például az asztúriai bányászok, valamint a katalán és baszk nacionalisták ellen".33
1990. november 15-én Romero ezért felkérte a Felipe Gonzalez szocialista
miniszterelnök és Narcis Serra védelmi miniszter vezette spanyol kormányt, hogy
pontosan magyarázza el, milyen szerepet játszott az ország a Gladio-műveletben és a
NATO titkos hátramaradó hadseregeiben, ha játszott egyáltalán. Már egy nappal
később Felipe Gonzalez spanyol miniszterelnök a sajtó előtt azt állította, hogy
Spanyolországot "még csak nem is vették figyelembe" a Gladioban betöltött
szerepét.34 Romero azonban konkrétabb választ akart, és három kérdést tett fel,
amelyek közül az első a következő volt: "Szándékában áll-e a spanyol kormánynak,
mint tagnak, magyarázatot kérni a NATO-tól a Gladio-hálózat tevékenységéről és
létezéséről?". A második kérdés szintén a NATO-szövetségre irányult, Romero arra
volt kíváncsi, hogy a spanyol végrehajtó hatalom "kezdeményez-e vitát és tisztázást
a Gladio tevékenységéről a NATO-tagországok védelmi miniszterei,
külügyminiszterei és miniszterelnökei szintjén?". És végül Romero tudni akarta,
hogy a spanyol kormány fontolóra vette-e a NATO-hűtlenség lehetőségét,
amennyiben "egyes szövetséges országok illegálisan működtek a Gladio révén,
anélkül, hogy Spanyolországot erről tájékoztatták volna, amikor [1982-ben] belépett
a NATO-ba"?35
Másnap a spanyol újságok címlapon közölték, hogy "A spanyol titkosszolgálat
szoros kapcsolatokat ápol a NATO-val. Serra [védelmi miniszter] vizsgálatot rendel
el a spanyolországi Gladio-hálózat ügyében. Spanyolország törékeny posztfasiszta
politikai térségén belül a téma természetesen nagy robbanásveszélyt jelentett, mert a
sajtó meg nem nevezett forrásokra támaszkodva kiderítette, hogy a Gladio
"aktivistáit a katonák és a szélsőjobboldal tagjai közül toborozták". Serra nagyon
ideges lett, és az újságíróknak adott első válaszában igyekezett hangsúlyozni, hogy
"amikor 1982-ben hatalomra kerültünk, semmi ilyesmit nem találtunk", hozzátéve,
hogy "valószínűleg azért, mert nagyon későn léptünk be a NATO-ba, amikor a
hidegháború már lecsillapodott". Serra továbbá biztosította a spanyol sajtót arról,
hogy Romero parlamenti képviselő kérdésére válaszul elrendelte, hogy a védelmi
minisztériumában vizsgálatot folytassanak Spanyolország Gladiohoz fűződő
esetleges kapcsolataira vonatkozóan. A kormányhoz közeli források azonban
elárulták a sajtónak, hogy a házon belüli vizsgálat célja az volt, hogy többet rejtsen
el, mint amennyit feltárna, mivel "azt kívánta megerősíteni, hogy ez a konkrét
szervezet nem működött Spanyolországban".36 Árulkodó módon Serra, aki az
eltussolásra törekedett, a CESID-re bízta a nyomozást, és így technikailag a
gyanúsított nyomozott a bűncselekmény után.
Nem okozott nagy meglepetést, amikor 1990. november 23-án, pénteken,
Romero kérdésére válaszolva Narcis Serra a parlament előtt azt állította, hogy a
CESID vizsgálata alapján Spanyolország soha nem volt tagja a titkos Gladiohálózatnak, "sem a szocialista kormány előtt, sem utána". Majd Serra óvatosan
hozzátette, hogy "felmerült, hogy az 1970-es években voltak bizonyos kapcsolatok,
de a jelenlegi titkosszolgálatnak nagyon nehéz lesz ellenőrizni az ilyen típusú
kapcsolatokat". Serra, aki egyre homályosabban fogalmazott, ahelyett, hogy
dokumentumokat, tanúvallomásokat, tényeket és számokat használt volna, a "józan
észre" hivatkozott: "Mivel Spanyolország akkoriban nem volt NATO-tag, a józan
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ész azt mondja, hogy nem lehettek nagyon szoros kapcsolatok". A spanyol sajtót
ez nem szórakoztatta, és azt kifogásolta, hogy a védelmi miniszter vagy
propagandát terjeszt, vagy nem ismeri és nem ellenőrzi az általa vezetett
minisztériumot.37

118

Mindenekelőtt Romero sem volt elégedett a Serra által adott válaszokkal.
és ragaszkodott ahhoz, hogy a CESID megbízott igazgatóját ki kell hallgatni. "Ha a
CESID nem tud semmit erről, akkor Manglano tábornokot el kell bocsátani" - zárta
Romero a sajtó előtt. Manglano tábornok ugyanis nemcsak a CESID megbízott
igazgatója volt, hanem a NATO biztonsági ügyekért felelős spanyol delegáltja is. A
Gladio-botrány Spanyolországban akkor tetőzött, amikor Manglano tábornok a
törvényhozás kérése ellenére sem volt hajlandó állást foglalni. Romero dühösen
állapította meg, hogy Spanyolországban nyilvánvalóan "magas rangú katonai
személyzet is érintett a Gladio-ügyben".38
Miután az ügyvezető kormány nem derített fényt a titkos ügyre, a spanyol sajtó
megkérdezte a fiatal demokrácia legjelentősebb nyugalmazott kormánytisztviselőjét,
hogy tud-e többet a titokzatos ügyről. Calvo Sotelo, 1981 februárjától 1982
decemberéig spanyol miniszterelnök, aki hivatali ideje alatt Alonso Manglano
tábornokot nevezte ki a CESID igazgatójának, azt állította, hogy a Gladio nem
létezik Spanyolországban: Nincs tudomásom arról, hogy itt valaha is létezett volna
ilyesmi, és minden kétséget kizáróan tudnék róla, ha létezett volna. Amikor az
újságírók ragaszkodtak ahhoz, hogy a Gladio hadseregek titokban léteztek szerte
Nyugat-Európában, Sotelo dühösen kifejtette, hogy a Gladio-hálózat "nevetséges és
egyben bűnöző", hozzátéve, hogy "ha tájékoztattak volna egy ilyen őrültségről,
akkor cselekedtem volna".39
Sotelo megerősítette, hogy amikor Spanyolország megkezdte a demokratikus új
Franco halála után kisgyermekként kísérleteztek, és féltek attól, hogy a Spanyol
Kommunista Párt (PCE) mit fog tenni. De "a PCE szerény eredménye az első
választásokon, és a még szerényebb eredmény a következő választásokon
megnyugtatta félelmeinket". Sotelo abban az időben Spanyolország NATOtagságának prominens támogatója volt. A sajtónak nyilatkozva azonban
hangsúlyozta, hogy Spanyolországot a csatlakozáskor a NATO nem tájékoztatta
írásban a titkos Gladio-hálózat létezéséről: "Nem volt írásbeli levelezés a témában" tette hozzá rejtélyesen - "és ezért nem is volt szükség beszélni róla, ha valóban erről
kellett volna beszélni". Sotelo kifejtette, hogy csak néhány találkozóra került sor a
NATO munkatársaival, mielőtt Spanyolország 1982 májusában csatlakozott a
szövetséghez, hangsúlyozva, hogy már ugyanezen év végén a PSOE került
hatalomra, és őt Felipe Gonzalez váltotta fel miniszterelnökként. Nem volt spanyol
parlamenti Gladio-vizsgálat és nem készült részletes nyilvános jelentés.
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9
A TITKOS HÁBORÚ PORTUGÁLIÁBAN

1926 májusában Gomes da Costa tábornok katonai államcsínyt hajtott végre
Portugáliában, eltörölte az alkotmányt és a parlamentet is, és diktatúrává változtatta
az országot. A nyomában Salazar diktátor került hatalomra. A spanyol polgárháború
idején Salazar csapatokkal és utánpótlással támogatta a szomszédos
Spanyolországban a jobboldali diktátort, Francót. Ezt követően a két diktátor egy
stratégiai jobboldali szövetségben, amely hatékonyan védte a nyugati front nagy
részét, garantálta Hitlernek és Mussolininek, hogy Portugália semleges marad a
második világháború alatt is. A négy diktátor egyetértett abban, hogy a
kommunizmus ellen mind a Szovjetunióban, mind a saját országukban harcolni kell
és le kell győzni.
Mivel a Szovjetunió győztesen került ki a második világháborúból, és Hitler és
Mussolini is vereséget szenvedett, Salazar és Franco is kényes helyzetben találta
magát 1945-ben. Mivel azonban az Egyesült Államok Truman elnök vezetésével
folytatta a kommunizmus elleni globális szintű harcot, az Ibériai-félszigeten mindkét
diktátor elnyerte Washington és London legalább csendes támogatását. Annak
ellenére, hogy Salazar támogatta a spanyolországi puccsot, és szövetségre lépett
Hitlerrel és Mussolinivel, sokak meglepetésére Portugália 1949-ben a NATO alapító
tagjai között tudott szerepelni. Ezt követően Salazar csaknem négy évtizeden át,
1970-ben bekövetkezett haláláig szinte egyedül irányította Portugáliát, mire az
ország megkezdhette a demokratikus állam felé való átmenetet, és az Európai Unió
tagjává vált.
Mint a latin-amerikai jobboldali diktatúrákban és Franco spanyol rendőrségében.
állam, Portugália lakosságát is egy átláthatóság nélkül működő, jogi és parlamenti
ellenőrzésen kívül álló biztonsági apparátuson keresztül irányították. A politikai
ellenzék és a kommunisták elleni titkos hadviselés ezért Salazar kormányzása alatt
széles körben elterjedt. A műveleteket számos szolgálat és szervezet hajtotta végre,
de a legjelentősebb a portugál katonai titkosszolgálat, a PIDE (Policia Internacional
e de Defesa do Estado).
A portugál diktatúra jobboldali hálózataival és titkos műveleteivel kapcsolatos
részletes vizsgálat hiányában a kommunistaellenes NATO maradó hadsereggel való
kapcsolatok homályosak és rejtélyesek maradnak. A titkos CIA- és NATOkapcsolatú hadseregek létezésére Portugáliában először 1990-ben derült fény, az
olasz Gladio stay-behind leleplezését követően. "Portugáliában a lisszaboni
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rádióállomás jelentette, hogy a hálózat sejtjei az Operation
A Gladio az 1950-es években aktívan védte Dr. Salazar jobboldali diktatúráját" - derült
ki a nemzetközi sajtóból.1 Öt évvel később pedig Michael Parenti amerikai író,
anélkül, hogy további forrásokat adott volna meg, azt állította, hogy a Gladio
ügynökei "segítettek támogatni a békefenntartást".
egy fasiszta rendszer felállítása Portugáliában".2
Pontosabban a helyi sajtó 1990-ben azt állította, hogy a portugáliai titkos
hadsereget állítólag "Aginter Press"-nek hívják. Az O Jornal című portugál napilap
""Gladio" aktív volt Portugáliában" cím alatt arról tájékoztatta az ország döbbent
közönségét, hogy "A NATO kebelén felépített és a CIA által finanszírozott titkos
hálózatnak, amelynek létezését nemrégiben Giulio Andreotti fedte fel, az 1960-as és
1970-es években volt egy portugáliai fiókja. Az "Aginter Press" nevet viselte", és
állítólag részt vett merényletekben Portugáliában és az afrikai portugál gyarmatokon
is.3
Az Aginter Press egyáltalán nem volt sajtó. A szervezet nem könyveket vagy
kommunistaellenes propagandalapokat nyomtatott, hanem jobboldali terroristákat
képzett ki, és piszkos trükkökre és titkos hadviselésre specializálódott Portugáliában
és azon túl. A titokzatos és brutális szervezetet a CIA támogatta, és európai
jobboldali tisztek irányították, akik a PIDE segítségével fasiszta harcosokat
toboroztak. Az olasz szenátus Gladio és az olaszországi titkos háború és
mészárlások ügyében folytatott vizsgálata során kiderült, hogy az olasz
szélsőjobboldaliakat is az Aginter Press képezte ki. Portugáliában kiderült, hogy az
Aginter Press egy "Organisation Armee contre le communisme International"
(OACI) nevű alosztálya Olaszországban is működött. Az olasz szenátorok
megállapították, hogy a CIA támogatta az Aginter Press-t Portugáliában, és hogy a
titkos szervezetet Yves Guillon százados vezette, akit inkább Yves Guerin Serac
néven ismertek, aki a titkos hadviselés specialistája volt, és aki háborús hősi
kitüntetéseket kapott az Egyesült Államoktól, többek között az amerikai
Bronzcsillagot a koreai háborúban való részvételéért. "Az Aginter Press" állapította meg az olasz Gladio-jelentés - "a bűnügyi nyomozás által megszerzett
legújabb dokumentumok szerint a valóságban a CIA-val és a portugál
titkosszolgálattal közvetlen kapcsolatban álló információs központ volt, amely
provokációs műveletekre specializálódott".4
Míg a portugál kormány elzárkózott a történelem vizsgálatától...
a baljós Aginter Pressről és a titkos háborúról, a Gladio és a mészárlásokat vizsgáló
olasz szenátusi bizottság 1997-ben folytatta kutatását, és kihallgatta Guido Salvini
olasz bírót. Az olaszországi és azon túli jobboldali terrorizmus szakértőjeként
Salvini részletesen tanulmányozta az Aginter Pressről rendelkezésre álló
dokumentumokat is. "Az amerikai titkosszolgálat, a CIA" - kérdezte Salvinitől a
Gladio-bizottság tagja, Manca szenátor - "az ön elemzése szerint közvetlenül
felelős-e az Aginter Press által végrehajtott műveletekért?". Salvini bíró így
válaszolt: "Manca szenátor úr, ön most egy nagyon fontos kérdést tett fel", és a
válasz politikai érzékenysége miatt kérte, hogy válaszát csak titkos ülésen adhassa
meg. Ebbe beleegyeztek, és a dokumentumok mostanáig hozzáférhetetlenek
maradtak.5
115

Salvini bíró nyilvánosan hangsúlyozta, hogy "nehéz pontosan meghatározni a
Aginter Press", miközben legalábbis homályosan a következőket javasolta: "Ez egy
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szervezet, amely számos országban, köztük Olaszországban is, inspirálja és
támogatja a kiválasztott csoportok stratégiáit, amelyek egy meghatározott protokoll
szerint avatkoznak be az általuk leküzdeni kívánt helyzet ellen. Az
antikommunista titkos CIA-hadsereg, az Aginter Press - folytatta Salvini - "céljai és
értékei szerint működik, amelyek lényege a nyugati világ védelme a Szovjetunió és a
kommunista országok csapatainak valószínű és küszöbön álló európai inváziójával
szemben".6 A portugál titkos hadsereg, az Aginter Press Salvini bíró szerint tehát a
legtöbb nyugat-európai titkos Gladio hadsereghez hasonlóan kettős feladatot látott
el. A stay-behind hálózat titokban felkészült egy esetleges szovjet invázióra, és a
hidegháború idején egy ilyen invázió hiányában a titkos hadviselés stratégiáinak
megfelelően a baloldali politikai csoportokat vette célba Nyugat-Európa több
országában.
Míg az Aginter Press sok tagja aktívan részt vett a titkos antiA korábbi évtizedekben különböző címkék alatt folytatott kommunista háborút
követően az Aginter Press csak 1966 szeptemberében alakult meg hivatalosan
Lisszabonban. Úgy tűnik, hogy az alapítók és a CIA stratégiai gondolkodását
akkoriban sokkal inkább a belföldi műveletek, mint a szovjet inváziótól való félelem
uralta. Az időszakot ugyanis Nyugat-Európa számos országában nagyszabású
baloldali tiltakozások jellemezték a vietnami háború és a jobboldali diktatúrák
amerikai támogatása ellen Latin-Amerikában és Nyugat-Európában, köztük
Portugáliában. Salazar diktátor és a PIDE egyaránt tartott a társadalmi mozgalom
potenciálisan destabilizáló hatásaitól, és más eszközök mellett az Aginter Pressre
támaszkodott a mozgalom elleni küzdelemben.
A legtöbb titkos katona, aki az 1960-as évek második felében csatlakozott a CIA
titkos hadseregéhez, a lisszaboni Aginter Presshez, korábban Afrikában és DélkeletÁzsiában harcolt, és hiába próbálta megakadályozni, hogy az európai gyarmatokat
elvesztik az erős függetlenségi mozgalmak. Maga az Aginter Press igazgatója, Yves
Guerin Serac százados, a CIA által beszervezett katolikus harcos és
antikommunista, a francia hadsereg volt tisztje, aki a második világháborúban látta,
ahogy Franciaországot legyőzte Hitler. A francia vietnami háború (1945-1954), a
koreai háború (1950-1953) és az algériai francia háború veteránja volt. Guerin Serac
a hírhedt 11. Demi-Brigade Parachutiste du Choc-ban szolgált, a francia
titkosszolgálat SDCE különleges piszkos trükkökkel foglalkozó egységében, amely
szoros kapcsolatban állt a francia maradással, és 1961-ben más harcedzett 11. du
Choc tisztekkel együtt megalapította a titkos és illegális Organisation Armee
Secrete-t, röviden OAS-t, hogy fenntartsák a francia ellenőrzést a gyarmati Algéria
felett, és megdöntsék De Gaulle elnök francia kormányát, és egy militánsan
antikommunista tekintélyelvű francia állammal helyettesítsék.
Még azután is, hogy Algéria 1962-ben elnyerte függetlenségét, és De Gaulle
bezárta az OAS-t, az OAS egykori tisztjei, köztük Guerin Serac nagy veszélyben
voltak. Elmenekültek Algériából, és menedékjogért és egyéb juttatásokért cserébe
latin-amerikai és európai diktátoroknak ajánlották fel a titkos hadviselés, a titkos
akciók, a terrorizmus elleni küzdelem és a terrorizmus terén szerzett figyelemre
méltó képességeiket.7 Az OAS diaszpóra nemzetközi szinten megerősítette a
militáns jobboldali hálózatokat, és 1962 júniusában Yves Guerin Seracot Franco
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diktátor felbérelte, hogy a spanyol titkos hadsereggel együtt alkalmazza képességeit.
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a spanyol ellenzékkel szemben. Spanyolországból Guerin Serac továbbment Salazarhoz.
Portugália, mivel az ország az ő elemzése szerint nemcsak az utolsó megmaradt
gyarmatbirodalom volt, hanem az utolsó bástya is a kommunizmus és az ateizmus
ellen. Meggyőződéses kommunistaellenes hidegháborúsként felajánlotta szolgálatait
Salazarnak: "A többiek letették a fegyvert, de én nem. Az OAS után Portugáliába
menekültem, hogy folytassam a harcot, és kiterjesszem azt a megfelelő dimenziókra
- azaz bolygóméretűre." A hidegháborút a kommunizmus ellen vívott harcban is
felajánlotta.8
Portugáliában Guerin Serac kapcsolatba került francia jobboldaliakkal és OASszökevényekkel, mire az egykori Petainista Jacques Ploncard d'Assac bemutatta őt a
jobboldali establishmentnek és a P1DE-nek. Guerin Seracot széleskörű
tapasztalatának köszönhetően a félkatonai Legiao Portuguesa és a portugál hadsereg
gerillaellenes egységeinek kiképzőjeként szervezték be. Ebben a kontextusban hozta
létre az Aginter Press-t, mint egy ultra titkos antikommunista hadsereget, a PIDE és
a CIA támogatásával. Az Aginter Press kiképzőtáborokat hozott létre, amelyekben
zsoldosokat és terroristákat oktatott háromhetes tanfolyamon a titkos akciók
technikáira, beleértve a gyakorlati bombaterrorizmust, a csendes merényleteket, a
felforgatási technikákat, a titkos kommunikációt és a beszivárgást, valamint a
gyarmati hadviselést.
Guerin Serac mellett Stefano Delle Chiaie olasz jobboldali terrorista is az Aginter
Press alapító atyái közé tartozott. "A kommunisták és a polgári állam, a demokrácia
ellen léptünk fel, amely megfosztott minket a szabadságunktól. Ezért kellett
erőszakot alkalmaznunk" - érvelt később Delle Chiaie. "Bűnözőknek tekintettek
bennünket, de valójában nem voltunk mások, mint egy antifasiszta liberális
mozgalom áldozatai. Ezért akartuk nyilvánosságra hozni az eszméinket, azt akartuk,
hogy az egész világon meghallgassanak bennünket". 30 évesen Delle Chiaie az
1960-as évek közepén Guerin Serac-kal együtt és a CIA támogatásával létrehozta az
Aginter titkos hadsereget. 'Egy francia barátommal [Guerin Serac] együtt akkoriban
[1965-ben] elhatároztam, hogy megalapítjuk az Aginter Press sajtóügynökséget,
hogy meg tudjuk védeni politikai nézeteinket.'9 A következő években Delle Chiaie
lett talán a legbrutálisabb jobboldali terrorista, aki közvetlenül a titkos háborúhoz
kötődött. Olaszországban államcsínyekben és mészárlásokban vett részt, beleértve
az 1969-es Piazza Fontana-i mészárlást, Latin-Amerikában pedig a náci Klaus
Barbie-val, a "lyoni mészárossal" együtt támogatta a jobboldali diktatúrákat.10
"A mi számunk kétféle emberből áll: (1) Tisztek, akik az indokínai és algériai
harcokból érkeztek hozzánk, és néhányan, akik még a Koreáért vívott harc után is
jelentkeztek hozzánk" - jellemezte maga Guerin Serac, az Aginter igazgatója a
kommunistaellenes titkos hadsereget. '(2) Intellektuálisok, akik ugyanebben az
időszakban a marxista felforgatás technikáinak tanulmányozása felé fordították
figyelmüket'. Ezek az értelmiségiek, ahogy Guerin Serac megfigyelte, tanulmányi
csoportokat alakítottak és megosztották egymással tapasztalataikat, "hogy
megpróbálják boncolgatni a marxista felforgatás technikáit és megalapozni egy
ellentechnika alapjait". Guerin Serac számára világos volt, hogy a harcot számos
országban kell megvívni: "Ebben az időszakban szisztematikusan szoros
kapcsolatokat építettünk ki az Olaszországban, Belgiumban, Németországban,
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Spanyolországban vagy Portugáliában felbukkanó hasonló gondolkodású
csoportokkal, hogy kialakítsuk egy valóban nyugati, a marxizmus elleni harc
szövetségének magját." A harcnak számos országban kellett folynia.11
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Közvetlenül a hadszínterekről érkezve, sok titkos katona, és mindenekelőtt az ő
az oktatók, köztük Guerin Serac, kevéssé tisztelték vagy ismerték az erőszakmentes
konfliktusmegoldásokat. Guerin Serac maga is, sokakkal együtt, meg volt győződve
arról, hogy a kommunizmus nyugat-európai legyőzéséhez titkos terrorista akciókra
van szükség: "Politikai tevékenységünk első szakaszában káoszt kell teremtenünk a
rendszer minden struktúrájában" - jelentette ki anélkül, hogy konkrétan megjelölte
volna a célzott államot. "A terrorizmus két formája provokálhat ilyen helyzetet: A
vak terrorizmus (válogatás nélkül elkövetett mészárlások, amelyek nagyszámú
áldozatot követelnek), és a szelektív terrorizmus (kiválasztott személyek
likvidálása)". A szélsőjobboldal által titokban végrehajtott terrort minden esetben a
baloldalra kellett kenni, ahogyan azt az antikommunista terrorizmus mestere és
eminence grise-ja hangsúlyozta: "Az államnak ezt a pusztítását minél inkább a
"kommunista tevékenység" leple alatt kell végrehajtani". A titkos hadseregek
terrortámadásait arra tervezték, hogy lejárassák a regnáló kormányt, és jobbra
tolódásra kényszerítsék: "Ezután be kell avatkoznunk a katonaság, a jogi hatalom és
az egyház középpontjába, hogy befolyásoljuk a közvéleményt, megoldást
javasoljunk, és világosan megmutassuk a jelenlegi jogi apparátus gyengeségét... A
közvéleményt úgy kell polarizálni, hogy minket úgy mutassanak be, mint az
egyetlen eszközt, amely képes megmenteni a nemzetet. Nyilvánvaló, hogy jelentős
pénzügyi forrásokra lesz szükségünk, hogy ilyen műveleteket hajtsunk végre.12
A CIA és Salazar katonai titkosszolgálata, a PIDE biztosította Guerin Serac
kapitány terrorizmusának finanszírozását. Egy 1969 novemberében keltezett,
"Politikai tevékenységünk" című Aginter-dokumentumot találtak 1974 végén.
Ebben leírják, hogyan lehet egy országot titkos hadviseléssel célba venni:
"Meggyőződésünk, hogy a politikai tevékenység első fázisának az kell lennie, hogy
megteremtsük a káosznak a rezsim összes struktúrájában való berendezkedésnek
kedvező feltételeket". A stratégia leglényegesebb elemeként az erőszakot a kommunistákra kellett kenni, és ennek megfelelően nyomokat kellett hagyni.
"Véleményünk szerint az első lépés, amit meg kell tennünk, hogy a kommunista és
Kína-barát tevékenységek leple alatt leromboljuk a demokratikus állam
struktúráját". A dokumentum továbbra is hangsúlyozta, hogy a baloldali militáns
csoportokat be kell építeni és manipulálni kell: "Ráadásul vannak embereink, akik
beszivárogtak ezekbe a csoportokba, és nyilvánvalóan a miliő ethoszához kell
igazítanunk akcióinkat - olyan propaganda és akciók, amelyek úgy tűnnek majd,
mintha kommunista ellenfeleinktől származnának". Az ilyen hamis zászlós akciók állapították meg a titkos katonák - "az ellenségesség érzését fogják kelteni azokkal
szemben, akik minden egyes nemzet békéjét fenyegetik", azaz a kommunistákkal
szemben.13
Az Aginter Press kezdeti szakaszában a tisztviselők egyik fő törekvése volt, hogy
és kiképzett zsoldosok és terroristák célja a portugál gyarmatokon működő nemzeti
felszabadító gerillacsoportok meggyengítése és megsemmisítése volt. Így az 1960as évek közepén az Aginter Press első számú hadszíntere nem Európa, hanem
Afrika volt, ahol Portugália a gyarmatain harcolt a nemzeti felszabadító mozgalmak
ellen. Az Aginter a portugál Afrikával határos országokba küldte műveleti vezetőit.
"Céljuk a felszabadító mozgalmak vezetőinek likvidálása, beszivárgás,
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besúgók és provokátorok bevetése, valamint hamis felszabadító mozgalmak
felhasználása.14 A titkos háborúkat a PIDE-vel és a portguesei kormány más
részlegeivel összehangoltan hajtották végre. Az Aginter Pressnek írásos
szerződései voltak a PIDE-vel különleges műveletek és kémkedési feladatok
elvégzésére.'15
A Portugáliában és a gyarmatokon az Aginter titkos katonái által végrehajtott
politikai merényletek legjelentősebb áldozatai közé tartozott állítólag Humberto
Delgado, portugál ellenzéki vezető, Amilear Cab r a l , Afrika egyik legjelentősebb
forradalmára és Eduardo Mondlane, a mocambiki felszabadító párt és mozgalom
vezetője és elnöke, a FRELIMO (Frente de Liberacao de Mocambique), akit 1969
februárjában öltek meg a gyarmati Mocambikban.16 Az alkalmazott brutalitás
ellenére Portugália nem tudta megakadályozni gyarmatai függetlenné válását. Goa
1961-ben India részévé vált. Guineau-Bissau 1974-ben vált függetlenné. Angola és
Mocambik 1975-ben vált függetlenné, míg Kelet-Timort ugyanebben az évben
szállta meg Indonézia.
A gyarmati háborúk mellett Aginter közvetlenül befolyásolta a nyugat-európai
kommunisták elleni titkos háborúkat is. A NATO hátramaradó hadseregeiről és a
nyugat-európai titkos háborúról jelenleg rendelkezésre álló bizonyítékok azt
sugallják, hogy talán minden más titkos hadseregnél jobban a lisszaboni Aginter
Press volt felelős sok brutalitásért és vérontásért Portugáliában és azon túl. Az
Aginter Press titkos katonái más mentalitással működtek. Ellentétben például a
svájci P26 vagy a norvég ROC titkos katonáival, a portugál Aginter Press tagjai
valódi háborúkban vettek részt a gyarmatokon, többször öltek, és egy olyan kapitány
vezette őket, aki az erőszakot a konfliktusok megoldásának elsődleges eszközének
tekintette, miután Vietnamban, Koreában és Algériában szolgált.
Talán a legjobban dokumentált atrocitás, amelyet a titkos katonák a nyugati
Európa kommunistaellenes harcában a Piazza Fontana mészárlás, amely 1969.
december 12-én, nem sokkal karácsony előtt sújtotta Olaszország politikai
fővárosát, Rómát és Olaszország ipari fővárosát, Milánót. Ezen a napon négy bomba
robbant Rómában és Milánóban, válogatás nélkül megölve 16 polgárt,
túlnyomórészt földműveseket, akik egy piaci nap után szerény keresetüket a milánói
Piazza Fontanán lévő Banca Nationale Dell' Agricultura bankban akarták letétbe
helyezni, míg 80-an megcsonkultak és megsebesültek. A Piazza Fontana téren az
egyik bomba nem robbant fel, mert az időzítője nem működött, de a helyszínre érve
az olasz katonai titkosszolgálat SID a rendőrséggel együtt azonnal megsemmisítette
a kompromittáló bizonyítékot, és a bomba felfedezése után felrobbantotta a bombát.
A mészárlást pontosan a Guerin Serac által kidolgozott titkos hadviselési stratégiák
mentén hajtották végre. Az olasz katonai titkosszolgálat a mészárlásért a baloldalt
tette felelőssé, és bizonyítékként egy bomba darabjait helyezte el az ismert baloldali
szerkesztő, Giangiacomo Feltrinelli villájában, és azonnal letartóztatott számos
kommunistát.17
Az olasz katonai titkosszolgálat, az SID 1969. december 16-án kelt titkos belső
jelentése már akkor azt állította, hogy a római és milánói mészárlásokat a politikai
jobboldal hajtotta végre a CIA támogatásával.18 Az olasz közvéleményt mégis
elhitették, hogy az erős olasz kommunisták
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a hatalom megszerzése érdekében erőszakkal kezdett el élni. A mészárlást feltehetően
az Ordine Nuovo és az Avanguardia Nazionale jobboldali csoportok hajtották végre,
amelyek a titkos háborúban szorosan együttműködtek a hátramaradt seregekkel. Az
olasz szélsőjobboldali Guido Giannettini, aki közvetlenül részt vett a mészárlásban,
szorosan együttműködött a lisszaboni székhelyű Aginter Presszel. "A vizsgálatok
során olyan adatok kerültek elő, amelyek megerősítik az Aginter Press, az Ordine
Nuovo és az Avanguardia Nazionale közötti kapcsolatokat" - magyarázta Salvini
bíró az olaszországi és azon túli titkos háborút vizsgáló olasz szenátoroknak.
"Kiderült, hogy Guido Giannettini 1964 óta kapcsolatban állt a portugáliai Guerin
Serac-kal. Kiderült, hogy az Aginter Press kiképzői... 1967 és 1968 között Rómába
jöttek, és az Avanguardia Nazionale militáns tagjait oktatták a robbanóanyagok
használatára'. Salvini bíró megállapította, hogy a rendelkezésre álló dokumentumok
és tanúvallomások alapján kiderül, hogy a CIA fedőszervezete, az Aginter Press
döntő szerepet játszott a nyugat-európai titkos hadműveletben, és a nagy
mészárlásokat azért indította el, hogy lejárassa a kommunistákat Olaszországban.19
Ezt a tényt 2001 márciusában Giandelio Maletti tábornok, az olasz kémelhárítás
korábbi vezetője is megerősítette egy messzemenő vallomásában, amelyet a Piazza
Fontana-i mészárlásban 16 ember meggyilkolásával vádolt szélsőjobboldaliak
perében tett. Maletti a milánói bíróság előtt azt vallotta, hogy "a CIA, kormánya
utasításait követve, olyan olasz nacionalizmust akart létrehozni, amely képes
megállítani a balra csúszást, és e célból felhasználhatta a jobboldali terrorizmust".
Ez egy messzemenő vallomás volt, amely megerősítette, hogy a CIA egy terrorista
szervezet. "Ne felejtsük el, hogy Nixon volt a főnök" - részletezte Maletti - "és
Nixon furcsa ember volt, egy nagyon intelligens politikus, de meglehetősen
unortodox kezdeményezésekkel rendelkező ember".20 Guido Salvini olasz bíró
megerősítette, hogy a nyomok "egy külföldi titkosszolgálathoz" vezetnek. "A
"külföldi titkosszolgálat" alatt a CIA-t érti? érdeklődtek az olasz újságírók, mire
Salvini óvatosan válaszolt: "Azt mondhatjuk, hogy nagyon jól tudjuk, kik
segédkeztek a mészárlások előkészítésében, és kik ültek annál az asztalnál, ahonnan
a mészárlásokra vonatkozó parancsokat adták. Ez az igazság".21
Az olaszországi kommunizmus elleni harc mellett Guerin Serac kapitány
fontosnak tartotta, hogy az antikommunista harcot globális szinten folytassák. Ezért
az Aginter ügynökei, köztük az amerikai Jay Sablonsky, a CIA-val és az amerikai
Green Berets különleges erőkkel együtt részt vettek az 1968-1971-es hírhedt
guatemalai terrorellenes harcban, amelyben a becslések szerint mintegy 50 000
embert, főként civileket öltek meg. Továbbá az Aginter ügynökei 1973-ban
Chilében is jelen voltak, és részt vettek abban, amikor a CIA megbuktatta Salvador
Allende megválasztott szocialista elnököt, és helyére Augusto Pinochet jobboldali
diktátor került.22 A portugál jobboldali diktatúrában lévő biztonságos menedékéből
az Aginter képes volt titkos katonáit a világ számos területére küldeni.
Ez csak akkor változott meg, amikor 1974 májusában a portugál
"virágforradalom" végleg felszámolta a diktatúrát, és megnyitotta az utat az ország
demokratikus átalakulása előtt. Az Aginter titkos katonái tudták, hogy a túlélésük a
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szervezet a jobboldali diktatúra fennmaradásától függött. Amikor megtudták, hogy a
portugál hadsereg baloldali tisztjei a portugál hadseregben egy
puccsot, hogy elindítsák a "Virágok forradalmát", az Aginter ügynökök összeesküdtek
a
a jobboldali Spinola tábornok a portugál centristák ellen. Tervük az volt, hogy
elfoglalják az Atlanti-óceánban lévő portugál Azori-szigeteket, és független
területként és offshore bázisként használják őket a portugál szárazföld elleni titkos
műveletekhez.
Mivel az Aginler Press nem tudta megvalósítani tervét, a diktatúrával együtt
elsöpörték, amikor 1974. május 1-jén a portugál hadsereg baloldali szárnya átvette a
hatalmat, és véget vetett a közel fél évszázadig tartó diktatúrának. Három héttel a
forradalmi puccs után, 1974. május 22-én a portugál rendőrség különleges egységei
az új uralkodók parancsára betörtek az Aginter Press központjába a lisszaboni Rua
das Pracasban, hogy bezárják a szinisz- terirodát és elkobozzák az összes anyagot.
De addigra a helyiségek már elnéptelenedtek. A hírszerzéssel jó kapcsolatot ápoló
összes Aginter Press-ügynököt figyelmeztették, és a föld alá vonultak, és senkit sem
tartóztattak le. Az irodájukat sietve elhagyva néhány dokumentumot hátrahagytak. A
rendőrség különleges egységei nagy mennyiségű bűnügyi bizonyítékot tudtak
összegyűjteni, amelyek bizonyították, hogy a CIA fedőszervezete, az Aginter Press
igen aktívan részt vett a terrorizmusban.
Miközben a fiatal demokrácia megpróbált megbirkózni a biztonsági apparátussal...
a diktatúra által hátrahagyott katonai titkosszolgálatot, a PIDE-t, valamint a Legiao
Portuguesát feloszlatták. A "PIDE és a Portugál Légió feloszlatására létrehozott
bizottság" (Comissao de Extincao da PIDE e da Legiao) hamarosan megtudta, hogy
a PIDE a CIA támogatásával egy titkos hadsereget működtetett Aginter Press néven,
és ezért követelte, hogy kapja meg az Aginter Pressről összeállított, a központjának
rajtaütése után összeállított, minden vonatkozó bizonyítékot tartalmazó aktákat. A
portugál titkos hadsereg története már épp azon volt, hogy először vizsgálják meg,
amikor hirtelen eltűntek az akták. "Az "Aginter-Press" dossziét elvitték a PIDE és a
Portugál Légió feloszlatására létrehozott bizottságtól, és ezután eltűnt" - mesélte a
botrányt évekkel később az O Jornal című portugál napilap nagy sajnálattal a
Gladio-hálózatról szóló cikkében.23
Hogyan történhetett ez? Miért nem volt a bizottság óvatosabb a
érzékeny adatait? Barbachetto, a L'Europeo című milánói politikai magazin olasz
újságírója később így emlékezett vissza: "Három kollégám is jelen volt az Aginter
archívum lefoglalásakor. Sikerült lefényképezniük a nagy mennyiségű elkobzott
adat egy részét, csak nagyon kis részeit. Az elkobzott dokumentumokban "Maffia"
vagy "Német pénzügyi támogatók" címszó alatt az Aginter támogatóinak fedőnevei
szerepeltek. "A dokumentumokat a portugál hadsereg megsemmisítette" - emlékszik
vissza Barbachetto - "mert nyilvánvalóan diplomáciai bonyodalmaktól tartottak az
olasz, francia és német kormányokkal, ha kiderülne az Aginter tevékenysége a
különböző európai országokban".24
A PIDE-t egy új portugál katonai titkosszolgálat váltotta fel SDCI néven, amely a
titkos Aginter-hadsereget vizsgálta, és arra a következtetésre jutott, hogy a
baljóslatú
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szervezetnek négy feladata volt. Először is, ez egy nemzetközi kapcsolatokkal
rendelkező "kémelhárító iroda volt, amelyet a portugál rendőrség és rajta keresztül a
CIA, a nyugatnémet BND vagy "Gehlen-szervezet", a spanyol Direccion General De
Seguridad, a dél-afrikai BOSS és később a görög KYP működtetett". E hírszerzési
feladat mellett az Aginter Press másodsorban "zsoldosok és terroristák toborzásának
és kiképzésének központjaként működött, akik szabotázsra és merényletekre
specializálódtak". Az SDCI dokumentuma szerint az Aginter Press harmadsorban
"stratégiai központja volt a neofasiszta és jobboldali politikai indoktrinációs
műveleteknek a szubszaharai Afrikában, Dél-Amerikában és Európában, számos
szubfasiszta rezsimmel, ismert jobboldali személyiségekkel és nemzetközileg aktív
neofasiszta csoportokkal együtműködve".Negyedszer, az Aginter egy titkos antikommunista
hadsereg volt, egy "nemzetközi fasiszta szervezet, a "Rend és Hagyomány",
amelynek titkos félkatonai szárnya az OACI, "Organisation Armee contre le
communisme International" volt".25
A portugál diktatúra bukása után Guerin Serac és harcos antikommunistái a
szomszédos Spanyolországba menekültek, és Franco védelme alatt Madridban
alapították újjá főhadiszállásukat. A szakmájukhoz hűen az Aginter titkosügynökök
a menedékjogért cserébe megállapodtak Franco titkosszolgálatával, hogy
levadásszák és meggyilkolják az ETA baskír szeparatista mozgalom vezető tagjait.
Továbbá folytatták titkos műveleteiket külföldön, és többek között megpróbálták
lejáratni az algériai felszabadító mozgalmat. "Egy másik nagyon érdekes példával is
szolgálhatok" - mondta Salvini olasz bíró az olasz szenátoroknak, majd kifejtette,
hogy 1975-ben Guerin Serac csoportja spanyolországi bázisukról az amerikai
Salbyvel és militáns francia, olasz és spanyol jobboldaliakkal közösen robbantásos
merényletek sorozatát szervezte meg, minden alkalommal az "algériai ellenzéket"
jelentő SOA jelzést hagyva, hogy lejárassák az algériai ellenzék egy csoportját.
"A bombákat négy különböző országban, Franciaországban, Németországban,
Olaszországban és Nagy-Britanniában lévő algériai nagykövetségeknél helyezték
el", és az algériai ellenzéket állították rossz színben, miközben "a valóságban a
robbantásokat Guerin Serac csoportja hajtotta végre, aki ezzel bizonyította
nagyszerű álcázási és beszivárgási képességeit". A frankfurti algériai nagykövetség
előtt elhelyezett bomba nem robbant fel, és a német rendőrség aprólékosan
elemezte. "A Guerin Serac és az Aginter Press kapcsolatának megértéséhez fontos
észrevenni a bomba összetett gyártását" - emelte ki Salvini bíró. "C4-et tartalmazott,
egy olyan robbanóanyagot, amelyet kizárólag az amerikai erők használnak, és
amelyet soha nem használtak egyetlen anarchista merényletben sem. Ismétlem, ez
egy nagyon kifinomult bomba volt. Az, hogy az Aginter rendelkezett C4-gyel az
eldobhatóságnál, bizonyosan mutatja, hogy milyen kapcsolatokat élvezett".26
Amikor a spanyol jobboldali diktatúra a diktátor halálával összeomlott.
Franco 1975. november 20-án Guerin Serac és titkos hadserege ismét menekülni
kényszerült. A spanyol rendőrség nem sietett kivizsgálni, hogy mit hagyott hátra
Aginter, és csak 1977 februárjában rendezett razzia a madridi Calle Pelayo 39-ben,
ahol az Aginter főhadiszállásán fegyverraktárakat találtak puskákkal és
robbanóanyagokkal. Ekkorra Delle Chiaie, Guerin Serac és titkos katonáik már
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hosszú időn keresztül Latin-Amerikába távoztak Európából, ahol Pinochet
Chiléjében sokan új, biztonságos működési bázist találtak. Guerin Seracot
utoljára 1997-ben látták Spanyolországban.27
A közvélemény figyelmét ismét a titkos és rejtélyes portugál antikommunista
hadsereg története kötötte le, amikor 1990 végén Giulio Andreotti olasz
miniszterelnök felfedte, hogy a NATO-val kapcsolatban álló, titkos maradó
hadseregek léteznek Olaszországban és azon túl is. Az európai felfedezések 1990.
november 17-én eljutottak Lisszabonba, ahol a portugál Expresso napilap "Gladio. A
hidegháború katonái' címmel arról számolt be, hogy "A botrány átlépte Olaszország
határait, és eddig hivatalosan Belgiumban, Franciaországban, Hollandiában,
Luxemburgban,
Németországban,
félhivatalosan
pedig
Svédországban,
Norvégiában, Dániában, Ausztriában, Svájcban, Görögországban, Törökországban,
Spanyolországban, az Egyesült Királyságban és Portugáliában erősítették meg a
titkos Gladio-hálózatok létezését.".28
A portugál védelmi miniszter, Fernando Nogueira 1990. november 16-án nagy
aggodalmában kijelentette a nyilvánosság előtt, hogy nincs tudomása arról, hogy
Portugáliában bármilyen Gladio-ágazat létezne, és azt állította, hogy sem a védelmi
minisztériumában, sem a portugál fegyveres erők vezérkarában nem létezik
"semmilyen információ a "Gladio struktúra" létezéséről vagy tevékenységéről
Portugáliában".29 A Diario De Noticias című portugál napilap sajnálkozott, hogy "a
Fernando Nogueira által most előterjesztett lakonikus álláspontot így vagy úgy, de
korábbi védelmi miniszterek, mint Eurico de Melo és Rui Machete, valamint [a
korábbi külügyminiszter] Franco Nogueira és Costa Gomes marsall is megerősítik,
akik a DN-nek megerősítették, hogy egyáltalán nem tudnak a kérdésről. Ugyanezt az
álláspontot képviselték a Parlament védelmi bizottságának ellenzéki parlamenti
képviselői is".30
Costa Gomes, a NATO volt portugál összekötő tisztje ragaszkodott ahhoz, hogy
nem tudott a NATO-hoz kapcsolódó titkos hálózatról, "annak ellenére, hogy 1953 és
1959 között részt vettem a szövetség összes találkozóján". Ugyanakkor azonban
elismerte, hogy a portugál Gladio kapcsolatban állhatott a PIDE-vel vagy bizonyos
portugál személyekkel, akik nem voltak a kormány tagjai. "Ezek a kapcsolatok" magyarázta Costa Gomes - "ha valóban léteztek, akkor a hivatalos struktúrákkal
párhuzamosan futottak volna", és így nem voltak ismertek számára. Costa
Gomeshez hasonlóan Franco Nogueira, aki Salazar alatt külügyminiszter volt, is azt
állította: "Soha a leghalványabb fogalmam sem volt arról, hogy ez a szervezet
létezett. Még akkor sem, amikor külügyminiszter voltam, és kapcsolatban álltam a
NATO tisztviselőivel, és az azt követő időszakban sem". Kifejtette, hogy ha a
Gladio aktív lett volna Portugáliában, "a tevékenységről Dr. Salazar biztosan tudott
volna". Salazar természetesen, ahogy Nogueira utalt rá, közölte volna ezt az
információt a külügyminiszterével: "Nagyon nehezen tudnám elhinni, hogy a
hálózatnak kapcsolatai lettek volna a PIDE-vel vagy a Legiao Portuguesával. Ezért
meg vagyok győződve arról, hogy ez a Gladio nem létezett az országunkban, annak
ellenére persze, hogy az életben minden lehetséges".31
Míg a kormánytisztviselők nem tudtak információt szolgáltatni a titkos háborúról,
a portugál sajtó megállapította a nyilvánvalót, és sajnálkozott, hogy "nyilvánvalóan
126

a különböző európai kormányok nem ellenőrizték titkosszolgálataikat", és bírálta a
NATO-t.
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mert "a korlátozott bizalom doktrínáját" követte. Ez a doktrína azt állítja, hogy
bizonyos kormányok nem lépnek fel kellőképpen a kommunisták ellen, és ezért nem
érdemes őket tájékoztatni a NATO titkos hadseregének tevékenységéről".32 Csak
egy magas rangú portugál katonatiszt volt hajlandó feloldani a titok egyes részeit, ha
név nélkül maradhat. Egy portugál tábornok, aki korábban a portugál vezérkari
főnök volt, megerősítette az O Jornalnak, hogy "Portugáliában és gyarmatain
valóban létezett egy párhuzamos műveleti és információs szolgálat, amelynek
finanszírozása és irányítása a fegyveres erőkön kívülre került, de a védelmi
minisztériumtól, a belügyminisztériumtól és a gyarmati ügyek minisztériumától
függött. Ez a párhuzamos művelet és információs szolgálat - erősítette meg a
tábornok - szintén közvetlen kapcsolatban állt a PIDE-vel és a Legiao
Portuguesával".33 Az ügyben nem volt parlamenti vizsgálat, nemhogy parlamenti
jelentés, és ezekkel a homályos megerősítésekkel az ügy lezárult.
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10
A TITKOS BELGIUMI HÁBORÚ

A második világháborúban Belgiumot legyőzték és megszállták a német csapatok. A
belga kormány kénytelen volt Londonba menekülni, és száműzetésben maradt, amíg
a szövetséges erők fel nem szabadították Európát. A traumatikus londoni száműzetés
alatt a belga kormány és katonaság szoros kapcsolatot alakított ki a britekkel, amikor
a két nemzet együttműködött annak érdekében, hogy titkos hadseregeket állítsanak
fel a megszállt Belgiumban. 1942 nyarától a brit SOE fegyverraktárakat létesített
Belgiumban, és titkos hadsereget állított fel és képzett ki. A britek irányították a
rádiók és a repülőgépek rendelkezésre állását az emberek és az anyagok szállítására,
Londonból pedig ellenőrizték a logisztikát, és irányították a titokban a megszállt
Belgiumba küldött ügynökök kiképzését és kikérdezését. A német megszállók elleni
szabotázsakciók végrehajtása mellett a titkos belga hadsereg információkat gyűjtött,
amelyeket az ügynökök rádión, írásban vagy mikrofilmen továbbítottak Londonba.
A hálózat általános hatása marginális volt, de a stratégia példaként szolgált: "Az
ellenségeskedések vége felé ennek az első stay-behindnek a tevékenysége jól
szervezett volt, és a brit és az amerikai titkosszolgálat csodálta.1
Mivel az ellenség a náci Németországról a szovjet kommunizmusra változott, a
háború után újból létrehozták a titkos hadseregeket. A stay-behind hálózatnak,
amely a hidegháború alatt Belgiumban működött, mint a szenátusi vizsgálat
megállapította, két ága volt: SDRA8 és STC/Mob. Az SDRA8 a katonai
titkosszolgálat, a Service General du Renseignement (SGR) katonai ága volt, amely
a védelmi minisztérium irányítása alatt állt. Az SDRA8, más néven SDRA VIII, a
"Service de documentation, de renseignement et d'action VIII" (dokumentációs,
hírszerzési és akciószolgálat) rövidítése. Az SDRA8 tagjai katonák voltak, akiket
harci és szabotázskiképzésre, ejtőernyős ugrásra és tengeri műveletekre képeztek ki.
Az SDRA8 az információgyűjtés mellett arra is ki volt képezve, hogy Belgium
megszállása esetén megszervezze az evakuálási útvonalakat. Ha az egész területet
elfoglalják, az SDRA8 néhány ügynökének külföldre kellett kísérnie a belga
kormányt, és kapcsolatot kellett tartania a Belgiumban maradt titkos ügynökökkel az
ellenség elleni harcban.2
A belga Stay-behind polgári STC/Mob ága az Igazságügyi Minisztérium
irányítása alatt álló polgári titkosszolgálat, az Állambiztonság (Surete de L'Etat,
röviden Surete) keretében működött. Az STC/Mob a "szekció kiképzés,
kommunikáció és mozgósítás" rövidítése. A polgári STC/Mob tagjai a következők
voltak
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rádióállomás üzemeltetésére kiképzett technikusok. Elsősorban csoportokból toborozzák
őket.
"erős vallási meggyőződéssel, amely antikommunizmusuk garanciája volt", az
STC/Mob emberei a belga Gladio-vizsgálat szerint "nyugodt atyák [peres
tranquilles] voltak, néha még egy kicsit naivak is".3 Az STC/Mob "feladata az volt,
hogy az ellenséges megszállás körülményei között olyan hírszerzési információkat
gyűjtsön, amelyek hasznosak lehetnek a kormány számára. Az STC/Mob feladata
volt továbbá a kormánytagok és más hivatalos feladatokat ellátó személyek
evakuálásához szükséges biztonságos kommunikációs útvonalak megszervezése".4 A
két belga tartózkodás együttélésének koordinálására 1971-ben létrehoztak egy
"szolgálatközi" koordinációs bizottságot. Az összejövetelekre félévente került sor, az
elnöki tisztet az SDRA és a Surete d'Etat váltogatta. Az összejövetelek segítettek
abban, hogy a NATO titkos hadviselési központjának, a Szövetséges Titkos
Bizottságnak a nemzetközi találkozóin közös álláspontot biztosítsanak.5
A belga titkos hadsereg némileg szokatlanul kettős struktúrája azt eredményezte.
közvetlenül a második világháborúból ered. A háború alatt a belga igazságügyi
minisztériumon belül a Surete-t irányító M. Lepage parancsnoksága alatt álltak azok
az egységek, amelyek a háború alatt hírszerzési információkat gyűjtöttek, amelyeket
aztán rádión, írásban vagy mikrofilmen Londonba küldtek. Ez az ág lett az
STC/Mob. A belga ügynököket, akiket a háború alatt Londonból ejtőernyővel
küldtek a megszállt országba, hogy titkos akciókat és szabotázsakciókat hajtsanak
végre, a belga hadsereg koordinálta. Ők alkották az SDRA8-at. "A fentiekből tehát
az következik" - állapította meg a belga szenátus Gladio-ról szóló jelentése - "hogy
Belgiumnak, más országokkal ellentétben, kezdettől fogva volt egy civil és egy
katonai Stay-behind szervezete".6
A belga titkos hadsereg tagjai "összességében királypártiak voltak politikailag",
és így nem tartoztak a belga kommunista ellenállás tagjai közé, amint azt egy
korábban titkosított brit SOE-jelentés hangsúlyozza.7 A D-nap és Belgium
felszabadítása után mind az Egyesült Államok, mind Anglia aggódott a belga
kommunisták ereje miatt. Ahogy Olaszországban és Franciaországban, úgy
Belgiumban is a kommunistákat a lakosság széles körben tisztelte bátorságukért és a
nácik elleni ellenállási harcban játszott kiemelkedő szerepükért. Ezért a brit és belga
hatóságok 1944 végén arra törekedtek, hogy minél gyorsabban lefegyverezzék az
ellenállókat és felfegyverezzék a rendőrséget.8 "A háború után egy meglehetősen
erős kommunista párt alakult, amelynek,azt hiszem, huszonegy képviselője volt, ami
egyedülálló volt Belgiumban" - világított rá később Etienne Verhoyen belga
történész a kényes időszakra a BBC Gladio-dokumentumfilmjében. 'Ilyen még soha
nem történt korábban, és a kommunizmus nemzetközi kontextusát tekintve a
jobboldaliak természetesen féltek attól, amit "kommunista veszélynek" neveztek
Belgiumban'.9
Julian Lahaut a belga kommunisták karizmatikus vezéralakja volt. Miután a
németek letartóztatták, Lahaut a háborút fogságban töltötte, és 1945-ös
felszabadulása után a belga kommunisták tiszteletbeli elnökévé nevezték ki. Lahaut
nyíltan és kiemelkedően agitált Baudouin belga király visszatérése ellen, akit ő és
más baloldaliak a belga jobbközép és az Egyesült Államok bábjának tartottak. A l e f
t - szárny ellenezte a király visszatérését.

Király, ezért a jobboldaliak a király visszatérése mellett voltak, és néhány ilyen csoport
1948-ban az amerikai nagykövetségen belül alakította ki első kapcsolatait" - mesélte
Verhoyen történész a Gladio dokumentumfilmben. A belga jobboldal az amerikai
nagykövetségen kapcsolatba lépett egy Parker nevű tiszttel, aki állítólag a
CIA. Verhoyen szerint Parker "nemcsak a leopoldista agitációhoz ragaszkodott, hanem a
kommunistaellenes ellenállás biztosítása érdekében hátramaradó csoportok
létrehozásához is".10
Amikor Baudouin király visszatért Belgiumba, és 1950 augusztusában letette az
esküt, Lahaut tiltakozásul a belga parlamentben azt kiáltotta: "Éljen a köztársaság!".
A belga jobboldalon sokan megbocsáthatatlan cselekedetnek tartották ezt, és attól
tartottak, hogy a belga kommunisták gyökeresen megváltoztatják a fennálló
rendszert. Az ország politikai légköre nagyon feszültté vált. Két héttel később, 1950.
augusztus 18-án két férfi agyonlőtte Lahaut-t a háza előtt. A merénylet a belga
társadalom nagy részét sokkolta. A szélsőjobboldal és titkos hálózata likvidálta a
legnépszerűbb belga kommunistát.11
Az, hogy a belga titkos antikommunista hadsereg volt-e felelős a merényletért,
továbbra sem világos. De azt állítják, hogy Lahaut meggyilkolásának idején a belga
Stay-behind már működőképes volt. Stewart Menzies, az MI6 főnöke 1949. január
27-én kelt, Paul Henri Spaak belga szocialista miniszterelnöknek címzett levelében
sürgette, hogy az Egyesült Királyság és Belgium között a második világháború alatt
megkezdett, meglévő titkos együttműködést folytatni kell. "Megállapodás született"
- foglalta össze Menzies levelében a Spaakkal folytatott megbeszélését - "arról, hogy
a különleges szolgálatok közötti angol-belga együttműködést az első világháború óta
fennálló hagyományok alapján kell folytatni, amelyeket mind M. Pierlot [H. Pierlot,
belga miniszterelnök 1939-1945], mind M. Van Acker [A. Van Acker, belga
miniszterelnök 1945-1946, Spaak elődje] és én magam is megerősítettünk azokban
az időszakokban, amikor ők voltak a miniszterelnökök. Menzies külön
hangsúlyozta, hogy "a háború esetére megfelelő hírszerző és akciószervezetek
előkészítését", tehát a belga Gladio működtetését folytatni kell. "A közeljövőben
képzési és anyagigény fog felmerülni" - fejtette ki levelében Menzies, és felajánlotta
segítségét: "Már vállaltam, hogy bizonyos képzési lehetőségeket biztosítok a
különleges szolgálat vezetője által kijelölt tisztek és mások számára, és képes
vagyok a jelenleg gyártásban lévő új felszerelések darabjait biztosítani." A levelében
Menzies kifejtette: "A különleges szolgálat vezetője által kijelölt tisztek és más
személyek számára bizonyos képzési lehetőségeket biztosítok. Menzies sürgette
Spaakot, hogy a levelet tartsa szigorúan titokban. Mindenekelőtt sürgette Spaakot,
hogy ne működjön együtt kizárólag a CIA-val, és javasolta, hogy "bizonyos tisztek a
közeljövőben utazzanak az Egyesült Királyságba, hogy a Szolgálatommal együtt
tanulmányozzák ezeknek az ügyeknek a technikai részleteit".12
Spaak belga miniszterelnök azt válaszolta Menziesnek, az MI6 vezetőjének, hogy
örül, hogy
segítséget kapjon a britektől, de mivel az amerikai CIA is megkereste őt a témában,
fontosnak tartotta, hogy a britek és az amerikaiak együttműködjenek, hogy Belgium
ne kerüljön kellemetlen helyzetbe, és ne kelljen választania a két fél között.
"Egyetértek Önnel" - írta Spaak Menziesnek - "hogy nagyon kívánatos lenne, ha a
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szorosan együttműködnek. Ha közülük kettő, az amerikai és a brit megtagadja ezt az
együttműködést, a belga szolgálat helyzete rendkívül kényes és nehéz lesz. Ezért
elkerülhetetlennek tartom, hogy a legmagasabb szinteken tárgyalásokat folytassanak
London és Washington között e kérdés megoldása érdekében". 13
Miután magas szintű tárgyalásokra került sor, az amerikai, brit és belga
titkosszolgálatok létrehoztak egy "Tripartite Meeting Brussels" (TMB) elnevezésű
szervezeti egységet, amelyet időnként "Tripartite Meeting Belgian"-nak is neveztek,
hogy felügyelje a belga hátramaradó részleg létrehozását. Spaakot hűségéért
megjutalmazták, és 1957-ben a NATO főtitkára lett, a katonai szövetség
legmagasabb civil pozíciója, amelyet 1961-ig töltött be. Tizenegy évvel később Spaak
meghalt, így a belga Gladio-vizsgálat során már nem lehetett kihallgatni. "Számos
dokumentum bizonyítja tehát, hogy az akkori felelős politikusok tisztában voltak a
helyzet súlyosságával, és támogatták az amerikai és brit titkosszolgálatokkal való
szoros együttműködés érdekében folytatott tárgyalások gondolatát" - foglalta össze a
Gladio-ról szóló belga szenátusi jelentés az időszakot. "Ez az együttműködés az
1940-es évek vége felé a Belga/Brüsszeli Háromoldalú Találkozó létrehozásával még
szilárdabb alapokra helyeződött".14
A titkos hadvezetési központok legtöbb részlete a mai napig nem áll
rendelkezésre, de az ismert, hogy a TMB mellett más központokat is létrehoztak,
amelyek a CCUO, CPC, ACC és SDRA11 rövidítéseket viselték. A jelenleg
rendelkezésre álló Gladio bizonyítékok arra utalnak, hogy a háborút közvetlenül
követő években a háromoldalú struktúrákat részesítették előnyben, mivel az
Egyesült Királyság és az Egyesült Államok ugyanebben az időben a holland Gladioval való titkos együttműködésüket is hivatalossá tették a Holland Háromoldalú
Bizottságban (TCH), amelyben az Egyesült Királyság, az Egyesült Államok és
Hollandia egy-egy helyet foglalt el.15 Úgy tűnik továbbá, hogy ilyen háromoldalú
titkos megállapodás létezett a britek és a franciák között is, akik 1947. május 4-én
egy titkos együttműködésről szóló paktumot írtak alá.16 E titkos hadviselési
központok mellett 1948. március 17-én megalakult az úgynevezett Western Union
Clandestine Committee (WUCC). Ez egy titkos Gladio koordinációs központ volt,
amelynek feladata egy esetleges szovjet invázió elleni békeidőszaki előkészületek
végrehajtása volt, és amelyben öt nemzetnek volt székhelye: az Egyesült
Királyságnak, Belgiumnak, Hollandiának, Luxemburgnak és Franciaországnak.17
"Más országok is követtek tehát ilyen politikát; a TMB-től független egységet
alkottak, azzal a céllal, hogy közös politikát alakítsanak ki egy esetleges háborúra
való békeidőszaki felkészülést illetően" - jegyezték meg a belga szenátorok,
miközben megjegyezték, hogy az Egyesült Államok állítólag csak 1958-ban lett a
WUCC tagja.18
Jan Willems belga Gladio-szerző szerint a WUCC 1948 tavaszán történt
megalakulása Ernest Bevin brit külügyminiszter 1948. január 22-én Londonban
tartott nyilvános beszédének közvetlen következménye volt. A brit parlament előtt
Bevin kifejtette tervét az "Union Occidental" létrehozásáról, egy olyan nemzetközi
szervezetről, amelynek célja az volt, hogy szembeszálljon a szovjet fenyegetéssel
Európában, amelyet nemcsak a Vörös Hadseregben, hanem mindenekelőtt NyugatEurópa kommunista felforgatásában látott. Washingtonnal együtt, amint azt egy
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1948. március 8-i amerikai memorandum is jelzi, Bevin egyetértett abban, hogy "A
pillanatnyi probléma már nem annyira abból áll, hogy fel kell készülnünk a
következő eseményekre
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egy külföldi agresszor ellen, hanem hogy belsőleg kell felkészülnünk egy idegen
hatalom által támogatott ötödik oszlop ellen.19 A WUCC-nek, amelyet időnként
CCWU-nak is neveztek, két küldetése volt biztonsági szinten. Garantálni, hogy a
politikai és katonai megbeszéléseket titokban lehessen lefolytatni; és kidolgozni az
együttműködés formáit a felforgató és beszivárgó tevékenységek elleni
küzdelemben. 'A cél az volt, hogy olyan mechanizmusokat dolgozzanak ki, amelyek
lehetővé teszik a kommunista jelöltek eltávolítását a politikai intézmények
irányításából; ez a cél az amerikai dokumentumok szerint megvalósult.'20
A NATO 1949-es párizsi megalakulása után a WUCC, amint azt a belga szenátus
megállapította, 1951 áprilisában szilárdan integrálódott a katonai szövetségbe, és
címkéjét "Titkos Tervező Bizottság"-ra (CPC) változtatták. "Összefoglalva" hangsúlyozza a belga Gladio szerzője, Willems - "a belső ellenség elleni harc a
NATO-paktum szerves részét képezte az 1949-es aláírása óta".21 Ahogy a NATO
fokozta a titkos hadviselést a CPC mellett egy második titkos parancsnoki központot
is létrehoztak a katonai szövetségen belül, a Szövetséges Titkos Bizottságot (ACC),
amely állítólag 1958. április 29-én és 30-án tartotta első ülését Franciaországban,
Franciaország elnöksége alatt. Amikor a NATO-nak el kellett hagynia
Franciaországot, az ACC 1968-ban Brüsszelbe költözött, és a titkos ACC-t, mint
SDRA11 szekciót, közigazgatásilag a belga katonai titkosszolgálat SGR-en belül
helyezték el, amelynek székhelye Evere-ben volt, közvetlenül a NATO létesítményei
mögött. Az ACC fedőszervezetének számító SDRA11-et "a NATO finanszírozta",
amint az a belga Gladio-jelentésből kiderült, míg az SDRA8-at, a belga Gladio titkos
akciórészlegét a belga védelmi minisztérium fizette.22 A Gladio ACC parancsnoki
központjának utolsó megerősített ülésére 1990. október 23-án és 24-én került sor
Brüsszelben, Raymond Van Calster belga SGR főigazgató elnökletével, aki dühös
volt, amikor az újságírók kérdéseket kezdtek feltenni a titkos központról. 23
Michel Van Ussel, alias Georges 923, a belga Gladio tagja az 1980-as években, a
belga Gladio-ról szóló 1991-es könyvében kifejtette, hogy az ACC-nek
mindenekelőtt koordinációs feladata volt. "A koordinálandó tevékenységeket az
ACC-ben vitatták meg. A kérdések közé tartozott a rádiórendszerek használata, az
ejtőernyős ügynökök leszállási területeinek megjelölése, az ügynökök egymás
felismerésének módja, az ügynökök országhatárokon át történő átszállítása stb.".
Van Ussel kifejtette, hogy a katonai titkosszolgálatok az ACC-t ötletcserére és titkos
műveletek megvitatására használták: "A hírszerzés, a szökési és kitérési műveletek,
valamint a légi és tengeri műveletek terén minden ACC-tagország ugyanazokat a
szabályokat követte, amelyeket ráadásul a résztvevők közös megegyezéssel
állapítottak meg. Ugyanakkor minden tagország szabadon végezhetett más
"tevékenységeket" is, amelyekről nyilvánvalóan nem esett szó az összejöveteleken,
vagy ha egyáltalán, akkor csak titokban, az oktatók között.24
A belga szenátusnak nagy nehézségekbe ütközött a tények tisztázása, amikor a
titkos NATO-központokról volt szó. Raymond Van Calster tábornok szándékosan
félrevezette a szenátorokat a kihallgatása során, amikor nem említette az SDRA11
létezését, amely az ACC fedőszervezete volt a belga katonai titkosszolgálaton
belül.25 Továbbá néhány belga katonatiszt határozottan elutasította a belga
szenátorok előtti tanúvallomást azzal a kijelentéssel, hogy beleegyeztek egy Gladio131

titokba, amely így szólt: "Ezennel kijelentem, hogy soha nem fogok...".
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az ilyen információkat és anyagokat a biztonságos területen kívül, illetve azokkal,
akiknek nincs felhatalmazásuk arra, hogy ezeket megkapják, még a nyugdíjazásom vagy
az országom szolgálatából való felmentésem után sem beszélhetem meg, kivéve, ha e
kötelezettség alól konkrét, félreérthetetlen és kategorikus hivatalos értesítéssel
felmentést kapok.". A szenátorok csalódottak voltak, és jegyzőkönyvbe vették, hogy
a NATO titkos háborújával kapcsolatos vizsgálatukat "súlyosan hátráltatta az érintett
katonai személyzet elutasítása, akik a NATO titoktartási kötelezettségére
hivatkoztak, amely kiterjedt azokra a tevékenységekre is, amelyeket a KVK-ban
végeztek".26
Cecile Harnie, a belga Zöld Párt szenátora később bírálta, hogy a belga Gladiobizottság, amelynek tagja volt, nem tudta kideríteni az igazságot a brabanti
mészárlásokkal kapcsolatban, és hogy mindenekelőtt a NATO-val való
kapcsolatokat nem sikerült tisztázni. A tanúk, mint helyesen kiemelte, gyakran
bújtak a NATO titoktartása mögé, amikor nem voltak hajlandóak válaszolni a
Gladio-hálózatok két nemzetközi titkosszolgálata - az ACC és a CPC - és a NATO
Legfelsőbb Szövetséges Európai Parancsnoksága (SHAPE) közötti kapcsolatokra
vonatkozó kérdésekre. A belga szenátus Gladio-val kapcsolatos vizsgálatának 1991
októberében történt befejezése után Madame Harnie ezért egy újabb vizsgálatot kért,
amely a NATO szerepére összpontosít. Mivel a NATO európai főhadiszállása
Brüsszel, Mons és Casteau városokban található, Belgium az európai országok közül
vitathatatlanul ideális helyzetben volt a NATO titkos hadseregének részletesebb
vizsgálatához. De ennek az előnyös helyzetnek ellenére Harnie kérését
elutasították.27
A belga parlamenti képviselők vizsgálatuk során meglepődve tapasztalták, hogy a
titkos hadsereg (SDRA8) milyen jól elrejtőzött a belga katonai titkosszolgálaton
(SGR) belül. A titkos hálózat felfedezésének idején a katonai titkosszolgálat öt
részlegre volt felosztva, amelyek közül az egyik az SDRA volt, amely az SGR
összesen 300 teljes munkaidős alkalmazottjából mintegy 150-et foglalkoztatott. Az
SDRA-t az 1950-es évek elején hozta létre Charlier ezredes, aki korábban a brit
SAS különleges erőknél szolgált, és a Gladio leleplezések idején a belga hadsereg
alezredese és vezérkari főnöke volt. Az SDRA-t ismét 8 egységre osztották fel, és a
szigorúan titkos maradandót alkotó SDRA8 mellett SDRA6 címke alatt szerepelt
például a belga csendőrség. A szenátorok csak később tudták meg, hogy a legtöbb
országban a félkatonai titkos hadsereget a katonai titkosszolgálaton belül rejtették
el, mint az orosz "babuska babákat", ahol az első és legkisebb baba a második
nagyobb babában van, a második a harmadikban, a harmadik a negyedikben és így
tovább, ami szinte lehetetlenné tette a törvényhozás és a parlamenti képviselők
számára, hogy eleget tegyenek alkotmányos kötelességüknek a titkosszolgálatok
felügyeletére, ellenőrzésére és szükség esetén vizsgálatára.28
Az SDRA8 - mint minden más európai Stay-Behind hálózat - kiképzőkből és
ügynökökből állt, az előbbiek képezték ki az utóbbiakat. Állítólag a kiképzők száma
egy adott időpontban mindössze tíz volt, míg "összesen körülbelül 40 ügynök volt.
Az oktatók általában havonta kétszer tartottak kapcsolatot ügynökeikkel".29 A
szenátusi vizsgálat tanácsadói úgy ítélték meg, hogy az 50 SDRA8 tagra becsült
létszám valószínűleg túl alacsony, mivel azonban számos vonatkozó dokumentumot
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megsemmisítettek, a kérdést nem lehetett tisztázni. Mint minden Stay-behind
hálózat, az SDRA8 és a civil STC/Mob is a sejtek elve szerint működött.
Megszállás esetén a
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az oktatók külföldre mennek, míg ügynökeiknek a megszállt területen kell
maradniuk, és saját hálózatot kell toborozniuk: "Az ügynököket úgy képezték ki, hogy az
ország megszállása esetén ők maguk is toborozhassanak más ügynököket, azzal a
céllal, hogy
egy olyan hálózatot építettek ki, amelynek ők voltak a főnökei. A toborzási stratégia
piramisszerű struktúrát követett. Így a hálózat ötszörösére bővíthető volt.30
Az STC/Mobban minden oktató ismerte a saját ügynökeit, de nem ismerte a többi
oktató ügynökeit, és az ügynökök nem ismerték egymást. A "szükséges ismeret
elve" szigorúan érvényesült a hátramaradás titkosságának fokozása érdekében, és
csak az Igazságügyi Minisztériumon belül a Surete igazgatója ismerte mind az
STC/Mob oktatók, mind az ügynökök nevét. M. Raes, a Surete nagyhatalmú
igazgatója 1977 és 1990 között a szenátusi vizsgálat előtt azt állította, hogy
"elfelejtette" az ügynökök nevét, miközben kitartott amellett, hogy biztonsági
okokból tanulmányozta az aktáikat.31 Wathelet igazságügyi miniszter azt állította,
hogy az STC/Mob 1990 novemberében csak hét kiképzőt számlált. "Minden egyes
oktató legfeljebb 10 önkéntes ügynököt toborzott, alakított ki és képzett ki" állapította meg a szenátusi vizsgálat, és fenntartotta, hogy a szekció 1990 végén 45
ügynököt számlált.32 Ha ezek a számok helytállóak, akkor a belga Gladio STC/Mob
1990 novemberében szerény számban 7 kiképzőből és 45 ügynökből, tehát összesen
52 emberből állt.
Legalábbis 1951-től a belga Gladios SDRA8 és STC/Mob küldetéseit írásban
felvázolták a Gladiátorok számára egy 1951. szeptember 28-án kelt titkos levélben,
amelyet Van Houtte belga miniszterelnök, Moyersoen belga igazságügyi miniszter
és De Greef belga védelmi miniszter írt alá. Ebben a miniszterelnök a következőket
írta: "Meg kell határoznom Önöknek a kormány által Önökre bízott küldetés jellegét
és elképzelését. A küldetés alapvetően az ellenséggel szembeni ellenállási
tevékenység koordinálásából áll a megszállt nemzeti területen". A levél így
folytatódott: "Békeidőben az Ön feladata: 1) tanulmányozni azokat a feltételeket,
amelyek mellett az ellenséggel szembeni ellenállás kifejlődhet 2) felügyelni az erre a
célra előkészített általános tervek koordinálását 3) kiválasztani azokat a
személyeket... akik Belgiumban maradnának, hogy a megszállt területen folytassák
az Ön irányítása alatt végzett munkáját.... 4) Tájékozódjon... a megszállt területen
való védekezés tárgyában nemzetközi és nemzeti szinten hozott valamennyi
javaslatról, rendelkezésről és határozatról. Az a tény, hogy a küldetés azt a parancsot
is tartalmazta, hogy reagáljanak a nemzetközi döntésekre, aggasztotta a titkos
hadsereget vizsgáló belga szenátorok egy részét, mivel ez azt jelentette, hogy a
NATO és a külföldi országok, köztük az USA és az Egyesült Királyság,
befolyásolni tudták a belga maradásra vonatkozó döntéseket. "A két szolgálat
[SDRA8 és STC/Mob] vezetői kötelesek" - folytatódott a levél - "minden olyan
kérdésben, amely a katonai és polgári ellenállás előkészületeire vonatkozik a
megszállt területeken, folyamatosan tájékoztatni Önt az általuk kidolgozott
tervekről, az általuk tervezett tevékenységekről, az általános utasításokról,
amelyeket alárendeltjeiknek adnak, vagy az általános utasításokról, amelyeket a
nemzeti és nemzetközi hatóságoktól kapnak".33
Ezután a levél tovább folytatta a háború esetére szóló küldetések meghatározását.
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SDRA8-nak részt kell vennie: a) hírszerzés a hadsereg számára; b) kémelhárítás;
c) akciók: katonai célok szabotálása, együttműködés a szövetséges erők
[különleges erők] elemeivel, félkatonai akciók, titkos hadsereg és gerilla;
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d) a kapcsolattartók és az evakuálási vonalak megszervezése. Míg az STC/Mob a
következő feladatokat látta el: "a) információgyűjtés politikai, gazdasági és társadalmi
témákban; b) összeköttetés
a száműzetésben lévő kormány és az országon belüli polgári ellenállási hálózatok
közötti munka; c) pszichológiai hadviselés, mindenekelőtt a titkos sajtó és rádió; d)
elleninformációs tevékenység, amely a fent említett tevékenységek védelmét
célozza;
e) a fent említett feladatok teljesítéséhez szükséges összeköttetések és evakuálási
útvonalak megszervezése.34
A belga titkos hadsereg, mint az egész kontinensen működő többi Stay-Behind
hadsereg, annak érdekében, hogy a reguláris erőkétől függetlenül tudjon működni,
országszerte titkos fegyverraktárakkal volt felszerelve, amelyek fegyvereket, lőszert,
aranypénzeket és robbanóanyagokat tartalmaztak. Ezenkívül a belga titkos hadsereg,
mint az összes többi nyugat-európai NATO-tagállam a nyolcvanas évek közepétől
kezdve, összesen 79 "Harpoon" kommunikációs központtal volt felszerelve,
amelyeket a kormány összesen 155 millió belga frankért vásárolt. M. Wathelet belga
igazságügyi miniszter a szenátorok előtt azt vallotta, hogy a NATO javasolta, hogy a
drága Harpoon-berendezéseket minden állam vásárolja meg a titkos hadseregek
számára. 'Tekintettel a régi gépek felderítésének vagy javításának meglévő
veszélyére, az ACC-ben úgy döntöttek, hogy új típusú rádiógépet fejlesztenek ki' magyarázta Wathelet. 'A Surete de l'Etat-ban gyakran említett "Harpoon" projektet
ezután a német AEG Telefunken cég valósította meg' a Gladio parancsnoki
központjának, az ACC-nek a megbízásából.35
A rövid hullámokon, nagy frekvenciával működő, nagy teljesítményű Harpoon
gépek képesek voltak műholdak nélkül kommunikálni egy 6000 km távolságra lévő
másik állomással, mivel a rádióhullámok visszaverődtek a világot körülvevő
természetes ionoszférán. Rendkívül kifinomult kódolási rendszereket használva
olyan üzeneteket állítottak elő, amelyek gyakorlatilag dekódolhatatlanok voltak.36
Michel Van Ussel, aki az 1980-as években az STC/Mob tagja volt, úgy emlékszik,
hogy "ezek a kis technikai csodák" "hatalmas technikai előrelépést jelentettek:
Túlzás nélkül, a Harpoon rendszerem a 2000-es év katonai rádiórendszere,
amelynek az első üzembe helyezésekor az egész világon nem létezett hasonlóan
nagy teljesítményű megfelelője". A hordozható Harpoon adók súlya elemekkel
együtt mindössze 8 kg volt, és "egy elegáns, számzárral védett aktatáskában" voltak.
A Harpoon rendszerek képesek voltak auto- matikusan, ügynök nélkül, nagy
sebességgel fogadni és dekódolni, valamint kódolni és küldeni üzeneteket. Az
ügynököknek nem kellett többé Morse-jeleket használniuk, mint a korábbi
évtizedekben, sőt, akár távollétükben is küldhették a közleményt.37
A belga szenátus vizsgálata megállapította, hogy az STC/Mob ügynökeit
Belgiumban képezték ki, és néha "külföldre is elmentek tanfolyamokra".38 A staybehind erősen támaszkodott a nemzetközi kapcsolatokra, és az ügynököknek kettős
életet kellett élniük. "Ami engem illet, mi [a rádiós oktatóm és én] körülbelül
havonta egyszer találkoztunk. A képzésre a házamban került sor, általában péntek
este, miután a gyerekek lefeküdtek" - meséli Michel Van Ussel, az STC/Mob
egykori tagja, hozzátéve, hogy "néhány ügynök nem merte otthon fogadni
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kiképzőjét, mert nem tájékoztatta feleségét erről a titkos kettős életről".39 A
nemzetek közötti hátramaradási gyakorlatok során az STC/Mob ügynökeinek
például biztonságos rádiókapcsolatot kellett létesíteniük a francia Gladio-val.40
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"Egy nap egy férfi eljött a házamhoz, és megkérdezte, hogy elfogadnék-e egy
bizalmas küldetést". Van Ussel elmesélte a beszervezését. 'Azt mondta, hogy
a NATO keretein belül van valami. Mivel még mindig visszautasíthattam az ajánlatát,
nem sokat magyarázott. Tanácsos volt nem túlságosan konkrétumokat mondani, mert
ez volt az egyik legtitkosabb szervezet, amely valaha létezett'. Végül Van Ussel
beleegyezett, hogy a
titkos katona. "Rendelkezésünkre állt egy rádió. A bázisunk London közelében volt,
egy második bázisunk pedig Boston közelében, az Egyesült Államokban.'41
"Mindenekelőtt a puszta kíváncsiság késztetett erre" - gondolkodik el Van Ussel a
Gladiátorrá válás indítékairól, "hogy behatoljak ebbe a különös világba, amelyet az
ember úgy ábrázol, mintha sziluettekből, trencsekkekből és álszakállakból állna".
Meglátása szerint a legtöbb gladiátor egyszerűen kíváncsi és kalandvágyó volt. "Ez
messze áll" - jegyzi meg könyvében - "az olyan nemes indítékoktól, mint a becsület,
a kötelességtudat vagy a hazaszeretet... amelyeket egyesek a tagok indítékának
akartak látni, amelyeket valójában nem is ismertek". Van Ussel úgy vélte, hogy a
sötét összeesküvések terjedésének megakadályozására a legjobb módszer, ha a titkos
belga katonák kilépnek a sötétből, és elmondják a maguk oldalát, mert "most már
semmi sem akadályozza meg őket abban, hogy maguk is tanúskodjanak".42
Van Ussel hangsúlyozta, hogy a titkos katonák nevét a CIA és az MI6 szigorúan
titokban tartotta. "Pontosan úgy, mint a legjobb kémregényekben, minden Gladioügynöknek volt egy kódneve és egy száma. Ezeket szisztematikusan használták,
mindenekelőtt a gyakorlatok során". Van Ussel maga a "Georges 923" Gladio
kódnevet kapta, míg más titkos katonák olyan neveket használtak, mint a "Charles",
a "Tsabelle", a "Pollux" és a "King-Kong". A valódi nevet, amelynek a fedőnév
megfelelt, "csak két vagy három személy ismerte", magyarázza Van Ussel alias
Georges 923, köztük a Gladiátort beszervező tiszt, valamint az a tiszt, akivel
rendszeres időközönként találkozott utasításokért.43 A CIA és az MI6
főhadiszállásán minden Gladiátorról létezett egy személyes akta, "egyfajta
önéletrajz", amelyben szerepelt a Gladiátor valódi neve, munkája, címe, családja és
néhány egyéb információ, "beleértve a teljes ujjlenyomatot is!". A személyes
aktában feljegyezték az adott ügynök által használt titkosítási kódokat, valamint az
aktiválási kódszavakat és az ügynökhöz rendelt titkos fegyverraktárak pontos helyét
is. "Ez az akta kódolva volt, és egy példánya azokban az országokban volt, ahol a
rádiós bázisok találhatók", tehát Angliában és az Egyesült Államokban. 'Az SDRA8
főnöke rendszeresen járt oda, hogy frissítse a fájlokat'.44 Van Ussel kifejtette, hogy
'az angolok és az amerikaiak kiváltságos levelezőpartnerek voltak, mivel a rádiós
bázisok az ő területükön voltak (és vannak) telepítve'.45
Az SDRA8 legtöbb tagját a belga hadseregben toborozták az ejtőernyősök között.
A kiképzésre a Meerdaal katonai táborban került sor, a robbanóanyagokkal való
kiképzést a brasschaat-i Polygone-ban végezték. A beszervezett ügynökök
egyenruhát viseltek a kiképzés során, a belga kiképzők pedig Nagy-Britanniában
végeztek tanfolyamokat, és brit kiképzők jöttek Belgiumba tanfolyamokat tartani.46
Annak érdekében, hogy álcázzák titkos küldetésüket a katonai titkosszolgálaton
(SGR) belül, az SDRA8 tagjai úgy tettek, mintha különböző, állítólag a rendes
hadviseléshez szükséges technikákat képeznének. Ezek a tevékenységek
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mindenekelőtt búvárkodásból és ejtőernyős ugrásokból álltak.47 Az SDRA8 és a
belga csendőrség közötti együttműködés, hivatalosan integrálva
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SDRA6 szakaszként került be az SDRA-ba, közel volt. A csendőrség vezetője azt vallotta.
hogy 1990 előtt a csendőrség Puma helikopterét az SDRA rendszeresen használta az
áramszünet idején végrehajtott ejtőernyős bevetésekre.48
Maguk a belga hátramaradt ügynökök nagyon keveset tudtak a Gladio nagyobb
keretéről. Az ügynököknek azt mondták, hogy egy európai szervezet részei,
amelynek bázisai Washingtonban és Londonban vannak. A teljes szervezet
struktúráját nem fedték fel.49 Mint minden titkos hadseregben, a belga titkos katonák
is "alaposan antikommunisták" voltak, amint azt a szenátusi vizsgálat
megállapította.50 Közös gyakorlatokon a belga stay-behind tagjai brit és amerikai
tisztekkel találkoztak, és más gladiátorokkal együtt edzettek. Az SDRA8 ügynökei
az évek során számos nemzeti és nemzetközi gyakorlaton vettek részt Belgiumon
belül és kívül. Azt, hogy az SDRA8 összesen hány gyakorlaton vett részt, nem
lehetett tisztázni, mivel a belga szenátus bizottsága csak "egy hiányos listát" kapott a
kért adatokból, mivel állítólag "a dokumentumokat gyakran megsemmisítették,
miután a gyakorlatot végrehajtották". A Bizottság azonban meg tudta erősíteni, hogy
"évente több gyakorlatot szerveztek".51
Mivel ezeket a gyakorlatokat teljes titoktartás mellett kellett végrehajtani,
ügynököknek adtak ki
különleges azonosító kártyák, amelyeket letartóztatás esetén fel kell mutatni.
"Minden résztvevő kapott egy gyakorlókártyát, amelyet baleset esetén fel kellett
mutatniuk, hogy bizonyítsák, hogy hivatalos gyakorlaton vesznek részt. Ezeken a
kártyákon szerepelt az SDRA állandó telefonszáma, aki viszont utasítást kapott,
hogy lépjen kapcsolatba az SDRA vezetőjével8.52 A gyakorlatok között szerepelt az
információgyűjtés és a nemzetközi menekülési és evakuálási műveletek. Az egyik
gyakorlat során az SDRA8 ügynökeinek például szovjet hajókat kellett
megfigyelniük a belga kikötőkbe érkező és onnan induló hajókon, és az
információkat továbbítaniuk kellett a parancsnokságnak. Ilyen nemzetközi
tartózkodás-gyakorlatokra az egész hidegháború alatt sor került. Ezek között voltak
tengeralattjáró-műveletek a Földközi-tengeren fekvő franciaországi Korzika
szigetén, ahol az SDRA8 a francia titkos Stay-Behind hadsereggel együtt gyakorolt.
Ezek a gyakorlatok 1990-ig tartottak. 1990 áprilisa körül Charlier tábornok,
vezérkari főnök tájékoztatta Coeme védelmi minisztert, hogy elrendelte az SDRA8
szekció egy sor tevékenységének megszüntetését, "mindenekelőtt a búvárkodás és a
Korzikán szervezett gyakorlatok tekintetében".53 Az SDRA8 Belgiumon kívüli
műveletei azonban nem korlátozódtak a Földközi-tengerre, amint azt a belga
szenátorok nagy meglepetéssel tapasztalták. A belga titkos hadsereg tagjai a
portugál titkos hadsereghez hasonlóan a belga gyarmatokon is tevékenykedtek
Afrikában. "Az SDRA8 illetékes hatósága megerősítette, hogy a para-kommandós
kiképzők részt vettek a belga hadsereg műveleteiben Zaire-ben az 1970-es években
(Kisangani, Kitona) és Ruandában" - állapították meg a szenátorok. "Ezek a
beavatkozások szöges ellentétben állnak a megerősített szabályokkal, amelyek
szerint a teljes titoktartás miatt az oktatók és az ügynökök békeidőben nem
keveredhetnek katonai vagy társadalmi tevékenységekkel.54
Az európai nemzetközi menekülési és evakuálási missziók során az SDRA8
ügynökei és nemzetközi Gladio kollégáik titkos vonalakon mentőházról mentőházra
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továbbították a személyeket, és gyakorlatilag titokban juttatták be és ki őket egy-egy
országból. "Gyakran ezeket a gyakorlatokat nemzetközi szinten szervezték, és egy
lelőtt pilóta vagy külföldi ügynökök fogadására és kiszállítására gyakorolták őket.
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aki különleges küldetéssel (hírszerzés, szabotázs) érkezett az országba, amelyet
egy meghatározott helyen kell végrehajtani. A páneurópai Gladios-rendszer
figyelemre méltóan jól működött, amint azt a belga szenátorok némi meglepetéssel
tapasztalták: "Az embernek kell
két dolgot jegyezzünk meg ezekkel a gyakorlatokkal kapcsolatban. Először is, itt egy
nemzetközi hálózatról van szó, amely titokban evakuálhat egy személyt Norvégiából
Olaszországba. Ez nagyon szoros együttműködést és szigorú koordinációt feltételez
nemzetközi szinten egy sor titkosszolgálat között" - jegyezték meg jelentésükben a
szenátorok. "Ami másodsorban megdöbbentő, az a tökéletes technikai infrastruktúra,
amellyel a Stay-Behind fel volt szerelve: A személyeket és az anyagot tengeren,
levegőben, ejtőernyővel szállították tovább vagy fogták el. Érkezési zónáikat
megjelölték és ellenőrizték. A személyeket biztonságos épületekben helyezték el.55
Az STC/Mob ügynöke, Van Ussel, alias Georges 923, arról számol be, hogy a
búvárkodási műveletek kedvelt területe a Földközi-tenger és a korzikai Solenzara
katonai bázis volt, amelyet "a belga katonai személyzet családjai jól ismertek a
nyaralásaik során".56 Van Ussel hangsúlyozta, hogy a titkos hadseregek szorosan
együttműködtek Európában, és mindössze egy hónap alatt sikerült egy ügynököt
titokban Norvégiából Olaszországba szállítani anélkül, hogy valaha is vám- vagy
rendőrségi ellenőrzésnek kellett volna alávetni: "Az egyik végrehajtott gyakorlat a
következő volt: Egy holdtalan éjszakán egy angol tengeralattjáró felbukkant
Norvégia partjainál, és egy kis tutaj diszkréten a parton lévő helyi hálózat
ügynökének fényjelzései által irányítva a szárazföldre vitte az ügynököt" emlékezett vissza Van Ussel. "Amikor a tutaj visszatért a tengeralattjáróhoz, a
"látogatót" átvette egy civil ügynök, aki kikérdezte és átkutatta, hogy meggyőződjön
arról, hogy valóban a várt személyről van szó. A hálózatba beillesztett "látogatót"
ezután gyalog, lóháton és autóval szállították egyik hálózatból a másikba, amíg el
nem érte Kristiansandot" Norvégia déli partjainál. "Onnan egy halász, aki a
hálózatnak dolgozott, Alborgba szállította" Dánia északi partjainál, "ahol a dán
hálózat vette át. Így egy hónapnyi utazás után Hollandián, Belgiumon és
Franciaországon keresztül jutott el egy gyönyörű reggelen az olaszországi Frioul
területére, anélkül, hogy a legkisebb vám- vagy rendőrségi ellenőrzésen is átesett
volna. Ez utóbbi valójában a gyakorlat egyik célja volt" - hangsúlyozta Van Ussel.
"Folyamatosan figyelték, több tucat evakuációs hálózat vezette."57 .
Az SDRA8 tisztjeit az Egyesült Királyságban képezték ki, és az Egyesült
Államokban is képzést kaptak az amerikai különleges erőkkel együtt, amint azt a
belga Gladio-vizsgálat megállapította: "A Bizottság megállapította, hogy az SDRA8
több tagja részesült az Egyesült Államokban a különleges erők kiképzéséből", és
részt vett az amerikai különleges erők részvételével Európában végrehajtott NATOgyakorlatokon. "Az Egyesült Államok így 1947-től kezdve rendelkezett" állapították meg kritikusan a szenátorok - "egy fontos eszköz felett, amely lehetővé
tette az Egyesült Államok számára, hogy befolyási övezetében lévő országok
belpolitikai helyzetére hatni tudjon".58 Ma tehát a legkényesebb Gladio-kérdés
Belgiumban és máshol Európában: Az Egyesült Államok szovjet invázió hiányában
is élt-e ezzel az eszközzel? Használta-e a belga Gladio fegyvereit és
robbanóanyagait Belgiumban békeidőben, vagy,
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vagy pedig segített-e olyan titkos jobboldali csoportoknak, amelyek ilyen katonai
műveletekben vettek részt?
A belga szenátorok a titkos hadsereg vizsgálatát követően igenlő választ adtak
erre a kényes kérdésre. Legalább egy esetet, az úgynevezett Vielsalm-ügyet sikerült
rekonstruálniuk. 1984-ben egy amerikai tengerészgyalogos osztag indult el egy
Londontól északra fekvő repülőtérről. Belgium fölött ejtőernyővel egy kijelölt
területre ugrottak le, ahol az SDRA8 helyi belga ügynöke fogadta őket, aki
útmutatást ajánlott nekik. Az amerikai különleges erők és a belga titkos katonák két
hétig a földön élve, a belga lakosság elől rejtőzködve készültek a küldetésükre: Az
álmos dél-belgiumi Vielsalm város rendőrőrsének megtámadására. Az amerikai
tengerészgyalogosok lopakodva közelítették meg céljukat, és tüzet nyitottak. A
Vielsalm-i őrs egyik belga tiszthelyettese meghalt, egy amerikai tengerészgyalogos
pedig egy szemét vesztette az akcióban.59
A támadás, mint a szenátorok megállapították, része volt egy úgynevezett Oesling
gyakorlat. A nemzeti hadsereg erői és az amerikai különleges erők részlegei
hajtották végre ezeket a gyakorlatokat, amelyekre minden évben legalább egyszer
sor kerül. "A Bizottság többször is megkérdezte, hogy az SDRA8 vagy kiképzői
részt vettek-e az Oesling-gyakorlatokon". "Emlékezzünk" - hangsúlyozták
jelentésükben - "hogy az egyik ilyen gyakorlat során, 1984-ben fegyvereket loptak
el a Vielsalm állomás arzenáljából". Kezdetben a belga stay-behind tagok azt
állították, hogy nem vettek részt. "Az SDRA8 utolsó parancsnoka tagadta, hogy
szolgálata részt vett volna ilyen jellegű gyakorlatokon, mivel azok nem tartoztak
egysége küldetéséhez, és mivel ügynökei számára túl nagy volt a kockázat" - jegyzi
meg a szenátus Gladio-jelentése. "Ezzel a nyilatkozattal ellentétben az SDRA11 egy
korábbi vezetője és a teljes SDRA egység korábbi parancsnoka megerősítette, hogy
a hálózat részt vehetett az Oesling-gyakorlatokon. Egy másik tisztviselő
megerősítette, hogy a hálózat két Oesling-gyakorlaton is részt vett".60 "Hónapokon
keresztül az volt a magyarázat, amit a polgári hatóságok adtak nekünk, hogy a
támadás közönséges bűnözők vagy terroristák műve volt" - emlékszik vissza a
Vielsalm terrorakcióra Rene Haquin belga újságíró. 'Több hónap telt el, mire kaptam
egy telefonhívást. Így mentem Franciaországba, és találkoztam Lucien Dislaire-rel,
aki átadta a jelentését, és hosszasan elbeszélgetett velem. Elmondta, hogy részt vett
egy titkos manőverben, amelynek célja az ellenállás és az ellenállás támogatásának
műveleteinek reprodukálása volt, ahogyan azt a háború végén tették.'61 Amikor
1990-ben az egész stay-behind hálózatot leleplezték, Dislaire belga titkos katona egy
Gladio dokumentumfilmben a kamera előtt elmagyarázta, hogy a Vielsalm mellett
más gyakorlatok is voltak az amerikai különleges erőkkel. Eredetileg Luxemburg
tartomány északi részéről származom" - magyarázta Dislaire a dokumentumfilmben.
"Abban az időben egy bank igazgatója voltam, és egyúttal egy volt partizán. Egy
nap néhányan eljöttek hozzám, és segítséget kértek néhány különleges manőverhez,
amelyet az amerikai különleges erőkkel összehangolva hajtottak végre" magyarázta. "A belga kommandósoknak azt mondták, hogy amerikai ejtőernyősöket
kell visszaszerezniük. E művelet után előre meghatározott helyekre kellett volna
menniük, és a csendőrséghez tartozó laktanyákat kellett volna megtámadniuk.
Nálam volt az utánpótlás, a fegyverek és a rádióadó, amellyel az egészet
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koordináltam'.62
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Rene Haquin emlékeztet arra, hogy a Vielsalm csak egy volt a sok közül.
más műveletek, amelyek során az amerikai különleges erők titokban belga földön
tevékenykedtek. "Olvastunk az újságokban a Chasseur Ardennes katonai tábora
elleni támadásról itt Belgiumban. Más újságírókkal együtt odamentem" - emlékezett
vissza Haquin egy Gladio-dokumentumfilmben. 'Átvágták a kerítést, megtámadták a
fegyvertárat, megsebesítették az őrt, és egy bizonyos számú fegyverrel távoztak.
Azért tudtam bejutni a táborba, mert ismertem ott néhány embert. Odabent külföldi
katonákat láttam, főleg amerikaiakat.63 A belga Gladiátor Dislaire megerősítette
Haquin újságírónak, hogy az amerikai különleges erők többször is részt vettek titkos
műveletekben Belgiumban. 'Néhány nappal a Vielsalm laktanya elleni támadás előtt
volt némi balhé' - emlékszik vissza Dislaire. Az amerikaiak túl messzire mentek.
Negyvenes éveikben járó emberek voltak, tisztek, kemény fiúk. Túlzásba vitték a
játékot. Már korábban is támadtak laktanyákat. Még egy gránátot is eldobtak a
főügyészi hivatal közelében. Dislaire azt állította, hogy az amerikai különleges erők
erőszakos eljárása nagyon feldühítette azokat a belgákat, akik tudtak a
titkosszolgálati műveletekről: "A civil hatóságok reagáltak, mondván, hogy ez már
túl sok. Ekkor törölték a Vielsalm laktanya elleni tervezett támadást. A támadás
napján közölték velünk, hogy a támadást törölték". Az amerikai különleges erőket
mégsem lehetett megállítani. Dislaire így emlékszik vissza: "De az amerikaiak
megkértek, hogy készenlétben vezessem őket a táborba. Másnap reggel a
feleségemmel Namurba mentünk. A rádióban hallottam, hogy éjfélkor megtámadták
a laktanyát. Nem tudom megmondani, hogy mi történt, mert aznap este 8 órakor
indultam el. Nem lett volna szabad maradnom. Dislaire-t másnap reggel
tájékoztatták a történtekről. "Másnap a Vielsalm laktanya parancsnoka felhívott, és
tájékoztatott a műveletről. Azt mondta, hogy mondjam meg a belga kommandónak,
hogy az őr nem halt meg, hanem kórházban van, súlyosan megsebesülve.64 Később
az az őr meghalt.
A belga hatóságok az 1980-as évek titokzatos műveletei után eltüntették a
nyomokat, és az érzékeny kérdésekre nem kaptak választ. A titkos belga hadsereget
nem leplezték le, és csak néhány támadást erősítettek meg. "Az amerikai és belga
hatóságok, akiket kihallgattak, végül hónapok után elismerték, hogy volt egy
gyakorlat, és elismerték, hogy bizonyos támadások megtörténtek" - emlékszik
vissza Haquin. T emlékszik például egy támadásra egy katonai üzemanyagraktár
ellen Bastogne-ban. Egy másik támadás egy neufchateau-i rendőrőrs ellen.
Fokozatosan a katonaság elismerte, hogy bizonyos támadások történtek". A
Vielsalm incidensről azonban nem álltak rendelkezésre részletek. "Az utolsó
verziójuk Vielsalmról az volt, hogy egy támadást terveztek, de az utolsó pillanatban
lemondták" - emlékszik vissza Haquin, hangsúlyozva, hogy elég érzékenyen
érintette, hogy az ellopott fegyvereket egy titokzatos baloldali csoportnál helyezték
el, hogy a kommunistákat okolják a bűncselekményért: "A Vielsalmnál ellopott
fegyverek egy részét a Cellules Communistes Combat- tantes (CCC, Harcoló
Kommunista Sejtek) egyik lakásában találták meg." A kommunista sejtek a
kommunistáknak adták át a fegyvereket.65
Miért hajtották végre ezeket a műveleteket? És miért loptak fegyvereket a
Vielsalmban.
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az amerikai különleges erők akciója, amelyet később egy belga kommunista csoport
által használt brüsszeli házban helyeztek el? "A gyakorlat célja kettős volt: a helyi
belga rendőrség fokozott készültségi állapotba hozása, és ami nem kevésbé fontos,
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hogy a lakosság széles körében azt a benyomást keltsék, hogy a kényelmes és jól
táplált Belga Királyság a vörös forradalom küszöbén áll". Hugh O'Shaughnessy brit
újságíró a Gladioról szóló cikkében felvetette. 66 A belga kommunistákat, akárcsak
Olaszországban, lejáratták ezek a hamis zászlós műveletek, amelyeket az amerikai
különleges erők a belga hátramaradottakkal együtt hajtottak végre. Ezt a tézist
alátámasztotta, amikor kiderült, hogy az állítólagos kommunista terrorcsoportot, a
CCC-t valójában a szélsőjobboldal hozta létre. A CCC 1984 októbere és 1985 ősze
között 27 támadásért volt felelős. A CCC-t Pierre Carette vezette, és jól megtervezett
robbantásokkal a klasszikus kapitalista szimbólumokat vette célba, köztük a NATOhoz kapcsolódó amerikai létesítményeket, bankokat és katonai létesítményeket.
1985. december 17-én a CCC vezetőit letartóztatták, és az egységet a legnagyobb
katonai és rendőrségi razzia keretében felszámolták, amelyet Belgium a nácik
második világháború utáni letartóztatása óta látott. A kommunistákat legalábbis
addig hiteltelenítették, amíg az újságírók ki nem derítették, hogy a CCC vezetője,
Pierre Carette az 1980-as évek elején a szélsőjobboldalhoz kötődő ügynökökből álló
terrorista hálózatot hozott létre. Legfőbb segítője, Marc De Laever később
csatlakozott egy német szélsőjobboldali csoporthoz.67
"Belgiumban számos megmagyarázhatatlan esemény történt - egy fegyveres banda
számos gyilkosságot követtek el a nyolcvanas évek közepén, és erről még mindig
nem tudunk semmit" - spekulált Guy Coeme belga védelmi miniszter a titkos belga
Stay-Behind hadsereg és a belgiumi terrorcselekmények közötti kapcsolatról,
amikor 1990 végén felfedezték a Gladio-hálózatot.68 'Megkérdeztem a hadsereg
főnökét, Jose Charlier altábornagyot, hogy létezett-e Belgiumban egy Gladio-szerű
szervezet' - fejtette ki Coeme védelmi miniszter a Gladio-leleplezések idején, 1990.
november 7-én a belga televízióban tett első nyilvános tájékoztató nyilatkozatában a
döbbent tévénézők előtt. Hangsúlyozta, hogy védelmi miniszteri pozíciója ellenére
korábban soha nem hallott a NATO titkos Gladio hadseregéről. 'Továbbá szeretném
tudni, hogy van-e kapcsolat e titkos hálózat tevékenysége, valamint a bűnözési és
terrorhullám között, amelytől országunk az elmúlt években szenvedett'.69
A védelmi miniszter az úgynevezett brabanti mészárlásokra utalt.
1983 és 1985 között brutális és rejtélyes terrortámadások sorozatát hajtották végre a
Brüsszel környéki Brabant nevű földrajzi területen, amelyben 28 ember halt meg és
még többen megsebesültek. A brabanti mészárlások sokkolták az országot, és a mai
napig Belgium legújabb kori történelmének legsúlyosabb traumát okozó eseményei.
A brabanti mészárlások a huszadik század második felében Nyugat-Európa által
látott legsúlyosabb terrorcselekmények közé tartoznak. Összesen 16 fegyveres
támadást foglalnak össze a "brabanti mészárlások" kifejezés alatt. Az elsőre 1982.
augusztus 14-én került sor, és egy élelmiszerüzlet elleni fegyveres támadás volt a
belga Maubeuge városban, Brabant megyében. Az utolsó, a Delhaize
szupermarketlánc elleni támadás 1985. november 9-én történt a szintén Brabant
megyei Aalst belga városban. A többi 14 támadás, amelyek mind Brabant
megyében történtek, kétszer egy étterem, egyszer egy taxisofőr, egyszer egy
ékszerüzlet, egyszer egy textilgyár, egyszer egy élelmiszerüzlet és ötször egy
Delhaize szupermarket ellen irányult öt különböző városban. A rendőrség
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észrevette, hogy minden támadás csak nagyon kis összegű pénzt, gyakran kevesebb,
mint
5000 dollárt loptak el, miközben hatalmas brutalitást és profizmust alkalmaztak.70
A brabanti mészárlások célja az volt, hogy a belga lakosság csontjaiba félelmet
üssenek. Ezt a célt el is érték, amint azt az 1985. november 9-i, az aalsti Delhaize
szupermarket elleni támadás is mutatja. A karácsonyi időszak kiemelkedő dátuma,
november 9-e Belgiumban Szent Márton napja, a helyi Mikulás, és a gyerekek előző
este répát hagynak a ház előtt Szent Márton lovának, és csodálatos karácsonyi
ajándékokat kívánva fekszenek le. Másnap reggel, egy forgalmas szombaton az
emberek a Delhaize szupermarketbe siettek, hogy az utolsó pillanatban vásároljanak.
Ami ezután történt, azt a szemtanúk vallomásaiból rekonstruálták. Egy Volkswagen
GTI parkolt a szupermarket előtt, és három fegyveres férfi, fejükön csuklyával,
kiszállt az autóból. A három közül a legmagasabb férfi elővett egy pumpás puskát,
majd közvetlen közelről tüzet nyitott, és hidegvérrel azonnal végzett két vásárlóval.
A pénztárhoz érve tüzelni kezdett mindenre, ami megmozdult. "Három maszkos
férfit láttam hátulról kijönni. Az egyik férfi azt mondta a gyermekének: "Bukj le! Ott
vannak!" - idézte fel a rémületet egy meg nem nevezett szemtanú a BBC-n vetített
Gladio-dokumentumfilmben. 'Az egyik járókelőt, aki menekülni próbált, lelőtték, hét
vagy nyolc golyó hatolt át az autóján, és egy lövés súrolta a füle mögött.' Teljes
pánik uralkodott. 'Egy nő, akinek az arca csupa vér volt, valamit kiabált a
gyermekéről. Nem tudom pontosan mit.'71 A szupermarket folyosóin a rémült
vásárlóknak alig volt fedezék vagy menedék a három álarcos fegyveres elől. Az ezt
követő mészárlásban nyolc ember, köztük egy egész család meghalt, további hét
pedig megsebesült. Egy férj és feleség, valamint 14 éves lányukkal hidegvérrel
végeztek a szupermarket pénztáránál. Egy másik apát és kilencéves kislányát a
menekülni próbáló autójukban ölték meg. A rablás zsákmánya szűk pár ezer fontot
tett ki, amit később egy csatornában találtak meg egy bontatlan zsákban. A
gyilkosok nyomtalanul elmenekültek, és azóta sem azonosították, sem letartóztatták,
sem bíróság elé nem állították őket. A brabanti mészárlások néven ismert sorozat
szereplői a mai napig ismeretlenek.72
A mészárlás után Jean Gol igazságügyi miniszter a televízióban nagyobb
biztonságot ígért a rémült lakosságnak. Az ismétlődő terror pánikba ejtette
Belgiumot. Az áruházak előtti rendőrséget ejtőernyősökkel és könnyű tüzérséggel
felszerelt dzsipekkel erősítették meg. A szemtanúk és a szakértők egyetértettek
abban, hogy ezek a mészárlások nem piti bűnözők művei, hanem elit szakemberek
véres akciói voltak. Ez egyaránt vonatkozott arra a nyugodt és professzionális
módra, ahogyan a helyzeteket és a fegyvereiket kezelték, valamint arra, ahogyan
vakmerően elhajtottak a GTI-kkel a belga rendőrség orra előtt. Az Aalstban is jelen
lévő legmagasabb férfi, akit a szemtanúk és az újságírók "az óriás"-nak kezdtek
nevezni, mindig nagyon kis csoportokban tevékenykedett, újra és újra felbukkant a
támadásokban, parancsokat adott és tüzelt az olasz gyártmányú SPAS 12-es sörétes
puskájával. A brutalitás volt a védjegyük. Az egyik támadás során 1982. szeptember
30-án egy rendőrt fektettek le.
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sebesült a nedves járdán. Hidegvérrel végeztek vele, közvetlen közelről.
Egy másik, 1983. március 3-án egy nivelles-i élelmiszerüzletben elkövetett támadás
során a gyilkosok - miután meggyilkoltak egy házaspárt és bekapcsolták a riasztót menekülés helyett megvárták a rendőrség kiérkezését. A rendőrök egyenesen a
rajtaütésbe rohantak.
"Voltak-e bizonyos kapcsolatok e hálózat és a Belgiumban az elmúlt tíz évben
elkövetett terrorcselekmények és nagyszabású banditizmusok között?" - rendelte el a
belga parlament a Gladioval foglalkozó különbizottságának vizsgálatát. Az
egyébként kiváló munkát végző szenátorok nem tudtak választ adni erre a
kulcsfontosságú kérdésre. A sajnálatos kudarc nagyrészt azért következett be, mert
az SDRA8 és az STC/Mob szigorúan megtagadta tagjaik kilétének felfedését. "A
Bizottság nem talált olyan jeleket, amelyek arra engednének következtetni, hogy a
hálózat és a terrorcselekmények, valamint a nagyszabású banditizmus között
bármilyen kapcsolat állna fenn" - jegyezték meg a szenátorok a zárójelentésükben.
'Az SDRA8 és az STC/Mob felelőseinek elutasítása, hogy a szakértő bírák
rendelkezésére bocsássák az összes civil ügynök személyazonosságát, nem tette
lehetővé az ellenőrzések elvégzését, amelyek valószínűleg minden kétséget
eloszlathattak volna'.73 Hasonlóképpen a szenátusi bizottságnak tanácsot adó bírói
csoport sem tudta bizonyítani, hogy a belga hátramaradottaknak közük lett volna a
brabanti mészárlásokhoz. "A szakértő bíráknak mindezidáig [1991] nincs olyan
elem, amely lehetővé tenné annak feltételezését, hogy az SDRA8 és az STC/Mob
tagjai szerepet játszhattak a közvéleményt nagymértékben megmozgató
bűncselekményekben". A szenátorokhoz hasonlóan a bírák sem tudták kellőképpen
megvizsgálni az anyagot: "A bírák sajnálják, hogy nem tudnak erre a kérdésre
biztosabb választ adni: Az ügynökök kilétéről való hallgatás nem teszi lehetővé a
bírák számára, hogy elvégezzék a szükséges ellenőrzéseket a teljes igazság
kiderítése érdekében.74
Ha a titkos hadseregnek nincs semmi rejtegetnivalója, akkor fel kell fednie
tagjainak kilétét - érvelt a belga sajtó, miközben a szenátorok kövezéssel
szembesültek. A belga végrehajtó hatalom két Gladio-főnöke, Raes úr, aki 1977 és
1990 között a Surete de 1'Etat nagyhatalmú igazgatója volt, és így az STC/Mob
vezetője, valamint Bernard Legrand alezredes, a belga katonai titkosszolgálat
vezetője, és így az SDRA8 vezetője azonban kategorikusan és ismételten elutasította
a nevek nyilvánosságra hozatalát. A végrehajtó hatalom kategorikus elutasítása,
hogy válaszoljon a törvényhozás és az igazságszolgáltatás kérdéseire, tiltakozó
vihart kavart a belga demokráciában. Raes és Legrand együttműködésének
megtagadása törvénytelen volt, mivel Wathelet igazságügyi miniszter, Raes
felettese, és Coeme védelmi miniszter, Legrand felettese, kifejezetten és kötelezően
utasította beosztottjait, hogy működjenek együtt a nyomozásban, és utasította őket a
nevek kiadására. Azonban sikertelenül.
Mivel a brabanti mészárlások kérdése továbbra is a belga titkos háború
történetének legérzékenyebb dimenziója, a szenátusi bizottság megállapodott a
védelmi és az igazságügyi miniszterrel, hogy a hátramaradó hálózathoz tartozó vagy
tartozó személyek rendelkezésre álló neveit csak a három bíróval közlik, akik
viszont bizalmasan kezelik az anyagot. A bírák csak akkor hoznának nyilvánosságra
150

konkrét neveket, ha valamelyik személy érintett lenne a
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az 1980-as években történt súlyos cselekmények.75 Így a magánélet védelme
biztosított volt, kivéve, ha a hátramaradt katonákat kapcsolatba lehetett hozni a
brabanti mészárlásokkal. Ez egy tisztességes javaslatnak tűnt. De Raes és Legrand
ragaszkodtak ahhoz, hogy soha nem fognak neveket felfedni. Ezután azt javasolták,
hogy ha már a neveket nem is, de legalább a születési dátumokat közöljék.
A titkos gyilkosok adatait hozzáférhetővé kell tenni, hogy a bírák
összehasonlíthassák őket a brabanti mészárlások terrorista gyanúsítottjaival. De ez is
elutasították.
"Bármit is mond a miniszter, továbbra is nagyon jó okunk van arra, hogy ne
fedjük fel a titkosügynökök nevét. Különböző társadalmi és családi okok miatt a
titkosrendőrök a nekik adott ígéretre támaszkodnak" - magyarázta Legrand
parancsnok. "Határozott maradok. Nem adom ki a titkosrendőrök nevét, hacsak nem
tudunk bizonyítékokat felmutatni' - erősködött, bár tudta, hogy bizonyítékokat csak
akkor lehet találni, ha a nevek rendelkezésre állnak. Ez egy értékes szervezet. Nem
értem, miért van ekkora zaj a témában" - panaszolta Legrand. 'Amikor olvasom a
sajtóban megjelent cikkeket, nem tudom elhinni, hogy valaki ilyen intenzíven
foglalkozhat ilyen problémákkal, miközben annyi más fontos dolog van'.76 A
szenátorok és a bírák még három hónapig tartották a nyomást. Szemtől szemben
álltak egymással. De végül Raes és Legrand nyerte a versenyt. A neveket nem
hozták nyilvánosságra. És 1991. március 28-án a Le Soir című vezető belga napilap
a következő kódolt nyilatkozatot közölte: ""Adjátok meg a neveket!". "Soha!" válaszolták a "Gladiátorok". Eljött az igazság órája [l'heure du choc]. Brüsszel hív.
Kedves barátaink a Maradj hátra műveletben, az SDRA8 szekció biztosítja Önöket
nagyrabecsüléséről, és köszöni a hazájuk iránti elkötelezettségüket. Garantálják,
hogy a nyomásgyakorlás és a fenyegetések kiüresednek, és hogy a vállalásokat
tiszteletben tartják. Adolphe jól néz ki!77
A Gladio-bizottságot megalázták. A szenátorokra maradt, hogy megállapítsák
hogy a Le Soirban megjelent cikket Legrand utasítására nyomtatták ki, és hogy "ez
a kollektív ellenállás egyik formájának tekinthető a bizottság azon szándékával
szemben, hogy a neveket megszerezze".78 Az "Adolphe jól néz ki!" mondat azt
jelezte, hogy a nyilatkozat valóban a legfelsőbb maradásért felelős hatóságoktól
származik. Az ügy miatt mind Raes-nek, mind Legrand-nak le kellett mondania, és
a belgiumi nyilvános karrierjüknek vége lett. 1990. november 23-án a belga
kormány úgy döntött, hogy bezárja titkos hadseregét, és megszünteti az analóg
külföldi hálózatokkal való együttműködést. A belga szenátorokat azonban az
dühítette fel leginkább, hogy a CIA és az MI6 mint az európai stay- behind
hálózatok parancsnokai is birtokában voltak a belga gladiátorok nevének, de a
brabanti terror kapcsán felmerült legsúlyosabb gyanú ellenére Raes-szel és Legranddal együtt megtagadták az együttműködést. A szenátusi bizottság megállapította,
hogy "az ügynökök neveit lepecsételt borítékokban, Washingtonban és Londonban
őrzött dobozokban tartották a megfelelő titkosszolgálatok .
Miközben a belga sajtó arra a következtetésre jutott, hogy a brabanti mészárlások
körül továbbra is fennálló rejtélyekért a brit és az amerikai titkosszolgálat a felelős,
a belga igazságügyi minisztérium 1996-ban felkérte Fijnaut és Verstraeten
akadémikusokat a Louvaini Egyetemről, hogy vizsgálják meg, miért nem sikerült a
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titkot feloldani Belgiumban. A professzorok azonban mindössze két hónapnyi
kutatás után lemondtak,
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sajnálkozva azon, hogy a belga kormányzati intézmények együttműködésének súlyos
hiánya lehetetlenné tette számukra a folytatást.80 Ezt követően egy újabb
parlamenti
bizottságot hoztak létre annak kivizsgálására, hogy a belga demokrácia miért nem
volt képes tisztázni a brabanti mészárlásokat. A bizottság 1997 októberében egy 90
oldalas, megsemmisítő jelentést nyújtott be. A jelentés részletesen felsorolta a
brabanti mészárlásokat követő, az 1980-as években lezajlott nyomozások során
tanúsított hivatalos hozzá nem értés litániáját, és a belga rendőrséget egy olyan
szétzilált és nem hatékony nyomozással vádolta, amelynek során dokumentumok
tűntek el vagy semmisültek meg, nyomokat nem követtek nyomon, és az
információkat nem adták át a szomszédos erőknek.81
Hirtelen új fény derült a brabanti mészárlásokra, amikor Allan Francovich Gladiokutató sikeresen követte azt a tézist, hogy a belga titkos hadsereg egyes részei
együttműködhettek a Westland New Post (WNP) belga szélsőjobboldali
szervezetekkel. John Palmer brit oknyomozó újságíró már 1988-ban arról számolt
be, hogy a brabanti mészárlások bizonyítéka "most már a nem elhanyagolható
szélsőjobboldalra, köztük a Westland New Post (WNP) nevű neonáci csoportra
mutat".82 1974-ben megalakult a belga szélsőjobboldali Front de la Jeunesse (FJ)
szervezet. Öt évvel később az FJ-n belül létrehozták a WNP-t, amely a jobboldali
szervezet fegyveres és rendkívül militáns ága volt. "A Front de la Jeunesse 1974-ben
született, és egészen az 1980-as évekig létezett. Időnként politikai csoport volt,
időnként militáns" - jellemezte szervezetét Francis Dossogne, az FJ vezetője a
Francovich Gladio dokumentumfilmjében. "Szélsőjobboldali" - erősítette meg, hogy
az volt, hozzátéve, hogy "alapvetően egy ifjúsági mozgalom és egy militáns
mozgalom volt".83 Dossogne megerősítette, hogy az FJ számos esetben folyamodott
erőszakhoz: "A Front de la Jeunesse olyan akciókat hajtott végre, amelyek
felborították a dolgokat. Sok mindent megkérdőjelezett, olyan dolgokat, amelyek jól
beváltak. A Front tényleg annyira felborította a dolgokat, hogy el akarták
pusztítani". A félkatonai kiképzésüket egyre nyíltabban végrehajtó FJ-t egyre több
kritika érte. "A Frontot elítélték a táborai miatt. Valójában mi csak azt csináltuk,
amit a cserkészek. Amit egyes századok az ösztönző tanfolyamokon csinálnak, az
sokkal tovább megy'.84
A legérzékenyebben Dossogne ismerte el a Gladio dokumentumfilmben, hogy az
FJ-n belül
létrehoztak egy militáns ágat, amely szinte kizárólag a belga csendőrség tagjaiból
állt. A csendőrség SDRA6 néven a belga katonai titkosszolgálat, az SGR része volt,
amely SDRA8 megjelöléssel a titkos hadseregeket is irányította. Az FJ-n belüli új
ágat először a "G", azaz Gendarmerie felirattal jelölték, később pedig WNP lett
belőle. A "G csoport" a Csendőrségen belül a Front egy részlege volt.
Csendőrökként nem akarták, hogy összekeveredjenek a többiekkel - és
kockáztassák, hogy tüntetéseken és hasonlókon részt vegyenek" - meséli Dossogne.
Martial Lekeu csendőr kiemelkedő szerepet játszott a G csoportban és később a
WNP-ben. "Lekeu a G csoport tagja volt, az egyik első tagja" - magyarázta
Dossogne a Gladio dokumentumfilmben. 'Annyira része volt a G csoportnak, hogy
később ő tájékoztatta a csendőrség vezérkari főnökét a létezésükről'.85
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Lekeu 1972 és 1984 között belga csendőrként szolgált. Ezt követően elmenekült
Florida az Egyesült Államokban. A Gladio dokumentumfilmben rosszul beszélő
angolul azt vallotta, hogy a belga katonai titkosszolgálat és a biztonsági apparátus
egyes elemei
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kapcsolatban álltak a brabanti mészárlásokkal: "A nevem Martial Lekeu, a belga
csendőrségnél szolgáltam. 1984 augusztusában hagytam el Belgiumot, miután pontosan
meghaltam.
fenyegetések a gyerekeim ellen" - vallotta Lekeu. "1983. december elején
Személyesen mentem el a wavre-i BSR-hez [Brigade Speciale des Recherches, a
csendőrség alegysége], akik a [brabanti] gyilkossággal kapcsolatos nyomozást
folytatták. Lekeu felfedezte, hogy a mészárlások a biztonsági apparátuson belüli
csoportokhoz kapcsolódtak. 'Meglepett, hogy nem történt letartóztatás, és tudom,
hogy én magam is jelentettem, hogy mi történt - tiszteletben tartottuk az ilyen
gyilkosságokat - véletlenszerű gyilkosságokat, vagy azt, hogy bemennek a
szupermarketbe és megölnek embereket, még gyerekeket is. Azt hiszem, körülbelül
harminc embert öltek meg. Szóval elmondtam egy úriembernek, akivel találkoztam:
"Tudja, hogy a hadsereg csendőrségének tagjai is részt vesznek ebben?" A válasza
az volt, hogy "Pofa be! Tudja, mi tudjuk. Törődjön a saját dolgával. Takarodjon
innen!" Azt mondták, hogy a demokrácia eltűnőben van, a baloldaliak vannak
hatalmon, a szocialisták, meg minden, és ők még több hatalmat akarnak.86
A brabanti mészárlásokról szóló, 1990-ben közzétett belga parlamenti jelentés
csak hónapokkal a belga titkos hadsereg felfedezése előtt támasztotta alá ezt a
megállapítást. "A jelentés szerint a gyilkosok a biztonsági erők tagjai vagy volt
tagjai voltak - szélsőjobboldaliak, akik magas szintű védelmet élveztek, és
jobboldali puccsot készítettek elő. "Most már úgy vélik" - jelentették a brit újságok a
parlamenti jelentés nyilvánosságra hozatala után - "hogy a brabanti gyilkosságok
egy összeesküvés részei voltak, amelynek célja Belgium demokratikus rendszerének
destabilizálása volt, esetleg egy jobboldali államcsíny előkészítése".87 "A terrorista
vonalat álcázott emberek követték, olyanok, akik a biztonsági apparátushoz tartoztak,
vagy akik kapcsolatban vagy együttműködésben álltak az államapparátussal" jegyezte meg Vincenzo Vinciguerra olasz jobboldali terrorista a titkos hátramaradó
seregek talán legérzékenyebb vonásáról. A jobboldali szervezeteket Nyugat-Európaszerte "egy olyan antikommunista stratégia részeként mozgósították a harcba, amely
nem a hatalom intézményeitől eltérő szervezetektől, hanem magától az államtól, és
különösen az államnak az Atlanti Szövetségen belüli kapcsolatai köréből
származott".88 Ezt a felvetést követően Agalev Hugo Van Dienderen parlamenti
képviselő a NATO-val felvéve a kapcsolatot megpróbált többet megtudni a
Belgiumban zajló titkos műveletekről. Két évvel a Gladio-felfedezések előtt, 1988ban írásban megkérdezte, hogy a NATO-nak van-e valamilyen titkos "Biztonsági
Bizottsága". A NATO először érdeklődött, hogy miért kérdezi ezt, majd megtagadta,
hogy bármilyen konkrét információt átadjon a témával kapcsolatban.89
Felmerült a gyanú, hogy a jobboldali WNP szervezet különleges
a NATO védelmét, amikor 1990 októberében Belgium legmagasabb katonai
bírósága titokzatos módon felmentette a WNP hét tagját, akiket azzal vádoltak,
hogy az 1980-as évek elején több száz NATO- és belga katonai dokumentumot
loptak el. Mindezt annak ellenére, hogy a dokumentumokat a WNP irodáiban
találták meg, és a WNP aktivistái meggyőződéssel állították, hogy a szigorúan
titkos anyagok az övék. Ugyanakkor a vádlottak határozottan visszautasították azt a
vádat, hogy a dokumentumokat ellopták. "Mi csak a hatóság kívánságait követtük!"
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- magyarázta Michel Libert, a WNP vádlottja, hangsúlyozva, hogy amikor
hozzájutott az anyaghoz, akkor
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hazafiságból és a NATO-felettesei felhatalmazásával cselekedett. Frederic Saucez,
a WNP jobboldali képviselőtársa tiltakozott: "Ha elloptam NATO-táviratokat, azt az
állambiztonság utasítására tettem". Az állam, ahogy Vinciguerra helyesen
megjósolta, képtelennek bizonyult arra, hogy megbüntesse önmagát. A per először
csak húzódott és húzódott, a vádlottak mindig felsőbb fokon fellebbeztek, míg végül
1990 októberében a legfelsőbb katonai bíróság, a Haditanács úgy döntött, hogy a
bűncselekmények túl régen történtek ahhoz, hogy a WNP hét tagjára bármilyen
ítéletet lehessen hozni. A bíróság hozzátette, hogy a bűncselekményt enyhíti az a
tény, hogy akkor követték el, amikor a hidegháború "több volt, mint egy frázis". A
WNP tagjait arra kötelezték, hogy adják át a lopott NATO- és belga katonai
dokumentumokat az igazságügyi minisztériumnak, majd szabadon távozhattak.90
Az egyik vádlott, a jobboldali Michel Libert, aki 1978 óta a WNP tagja.
az 1980-as évekig, majd egy Gladio-dokumentumfilmben megerősítették, hogy
magasabb rangú tisztek védték őket a műveletek során. "A legeredményesebb
tagok" - beszélt Libert büszkén a WNP-ről - "akcióágat alakíthatnak". A WNP
vezetője, Paul Latinus adta a parancsokat a titkos akciókhoz. 'Amikor egy műveletet
kellett végrehajtani, Latinus kapta a feladatot. Ahhoz, hogy végrehajtsuk, szükség
volt egy segédre, ha gondok adódnának'. A felsőbb szintek védelme kötelező volt.
'Nem lehet fiatal tagokat küldeni a terepre. Két órán belül golyót kapnának a szemük
közé. Mindig voltak kockázatok. A helyi rendőrség megállíthatta őket
személyazonossági ellenőrzés céljából. A rendőrség úgy bukkan fel, mint egy
hajszál a levesben. Az ember nem mondhatja: "Ilyen és ehhez hasonló küldetésen
vagyunk itt." "Milyen ügyben?" "Nem tudom megmondani." Klikk, bilincs, és
kész.'91
A szélsőjobboldali Libert hajlandó volt megerősíteni, hogy a WNP és a belga
a biztonsági apparátusnak köze volt a brabanti mészárlásokhoz, akarta megtudni
Allan Francovich oknyomozó újságíró Gladio-dokumentumfilmjében? Brabant
egyike volt a "küldetéseiknek"? "Az egyikük parancsot kapott. Visszamehetünk
mondjuk 1982-ig. 1982-től 1985-ig' - válaszolta Libert, utalva arra az időszakra,
amikor a brabanti mészárlásokat végrehajtották. 'Voltak projektek'. Nagyon
érzékeny projektek, ismerte el Libert. Saját vallomása szerint azt mondták neki:
"Ön, Libert úr, semmit sem tud arról, hogy miért csináljuk ezt. Egyáltalán semmit.
Csak annyit kérünk, hogy a csoportja a csendőrség és a biztonságiak fedezetével
végezzen el egy munkát. Célpont: A szupermarketek. Hol vannak? Milyen zárak
vannak? Milyen védelemmel rendelkeznek, ami akadályozhatja a műveleteinket? Az
üzletvezető bezárja a boltot? Vagy külső biztonsági céget alkalmaznak? A művelet
szigorúan titkos volt, és a szélsőjobboldali Libert követte a parancsot:
"Végrehajtottuk az utasításokat, és elküldtük a jelentéseket: Nyitva tartás és zárás.
Minden, amit egy szupermarketről tudni akarsz. Mire volt ez jó? Ez egy volt a több
száz küldetés közül. Valami, amit el kellett végezni. De hogy mindezt mire
használták fel, az a nagy kérdés.92
"Ha a cél az volt, hogy rettegést keltsenek" - jegyezte meg Davison újságíró - "a
gyilkosok tökéletes célpontokat választottak: Nőket, gyerekeket és időseket, akiket
gyors lövésekkel lőttek agyon, miközben a helyi szupermarketben gurították a
bevásárlókocsijukat.93 Ebben a parancsnoki láncban a WNP szélsőjobboldali
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szélsőségese, Michel Libert állt az alvégen. Ő

159

Paul Latinustól, a WNP parancsnokától kapta a parancsokat. "Egyértelmű, hogy
Latinus az egyik legérdekesebb kirakós darabja annak, hogy megértsük az 1980-as
évek politikai-jogi rejtélyeit" - ítélték meg az Avancees belga magazin újságírói,
miután egy egész szótárt állítottak össze a belga terror éveiről. A belga újságírók
arra a következtetésre jutottak, hogy ő volt az összekötő kapocs "a szélsőjobboldal, a
klasszikus jobboldal, valamint a külföldi és a belga titkosszolgálatok között".94
Paul Latinus egy magas rangú európai jobboldali terrorista volt. Saját vallomása
szerint többek között a Pentagon katonai titkosszolgálata, az amerikai Védelmi
Hírszerző Ügynökség (DIA) fizette. A belga Surete egykori atomtudományi
technikusát és informátorát Latinust 1967-ben, 17 évesen szervezte be a DIA.
Később a NATO képezte ki. Haquin belga újságíró, aki könyvet írt a terrorista
Latinusról, elmondja, hogy "egy jogi vizsgálat során, amelyben részt vett, Latinus
megnevezte ezt a külföldi szervezetet: Ez volt a Védelmi Hírszerző Ügynökség
(DIA), a CIA katonai megfelelője."95 Az 1970-es években Latinus tagja lett a
Brabant Reserve Officers Clubnak (BROC), egy 1975-ben létrehozott konzervatív
katonai szervezetnek, amely a "vörös veszély" megszállottja volt. 1978-ban Latinus
csatlakozott a jobboldali FJ szervezethez, és ezen belül létrehozta a WNP titkos
akciókkal foglalkozó részlegét. A kiváló kapcsolatokkal rendelkező Latinus
ugyanebben az időszakban a belga kormányban dolgozott a munkaügyi miniszter
segédtanácsosaként és több bizottság tanácsadójaként. Amikor 1981 januárjában a
Pour című baloldali magazin leleplezte a kormányban lévő jobboldaliakat, Latinus
elhagyta közhivatalát, és Pinochet Chiléjébe menekült. Mégsem telt el két hónap
száműzetés után Latinus kiváló kapcsolatainak köszönhetően pontosan akkor tért
vissza Belgiumba, amikor a brabanti mészárlások elkezdődtek. Újra átvette a WNP
vezetését, és egyéb tevékenységei mellett együttműködött a Surete-tel a
kommunistaellenes harcban azáltal, hogy az Igazságügyi Minisztériumnak adatokat
szolgáltatott a baloldalról.96
"Latinust a Front de la Jeunesse-be ültették be egy konkrét feladattal" emlékszik vissza Jean-Claude Garot, a Pour magazin szerkesztője: "Hogy
megtanítsa a Front de la Jeunesse-t, hogyan hajtsanak végre erőszakos támadásokat,
támadásokat bevándorló arab kávézók ellen, hogyan szervezzenek katonai
kiképzőtáborokat, hogyan végezzenek megfigyeléseket.97 Garot újságíró a belga
szélsőjobboldaliak után kutatva követte a Latinus nyomát a WNP titkos akciókat
kiképző táboraihoz. "Az aktív beavatkozásra létrehozott csoportjaik, a paramilitáris
csoportok kiképzéséhez a szélsőjobboldali elemeket, volt para-kommandósokat,
volt katonákat (gendarmes), militáns jobboldaliakat kellett képezniük és
kiképezniük" - fedezte fel Garot jóval azelőtt, hogy a belga titkos hadsereg 1990ben lelepleződött volna. "Ez a fajta gyakorlat gépfegyverek elsütésével és gránátok
dobálásával jár. Ez zajos és figyelemfelkeltő. Tudtuk, hogy ez a tábor zajlik.
Tudtunk róla, és megszerveztük a szükséges fotófelszerelést, hogy az akció egy
részét megörökíthessük".98 A kiképzőtábor az Ardennekben volt, és a kiképzéseken
különböző titkosszolgálatok kiképzői voltak jelen. "Ezek az emberek toborzási,
megfigyelési és fegyverkezési tanfolyamokat tartottak. "Robert" tanfolyamokat
tartott robbanóanyagokról, fegyverekről és lövészetről, valamint arról, hogyan kell
nyom nélkül ölni.
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Amikor Garot közzétette eredményeit, a tisztviselők megijedtek, és megpróbálták
eltussolni. "A rádió és a televízió barátaival interjút készítettünk Beaurir
tábornokkal. Abban az időben ő volt az első számú a csendőrség hierarchiájában" emlékszik vissza Garot. 'Az interjúban azt mondta: "Ez soha nem történt meg". Még
aznap közbelépett a vizsgálóbíró. De hol? Itt [az Újságíró irodájában]. Átkutatták a
helyiségeket, és nyilatkozatot tettek: "Jean-Claude Garot hazudott. Egyenruhákat,
fényképeket és fegyvereket hamisított, az egész egy álca.""100 Utólag kiderült, hogy
Garot felfedezte a belga SDRA8 szélsőjobboldali maradáspárti ágát, amely állítólag
a WNP szélsőjobboldali szélsőségeseit is magában foglalta. Paul Latinus a terrorista
bérgyilkos osztag parancsnoka volt. Haquin belga újságíró személyesen kereste fel
Latinust, aki megerősítette neki, hogy egy titkos antikommunista hálózat tagja volt.
"Latinus feladata volt egy csoport, egy hadsereg létrehozása az SS mintájára" magyarázza Haquin. Volt egy titkosszolgálatuk, egy biztonsági szolgálatuk a
csoportban. Minden tagnak kettős neve, fedőneve volt, általában németül. A tagok
nem ismerték a többieket'. emlékszik Haquin: T ismét kapcsolatba lépett Paul
Latinusszal. Egy vidéki étteremben találkoztunk, és egész éjjel beszélgettünk.
Bizonyos hatóságok - eleinte nem árulta el, hogy melyek - megbízást adtak neki egy
titkos ellenállási csoport létrehozására Belgiumban. Ennek az volt a feladata, hogy
harcoljon bizonyos szovjet behatolások ellen, és megakadályozza, hogy bizonyos
belga hatóságok együttműködjenek a szovjetekkel.'101
A WNP egykori tagja és a Floridában élő Martial Lekeu volt csendőr
megerősítette Francovich Gladio-kutatónak, hogy a belgiumi titkos hadsereg részt
vett a brabanti terrormészárlásokban, hogy lejárassa a belga baloldalt. 'A fegyverek,
amiket használtak, messziről jöttek, és pontosan ezt terveztük, hogy bandákat és
ilyen csoportokat szervezünk, és hagyjuk, hogy maguktól menjenek, de
gondoskodjunk arról, hogy túléljék, és gondoskodjunk az ellátásukról, és tudod,
csak hogy a terror légkörét teremtsük meg az országban' - magyarázta Lekeu. "Két
tervük lenne. Az első az volt, hogy bandákat szerveztek, hogy túszokat ejtsenek,
tudod, gyilkoljanak; a második az volt, hogy megszervezik az úgynevezett "baloldali
mozgalmat", akik terrorista kísérletet hajtanak végre, csak hogy elhitessék a
lakossággal, hogy ezeket a terrorista kísérleteket a baloldal követte el.102
Támogatta és bátorította-e ezt a terrort az amerikai kormányzat?
Ronald Reagan elnök, aki ugyanebben az időben brutálisan lecsapott a nicaraguai
sandinistákra, a Gladio-kutató Francovich a WNP tagjától, Michel Libertől akarta
megtudni. Libert, aki a WNP vezetőjének, Paul Latinusnak a megbízásából
gyűjtötte össze a szupermarketekre vonatkozó adatokat, vonakodva megerősítette,
hogy vezetője nagyon szorosan együttműködött az Egyesült Államokkal: "Ő
[Latinusl találkozott az [amerikai] nagykövetség embereivel, de én soha nem
találkoztam velük úgy, ahogy most találkozunk", így szemtől szembe az interjúban.
'Ez nem tartozott az én hatáskörömbe. Az övé, mondhatni, a diplomácia, vagyis a
külföldi hatóságokkal való kapcsolattartás volt. Nekünk csak a cselekvés volt a
dolgunk" - emlékszik vissza a terrorista Libert. 'Tudtuk, hogy minden lehetséges
hatóság véd minket, a küldetés típusától függően. Az amerikaiak fizettek neki
[Latinusnak]? Nem tudom megmondani, de kapcsolatban állt velük'.103 Roger
Lallemand szenátor, a belga Gladio-vizsgálat vezetője tehát helyes történelmi
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"külföldi kormányok vagy külföldieknek dolgozó hírszerző szolgálatok munkája, a
demokratikus társadalom destabilizálását célzó terrorizmus".104
Lallemand szenátor óvatosan fogalmazott, és tartózkodott attól, hogy közvetlenül
az Egyesült Államokat vádolja, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a terror a
hidegháború kommunistaellenes politikai kontextusában értelmezendő: "Az emberek
indokolatlan megölésének politikai indítéka lehetett, emlékeztetve arra, ami
Olaszországban történt. A bolognai pályaudvaron 80 ártatlan ember halt meg. Úgy
gondoljuk, hogy a Brabant-Wallon-gyilkosságok mögött egy politikai szervezet
állt".105 Haquin volt az, aki később az USA által támogatott WNP-terroristával, Paul
Latinusszal készített interjújában megadta a hiányzó láncszemet: "Amikor a
következő napokban és hetekben találkoztunk, megkérdeztem Latinust, hogy ki kérte
őt a csoport létrehozására. Ő az állambiztonságot említette. Külföldi katonai
hatóságokról beszélt. Nyomást gyakoroltam rá, és végül azt mondta, hogy amerikai
katonai titkosszolgálatok.106 A brabanti mészárlások végén Paul Latinust
letartóztatták. Mielőtt azonban megszólalhatott volna, a jobboldali parancsnokot
1985. április 24-én egy telefonzsinórral felakasztva találták meg a börtöncellájában,
a lábát a földön felakasztva. "A Paul Latinus körüli körökben mindenki, vagy
majdnem mindenki meg van győződve arról, hogy a WNP főnöke nem öngyilkos
lett, hanem likvidálták. 'Minden alkalommal, amikor megpróbálták rekonstruálni az
öngyilkosságot, elszakadt a telefonzsinór.' Haquin elgondolkodott: "Ha az Egyesült
Államoknak semmi köze a mészárlásokhoz, akkor miért nem kommunikálnak,
hallgatnak, és miért hagyják, hogy a gyanú tovább nőjön?".107
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11
A TITKOS HÁBORÚ
HOLLANDIÁBAN

A szomszédos Belgiumhoz hasonlóan Hollandia titkos hadserege is az ország
második világháborús megszállási tapasztalataiból származik. Hollandia, ahogyan
azt a holland stratégák később sajnálkoztak, a második világháború előtt pénzhiány,
az elképzelések hiánya és a semlegességgel kapcsolatos aggodalmak miatt nem
állított fel stay-behind hadsereget. Aztán 1940 májusában a német hadsereg
megszállta Hollandiát, és a holland kormánynak a holland királyi családdal és a
politikai, katonai és gazdasági szféra kiváltságos személyiségeivel együtt sietve és
kaotikusan el kellett hagynia holland földet Nagy-Britanniába. A GS III, a holland
vezérkar hírszerzési részlege túl későn figyelmeztetett a német támadásra, és így
keservesen elbukott abban, ami a legfontosabb feladata lett volna. Az elsietett
visszavonulás miatt sok területen logisztikai gondok keletkeztek, és az 1940
májusában Londonba érkező holland miniszterek a kulcsfontosságú dokumentumok
hiányában alig tudták elvégezni munkájukat. A katonai és biztonsági szolgálatokon
belül sokak számára világos volt, hogy ilyen kaotikus menekülés soha többé nem
fordulhat elő, és hogy a háború után nagyon komolyan kell venni az esetleges
jövőbeli invázió elleni felkészülést.
A kormány 1940. májusi kaotikus menekülése után a haza
majdnem öt egymást követő traumatikus éven át megszállták a németek. A londoni
holland kormány, amely szinte teljesen híján volt a megszállt hazájáról szóló
megbízható hírszerzési információknak, ügynököket küldött Hollandiába azzal a
feladattal, hogy információkat gyűjtsenek, ellenállást szervezzenek és kisebb titkos
akciókat hajtsanak végre. Akárcsak Belgiumban, ezeket a holland műveleteket is a
britekkel szoros együttműködésben hajtották végre, mindenekelőtt az újonnan
létrehozott brit Különleges Műveleti Végrehajtó Szervezettel (SOE) együtt. A
németek azonban katasztrofális hatásfokkal gyorsan beszivárogtak a sietve
létrehozott egységekbe. A SOE egyik legnagyobb katasztrófája, az úgynevezett
Englandspiel során a SOE holland részlegébe titokban behatoltak a németek, akik
ezután az adókészülékeket ellenőrizték és a kommunikációt leolvasták. Ennek
következtében ügynökök tucatjai kerültek egyenesen az ellenség kezébe, és soha
nem tértek vissza.
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A háború alatt a hollandok és a britek bensőséges kapcsolatokat alakítottak ki, és
London tanácsokkal látta el a hollandokat az elpusztult és kaotikus
titkosszolgálatuk újjászervezésében.
szervizkészülék. A britek tanácsára az 1940-es évek elején, a londoni száműzetés
idején két új szolgálatot hoztak létre. A Bureau Inlichtingen (BI) 1942
novemberében jött létre hírszerzési feladattal. A Bureau Bijzondere Opdrachten
(BBO) pedig különleges műveletek végrehajtásával jött létre. A BBO a brit SOE
különleges egységeivel együtt ejtőernyővel szállt be a megszállt országba. A háború
végeztével mind a BI-t, mind a BBO-t megszüntették. A következő években
azonban személyi állományuk nagy része közvetlenül részt vett a holland
hátramaradás felállításában.
C. L. W. Fock, a BI tagja a háború alatt ragaszkodott ahhoz, hogy a jövőben
Hollandia jobban felkészüljön, és békeidőben egy tartózkodási helyet kell felállítani
az országban. Felettese, J. M. Somer, a londoni BI vezetője is meg volt győződve
arról, hogy a német megszállás befejezése után Hollandiában is fel kell állítani egy
hátramaradó állomást. Emlékszem, hogy Somer, Charles van Houten (a BI és
Wilhelmina holland királynő közötti összekötő tiszt) és én már 1944-ben
megegyeztünk abban, hogy ilyesmi soha többé nem történhet meg" - emlékezett
vissza a 87 éves Fock egy 1992-es Gladio-interjú során hágai lakásában. Közel fél
évszázaddal később visszatekintve Fock így emlékezett vissza: "Ebben a
beszélgetésben világossá vált, hogy Hollandia számára jobb lenne felkészülni egy új
háborúra. A lehető leghamarabb ilyen irányú lépéseket kellett tenni".
Hollandia 1945-ös felszabadulásakor a BI vezetője, Somer a titkosszolgálat
legtapasztaltabb emberei közé tartozott. A háború előtt a háború előtti holland
titkosszolgálatnál, a GS III. A háború alatt holland földön ellenállási műveletekben
vett részt, és 1942 márciusában kis híján megmenekült a német biztonsági szolgálat
elől, és egy kalandos kirándulás után biztonságos helyre, Londonba jutott.
Londonban Somer az újonnan létrehozott holland háborús titkosszolgálat, a BI első
főnökeként szolgált. A háború után az immár ezredesi rangra előléptetett Somer
papírra vetette a hátramaradt gondolatait, és bemutatta azokat J. Kruls tábornoknak,
aki 1945 novemberében a holland vezérkari főnök lett. Somer Krulsnak címzett
memoranduma a következő címet viselte: "Az 1940-1945 közötti időszak tanulságai
a hírszerzés és a biztonsági szolgálatok területén". Egy korábbi érintett így
emlékszik vissza: "Ez volt az egyik első darab, amellyel Krulsnak mint a vezérkari
főnökök új főnökének új hivatalában foglalkoznia kellett". Krulst azonnal
megnyerte az ötlet. A titkos akcióktól lenyűgözve Kruls a "Béke vagy háború"
(Vreede of Oorlog) című könyvében, amelyet néhány évvel később, a koreai háború
idején adott ki, hangsúlyozta, hogy a "lehető legnagyobb figyelmet" kell fordítani a
"titkos hadviselés előkészületeire". Kruls úgy látta, hogy Nyugat-Európának szembe
kellett néznie "a kemény tényekkel", ami azt jelentette, hogy ha hamarosan háborúra
kerül sor, "akkor a földalatti műveletek döntő tényezővé válhatnak".2
Kruls támogatásával Somer 1945 szeptemberében bemutatta a stay-behind
J. Meynen holland védelmi miniszter tervét. Somer nem hangsúlyozta egy esetleges
titkos hadsereg titkos akcióit és szabotázsműveleteit, de javasolta a következők
létrehozását
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egy hírszerző egység, "amelynek képesnek kell lennie katonai, politikai és politikai
és gazdasági információkat, és azokat futárral vagy vezeték nélküli hálózatokon
keresztül" a megszállt országon kívüli katonai parancsnokságnak küldeni. Somer
kifejtette, hogy embereket kell toborozni és kiképezni a rádiós kommunikáció és a
titkosítási technikák terén, és ragaszkodott ahhoz, hogy ezek az emberek ne legyenek
a rendes holland hadsereg tagjai, mert csak így állnának rendelkezésre különleges
műveletekhez invázió esetén.3 Meynen védelmi miniszter egyetértett a tervvel, és
Somer lett a holland hátramaradó erők első parancsnoka, akinek konkrét feladata egy
titkos hadsereg felállítása volt. Ezzel egyidejűleg Somer azt a feladatot kapta, hogy
megszüntesse az általa korábban irányított háborús titkosszolgálatot, az IB-t. Ez a
feladat tökéletes álcát adott neki a titkos előkészületekhez. Az új háttérszolgálatot a
régi, háború előtti holland katonai titkosszolgálathoz, a GS III-hoz csatolta, és így az
első holland háttérszolgálat a GIIIC fedőnevet kapta.
Néhány hónap elteltével Somer kezdte megkedvelni a szervezeti felépítést. A
nehezményezte, hogy a GIIIC elmaradt hálózatát a vezérkari főnökök
parancsnoksága alá helyezték. Somer, aki kevéssé volt hajlandó eltűrni egy fölötte
álló osztályvezetőt, hangsúlyozta, hogy egy ilyen struktúra titoktartási kockázatot
jelent. "Somer azon a véleményen volt, hogy szigorúan titkos egységének léteznie
kell, de hivatalosan nem jelenhet meg" - jellemezte a helyzetet Koedijk holland
tudós.4 Ezért 1948 januárjában úgy döntöttek, hogy a védelmi minisztérium
szervezeti ábráin nem szerepelhet többé a Stay-behind szekció, és a titkos hadsereg
Somer közvetlen parancsnoksága alá került. Továbbá a holland Gladio címkéjét
GIIIC-ről G7-re változtatták. Somer ragaszkodott továbbá ahhoz, hogy a Gladio
főhadiszállása többé ne a holland vezérkar főhadiszállásán legyen, amely a Prinses
Juliana katonai komplexumban található, félúton Hága és a holland Wassenaar falu
között. Ezért engedélyezték neki, hogy megfelelő épületet keressen a holland
vezérkar főhadiszállásától nem túl messze. A titoktartásra nem fektetett teljes
hangsúlyt, és a wassenaari Maarheeze-ház mellett döntött, amely egy építészetileg
kiemelkedő és lenyűgöző villa volt, és amelyet 1916-ban építtetett egy Indonéziában
meggazdagodott holland üzletember. A vezérkari főhadiszállástól elfogadható
ötperces autóútnyi távolságra fekvő Villa Maarheeze-ben 1945 májusában Somer
hivatalosan még mindig BI-tevékenységek keretében rendezkedett be. 1946-ban a
holland Gladio GIIIC, amelyet nem sokkal később G7-re kereszteltek át, szintén
ugyanebbe az épületbe költözött.
Somer ragaszkodott ahhoz, hogy a titoktartás a titkos hadsereg számára a
legfontosabb. Amíg ő volt a parancsnok, például római katolikusok nem lehettek a
titkos egység tagjai, mert Somer úgy vélte, hogy a gyónási kötelezettségük
ellentétben áll a szolgálaton belüli titoktartás elvével. Ugyanakkor Somer
gondoskodott arról, hogy a holland végrehajtó hatalom értesüljön titkos
előkészületeiről. Kruls vezérkari főnök segítségével kikérdezte Louis Beel holland
miniszterelnököt, amikor az 1946 júliusában hivatalba lépett, és 1948-ig a holland
végrehajtó hatalom élén állt. Beel hamarosan meggyőződött a hátramaradás
értékeiről, és így beleegyezett a titkos műveletbe, annak ellenére, hogy a szovjet
invázió forgatókönyvét meglehetősen valószínűtlennek tartotta.
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Mivel a BI-t Somer bezárta, a Villa Maarheeze, amellett, hogy a hollandiai G7ek központja volt, potenciálisan elegendő helyet biztosított a holland
titkosszolgálati intézmény más részlegeinek is. A második világháborús holland
titkosszolgálatokat, a BI-t és a BBO-t bezárták. Helyettük
két új holland hidegháborús titkosszolgálatot hoztak létre: A belföldi titkosszolgálat
BVD, a B i n n e n l a n s d e Veiligheidsdienst rövidítése, és a holland külügyi
titkosszolgálat IDB, az Inlichtingendienst Buitenland rövidítése.5 A miniszterelnök
utasítására a külföldi titkosszolgálat, az IDB felállításával a következő személyt
bízták meg
C. L. W. Fock, aki a háború alatt Somer alatt a londoni BI igazgatóhelyettese volt.
Amikor Fockot előléptették az IDB első igazgatójává, Somer megkérdezte tőle,
hogy érdekli-e, hogy szolgálatának új központját a Villa Maarheeze-ben építse fel.
Fock beleegyezett, és az IDB beköltözött a villába, és kifizette a bérleti díj 60
százalékát, míg a többit Somer G7-je fizette. A Villa Maarheeze a következő
évtizedekben a titkos műveletek szimbólumává vált, és erősen kompromittálódott,
amikor kiderült, hogy az IDB illegális belföldi műveleteket hajtott végre, és a
hidegháború alatt kapcsolatokat ápolt holland jobboldali körökkel. Amikor 1990-ben
ráadásul kiderült, hogy a titokzatos Gladio titkos hadsereg ugyanabban a házban
működött, mint az IDB, a Villa Maarheeze az intrikák és manipulációk
szimbólumává vált. A holland külügyi titkosszolgálatot, az IDB-t 1994-ben Lubbers
miniszterelnök megszüntette, és funkcióinak nagy részét a belföldi
titkosszolgálathoz, a BVD-hez helyezték át.6
A Villa Maarheeze-ben lévő főhadiszállásáról Somer hátramaradt parancsnok
sokat utazott Hollandiában, hogy tagokat toborozzon titkos hadserege számára.
E korai holland gladiátorok többségének közös volt a második világháborús
élménye. Sokan a BBO azon egységeiből kerültek ki, amelyek a háború alatt a brit
SOE különleges egységeivel együtt ejtőernyővel érkeztek a megszállt országba,
hogy titkos akciókat hajtsanak végre. Más újoncok a háborús holland ellenállási OD
(Ordedienst) egységből kerültek ki, amelyet Somer a háború alatt a holland NyugatBrabant tartományban irányított, mielőtt 1942-ben Londonba menekült volna.
"Somer az egész országot átkutatta e célból" - emlékszik vissza egy korábbi ügynök.
'Felkereste például az OD egy régi parancsnokát vagy az Albrecht nevű illegális
háborús hírszerző egység egyik tagját, szállodai szobákban találkozott velük, és ott
röviden megbeszélték az ügyeket.' Nyilvánvalóan ez nem az a fajta terepmunka volt,
amit egy szupertitkos szervezet vezetőjétől elvárható lett volna, hogy maga
végezzen. Mivel azonban a személyes kapcsolatok voltak a művelet központi
elemei, Somer makacsul ragaszkodott ahhoz, hogy az ő beszervezési taktikája volt a
leghatékonyabb, míg az egykori ügynök így érvelt: "Utólag persze meg lehet
kérdőjelezni az ilyen eljárásokat".7
Somer mindenkor ápolta titkos kapcsolatait az MI6-tal és a CIA-val.
Amikor Somer a holland Közlekedési és Energiaügyi Minisztériumtól, valamint a
Holland Távközlési Főigazgatóságtól engedélyt kért rádióvevő- és adóvevő
berendezések üzemeltetésére, valamint engedélyt kért több meghatározott
frekvenciára, kiemelte, hogy "gyors, titkos és független kapcsolatra van szükség a
külföldi angol és amerikai tisztviselőkkel".8 Somer kérelmében világossá tette, hogy
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az Egyesült Királyság és az Egyesült Államok kérte az "ilyen eljárás kívánatos
voltát", mire az adókat gyorsan felszerelték a Maarheeze-villában.
Ugyanabban az időben, amikor Somer a G7-et létrehozta, Hollandiában titokban
egy második, a G7-től független stay-behind épült. Közvetlenül a második
világháború után a brit MI6 befolyása alatt álló holland titkosszolgálati körök azzal a
javaslattal fordultak Bernhard herceghez, hogy az országban felállítanak egy Staybehind-et, amelynek feladata szabotázs, likvidálás és fegyveres ellenállás lenne
invázió esetén. Bernhard herceg szimpatizált a javaslattal, és gondoskodott arról,
hogy Louis Einthoven, a háború utáni holland belbiztonsági szolgálat, a BVD első
főnöke végezze el az előkészületeket. Einthoven W. Schermerhorn holland
miniszterelnök beleegyezésével létrehozta az "O" kódnevű holland hátramaradó
egységet, ügynököket toborzott és képzett ki, valamint titkos fegyverraktárakat
létesített.9
Az 1896-ban született Louis Einthoven a háború előtt a rotterdami rendőrség
vezető tisztjeként szolgált, a háború alatt pedig aktív ellenállóként h a r c o l t a
német megszállás ellen. Egészen 1973-ban bekövetkezett haláláig lelkes
hidegháborús harcos maradt, többször is hangsúlyozva a kommunizmus veszélyét.
"Biztonsági ellenőrzéseket" vezetett be, hogy ellenőrizze Gladio- és BVD-ügynökei
ideológiai megbízhatóságát. Einthoven a BVD vezetőjeként nemcsak a titkos
hadsereg vezetőjeként betöltött szigorúan titkos funkciójához nyújtott tökéletes
fedezetet. Az alatt a 16 év alatt, amíg mindkét egységet irányította, legalábbis
potenciálisan lehetőséget adott neki arra is, hogy a Gladiátorokat invázió hiányában
is belföldön alkalmazza. Einthoven folyamatosan arra volt figyelmes, hogy titkos
hadseregébe beszivároghatnak a Szovjetunió ügynökei, ezért nagy hangsúlyt
fektetett a kémelhárításra. "Einthoven kettős funkciója a BVD és az O főnökeként
természetesen nagyon értékes volt számunkra" - emlékszik vissza egy volt holland
Gladiátor.10 A BVD-nek ugyanis, mint a legtöbb hazai titkosszolgálatnak, az volt a
feladata, hogy kémkedjen a holland társadalom azon elemei után, amelyek veszélyt
jelenthetnek az államra és a kormányra, valamint hogy összegyűjtse és megfigyelje
a politikai mozgalmakat, beleértve a szélsőjobboldali és szélsőbaloldali
mozgalmakat is. Mostanáig semmilyen dokumentum vagy tanúvallomás nem áll
rendelkezésre Einthoven titkos hadseregéről, és az, hogy mit tett, szinte teljesen a
sötétben marad.
A két holland titkos hadsereg - az egyiket Einthoven vezette, közvetlenül a BVDbe integrálva, a másikat pedig Somer irányította, aki a Villa Maarheeze-ben székelt
- 1948-ban hivatalos együttműködési megállapodást kötött az MI6-tal. Hasonló
megállapodás született 1949-ben az újonnan létrehozott CIA-val is a titkos
együttműködésről. Hogy a megállapodások - más stay-behind országokhoz
hasonlóan - a szovjet invázió hiányában is a kommunizmus és a baloldali politikai
pártok elleni harcra irányították-e a két holland titkos hadsereget, a mai napig nem
tisztázott.11 Amikor azonban 1990-ben felfedezték a holland hátramaradási
hálózatot, ezek a titkos megállapodások sok kritikát váltottak ki Hollandiában,
mivel az az érv merült fel, hogy az MI6 és a CIA irányította a holland titkos
hadsereget, ami a szuverenitást értékelő holland politikusok többsége számára
elfogadhatatlan volt. 1992-ben a holland Gladio egy meg nem nevezett volt tagja
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ezért ragaszkodott ahhoz, hogy a Londonnal és Washingtonnal való szoros
kapcsolat ellenére a holland titkos hadseregek
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mindig is szuverén volt: "Sem a brit, sem az amnikai titkosszolgálatnak nem lett
volna szabad megtalálnia a hátramaradt ügynökeinket és ügynökeinket. Ennek így
kellett lennie. Ha ugyanis a hálózat használatának engedélyét átadnánk például a
briteknek, senki sem akarná többé a hálózat részét képezni.12 Egy másik volt holland
ügynök a titkos hadsereg felfedezése után azt állította, hogy "A CIA-nak csak
általános elképzelése volt a stay- behind erejéről az országunkban.13 Ezekkel az
állításokkal ellentétben ugyanakkor olyan pletykák is felröppentek, hogy a CIA és az
MI6 előtt ismert volt Nyugat-Európa valamennyi országának valamennyi titkos
katonájának szigorúan titkos kiléte, beleértve a holland stay-behind ügynököket is.
1948-ban drámai tengerentúli események sodorták el Somer parancsnokot a
Hollandiában végzett tevékenységétől. Indonézia, Hollandia leggazdagabb és
legrégebbi gyarmata, akkoriban kétségbeesetten és sikeresen küzdött
függetlenségéért, hasonlóan sok más európai gyarmathoz. Spoor tábornok
utasítására Somer fedett akciókra specializálódott Somer ezért a Távol-Keletre
távozott, és 1948 késő tavaszán a rettegett NEFIS, a holland katonai titkosszolgálat
igazgatója lett Indonéziában. A NEFIS brutális titkos akciókat hajtott végre, de nem
tudta megakadályozni, hogy Indonézia 1949-ben függetlenné váljon Hollandiától.
Somer visszatért Hollandiába, és könyvet írt "szolgálatáról", az IB-ről és háborús
emlékirataiból. A könyv 1950-ben jelent meg Zij sprongen buj nacht (Éjjel ugrottak)
címmel, és számos ügynök nevét és számos titkos akció leírását tartalmazta. A
holland védelmi minisztérium később kritizálta Somert e nyilvánosságra hozott
információk miatt.
"A kormány nem tudott semmiről" - emelte ki egy volt titkos katona a két
hollandiai tartózkodás titkosságát, hozzátéve, hogy "a végrehajtó hatalmon belül
csak nagyon kevés főtitkár volt tájékoztatva, mivel a felettük álló miniszterek
gyorsan tudtak váltani".14 A rendelkezésre álló bizonyítékok arra utalnak, hogy a
titkos hadseregről tudó személyek közé tartozott időnként a polgári miniszterelnök,
a védelmi miniszter és a főtitkárok, amennyiben a stay-behind parancsnokok
megbíznak bennük, valamint rendszeresen a katonai vezérkari főnökök és a holland
kül- és belföldi titkosszolgálatok igazgatói. "A politika időnként furcsa embereket
nevezhet ki" - gondolkodott el egy másik névtelenül maradt ügynök. 'De az teljesen
normális, hogy egy új tisztviselőt mindenről tájékoztatnak. Az ilyen kényes
kérdésekben azonban a köztisztviselők kivételt tesznek, és először megfigyelik,
hogy milyen hús van a tálban."15 A Parlamentet és annak szakbizottságait sötétben
tartották. Sem a titoktartási kötelezettséggel rendelkező "Titkosszolgálati és
biztonsági szolgálatok állandó bizottsága", sem a holland parlament
"Titkosszolgálati és biztonsági miniszteri bizottsága" nem kapott tájékoztatást a
stay-behinds létezéséről az 1990-es leleplezések előtt.16
Somer helyére a titkos hadsereg parancsnokának J. J. L. Baron van Lynden, a
holland lovasság 35 éves kiképzőjét választották. Nem volt könnyű utódot találni. A
legtöbb korábbi vezető BI-tag visszautasította, mert egyszerűen nem állt
szándékukban ismét titkos életet élni, annak minden kellemetlenségével és kettős
mércéjével együtt. Amikor báró van Lynden 1948. június 1-jén hivatalosan is
leváltotta Somert a holland hátramaradó G7 főnöki posztján, a hírszerző közösségen
belül elég sokan meglepődtek a választáson. Van Lynden ugyanis elődjével teljesen
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Somer teljesen újonc volt a pályán. Az IDB igazgatója, Fock javasolta, aki 40 évvel
később így emlékezett vissza: "Egy kicsit büszke vagyok erre a
felfedezésemre", dicsérve a holland hátramaradó parancsnok kiváló jellemvonásait.17
Van Lynden dicsőségét háborús ellenállása alapozta meg 1940-ben egy 50 holland
főtisztből álló kis egységhez tartozott, akik egy 2000 fős csoportban megtagadták,
hogy megígérjék a németeknek, hogy nem tesznek semmit a megszállók ellen, mire
őt egy német hadifogolytáborba küldték. A lengyelországi Stanislau börtönben
találkozott a brit háborús hőssel, Airey Neave-vel, és ezt a kapcsolatot mindketten a
háború után is ápolták. Neave ugyanis a háború után az SAS-t irányította, amely
számos esetben az európai nemzeti titkos hadseregekkel képezte ki magát, mígnem
1979 márciusában a brit parlament parkolójában egy IRA-autóbomba végzett vele. A
báró van Lynden maradóparancsnokká történő kinevezésekor a báró Bernhard
hercegnek, Vilmos királynő férjének dolgozott. Van Lynden továbbra is kötődött a
királynőhöz és a lovassághoz, mindkettő praktikus álcaként szolgált a holland titkos
hadsereg parancsnokaként betöltött titkos fő funkciójához. 1951-ben a királynő
adjutánsává nevezték ki, és hetente többször is a hágai királyi palotába utazott. A
báró nagyon tehetséges lovas volt, ezt a szenvedélyét Bernhard herceggel osztotta
meg. Hágában 1951-ben van Lynden holland bajnok lett lovaglásban, 1955-ben
Rotterdamban pedig tagja volt annak a holland egyenletnek, amely megnyerte a
nemzetközi díjugrató versenyt, és erre a sikerre különösen büszke volt.
Bár az újonc indulását szkepticizmus övezte, van Lynden jól indult a
titkosszolgálatok körében. "Született tehetség volt a biztonsági ügyekben" emlékezett vissza egy tisztelője. Akik pedig a munkája során és azon kívül is
ismerték, egy erős, de barátságos személyiséget vázoltak fel, akiben egyesült "a
jellem, a tudás és a szakértelem". Van Lynden flegmatikus és filozofikus nézetei - a
hadifogolytáborban töltött ideje alatt "tanult" egy nővel, aki később
filozófiaprofesszor lett - nem voltak jellemzőek a katonai és titkosszolgálati
területen.18 Amikor a közösségben találgatások merültek fel arról, hogy pontosan
mit is csinál a titokzatos G7-es egység a Fock-i IDB melletti Villa Maarheeze-ben, a
báró titoktartási okokból 1949. július 1-jén a G7-es elnevezést SAZ-ra változtatta,
ami az Általános Ügyek Szekciójának (Sectie Algemene Zaken) rövidítése volt, ami
szerinte ártalmatlanul hangzott. Van Lynden azt is gondolta, hogy egy invázió után
a szovjeteknek viszonylag könnyű lett volna azonosítaniuk az ellenállás és a
titkosszolgálat egykori tagjait, ezért új arcok és ismeretlen nevek toborzását tűzte ki
célul, Somer egykori munkatársainak nagy részét ismeretlen emberekkel
helyettesítve.
Hivatali ideje alatt van Lynden hangsúlyozta, hogy több pénzre van szüksége,
hogy
a hátrahagyott járművének technikai felszerelését. Különösen a kommunikációs
gépek voltak drágák. Kruls vezérkari főnök már 1946-ban kért ilyen
pénzeszközöket. A pénz 1948-ban érkezett meg, miután Lynden Somert leváltotta
az SAZ főnöki posztján, és a holland Phillips technológiai cég részlegeivel
együttműködve kifinomult berendezéseket fejlesztettek ki. Együttműködésükért
cserébe van Lynden gondoskodott arról, hogy a Phillips vezető technikusai
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akik részt vettek az SAZ csúcstechnológiai berendezéseinek fejlesztésében, nem
küldték el a brutális gyarmati harcba Indonéziába. 19 Érdekes módon van
Lynden, a
az SAZ hátramaradó egységét, nem tudott a másik, még titokzatosabb hátramaradó
egységről, amelyet holland kollégája és a BVD parancsnoka, Einthoven vezetett.
Beszédes módon a britek voltak azok, akik 1949-ben Londonban tájékoztatták van
Lyndent arról, hogy Hollandiában létezik egy második, párhuzamos Stay-behind
hálózat Einthoven parancsnoksága alatt. Van Lynden, aki igencsak meglepődött,
azonnal ragaszkodott ahhoz, hogy a két titkos hadsereget össze kell hangolni, mert
különben komoly bonyodalmak alakulhatnak ki. Ezt a tanácsot megfogadták, és van
Lynden SAZ-jét és Einthoven Stay-Behind-jét a holland titkos hadseregbe, a
"Intelligence and Operations"-be (Intelligence en Operations), röviden I&O-ba
olvasztották, amely címke alatt 1990-ben a holland Stay-Behind is ismertté vált. A
két ágat mindazonáltal külön tartották egymástól. Az SAZ-háló az I egység
szinonimájává vált, míg Einthoven Stay-Behind-je az O egység volt. Belső források
szerint Einthoven, aki a saját titkos programját követte, állítólag erősen
nehezményezte egységének együttműködését van Lynden SAZ-ével, és a hírszerzés
és a műveleti részleg között kevés együttműködésre került sor mindaddig, amíg
Einthoven volt a műveleti részleg parancsnoka.21
Mivel a hollandok titokban megállapodtak a britekkel, az I&O általános feladata az
volt, hogy
a Hollandia idegen megszállása esetén a hátramaradás biztosítására szolgál. "A fő
hozzáállás akkoriban az volt, hogy mindketten [britek és hollandok] nehéz idők előtt
álltunk, és hogy a britek majd megoldják az egészet, mivel nekik van szakértelmük a
területen" - emlékezett vissza később egy volt holland ügynök.22 A hollandokon
belül a hátramaradó feladatok megoszlottak. A van Lynden vezette hírszerzési (I)
egység volt felelős a megszállt területekről származó hírszerzési információk
gyűjtéséért és továbbításáért, a száműzetési bázisok előkészítéséért és
működtetéséért, valamint a királyi család, a kormány és a biztonsági apparátus
evakuálási műveleteiért, beleértve az I&O személyzetét is. Az Einthoven vezette
műveleti (O) egységnek szabotázs- és gerillaakciókat kellett végrehajtania,
erősítenie kellett a helyi ellenállást és új ellenállási mozgalmat kellett létrehoznia. A
legérzékenyebben az O-nak az volt a feladata, hogy a békeidőben érzékennyé tegye
az embereket a kommunizmus veszélyére. O-t ezért kiképezték a titkos akciók
végrehajtására, beleértve a fegyverek és robbanóanyagok használatát, és önálló
titkos fegyverraktárakkal rendelkezett.23 A holland hátramaradás költségeinek nagy
részét a holland védelmi minisztérium titkos költségvetéséből fedezték, és a
kiadásokat az Általános Számviteli Osztály (Algemene Rekenkamer) elnöke
személyesen ellenőrizte.
Van Lynden hivatali ideje alatt aktívan kereste a megfelelő száműzetési bázist,
ahová SAZ Gladio egysége a holland kormányt és más kiválasztott személyeket
vitte volna egy megszállás esetén. Anglia, amely a második világháború alatt
biztonságos hely volt, nem feltételezhető, hogy egy jövőbeli háborúban is az lenne.
Lynden sokáig kereste a megfelelő helyet. Végül úgy döntött, hogy Európában csak
Nagy-Britannia és az Ibériai-félsziget lehet potenciálisan alkalmas, míg a
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biztonságosabb tengerentúli bázisok közé tartozott a holland gyarmat, Curacao a
Karib-tengeren, valamint az Egyesült Államok és Kanada. Az 1950-es évek elején
van Lynden többször is elutazott az Egyesült Államokba. A bázis nem lehetett
stratégiai fontosságú terület közelében.
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terület, például ipari övezet, vagy fontos katonai létesítmény, mert ezek a területek
az első szovjet célpontok között szerepeltek. Bár az USA-beli bázis helye továbbra
is ismeretlen, az azonban ismert, hogy van Lynden talált egy bázist, és hogy a
holland végrehajtó hatalom fontos dokumentumait lemásolták és a titkos száműzött
bázisra szállították. A holland hátramaradó főhadiszállást a CIA beleegyezésével
hozták létre az USA-ban. Egy volt holland tisztviselő elmeséli, hogy a CIA
mennyire vonakodott a témában: "Ha eljön az ideje, akkor lehet erről beszélni" emlékszik vissza az első kapcsolatfelvételekre. "De mi ragaszkodtunk hozzá, hogy
most kell beszélnünk. Végül a CIA néhány hónap után beleegyezett, hogy megadják
nekünk, amit akarunk", mire az USA-ban felállítottak egy holland hátrahagyott
parancsnoki központot.24
Továbbá van Lynden titkos száműzetési bázist hozott létre Spanyolországban,
amelyet akkoriban Franco fasiszta diktátor irányított. "Ha megengedte volna, még
Franco otthonában is felépítettük volna száműzetési bázisunkat" - emlékszik vissza
egy egykori holland titkos katona.25 A hátramaradt parancsnok, van Lynden
meggyőzte a hátramaradt parancsnokot, Einthovent, hogy hajtsa végre a kényes
küldetést, mire utóbbi 1959-ben turistának álcázva Spanyolországba utazott, és az
egykori spanyolországi holland nagykövet, W. Cnoop Koopmans kapcsolatainak
segítségével létrehozta a titkos holland száműzetési bázist. A bizonyítékok
töredékesek maradtak, és úgy tűnik, hogy Kanadával és Nagy-Britanniával további
kapcsolatokra került sor egy száműzetési bázissal kapcsolatban. Az invázió utáni
menekülés előkészítését nagyon komolyan vették, és erre a feladatra hajókat és
repülőgépeket tartottak készenlétben. Emlékszem, hogy 1950 körül jó néhány
jachtot kellett tesztelnem és megítélnem, hogy tengerállóak-e" - emlékezett vissza a
holland tengerészet egykori tagja és hátramaradt tisztje a hálózat 1990-es
felfedezése után.26
A holland Gladio hivatalos SAZ-jelvénye a britekhez való szoros kötődését
szimbolizálva a Tudor-rózsát ábrázolta a Somer "Soha nem adjuk fel" jelmondat
mellett. 'Nem állt szándékunkban a következő háborút brit parancsnokság alatt
vívni', egy volt holland titkos katona mindazonáltal kiemelte a holland
függetlenséget. 'Van Lynden nagyon erős volt. Nem tudták őt félrelökni. Később az
amerikaiak sem tehették ezt meg, mivel az 1950-es évek vége felé egyre fontosabb
szerepet kezdtek játszani. De van Lynden megértette, hogy bizonyos konszenzusra
kell jutni a felek között, és szerinte az adott főnököknek kellett eldönteniük, hogyan
akarnak együttműködni, ugyanakkor megőrizve saját szuverenitásukat.27 A NATO
hátrahagyott koordinációs és tervezési központjaiban, az ACC-ben és a CPC-ben
tartott szigorúan titkos megbeszéléseken a holland Gladio I&O mindenkor arra
törekedett, hogy egyetlen harmonikus egységként jelenjen meg, amelynek két ága
van. A hollandoknak volt némi tapasztalatuk arról, hogyan kell együttműködni a
domináns MI6-tal és CIA-val, mivel a háború után az Egyesült Királyság és az
Egyesült Államok a hollandokkal való titkos együttműködésüket egy TCH
elnevezésű háromoldalú titkos fórumon formalizálták, amelyben az Egyesült
Királyság, az Egyesült Államok és Hollandia is helyet kapott. E titkos koordinációs
bizottság létrehozásával párhuzamosan 1948. március 17-én felállították az
úgynevezett WUCC-et azzal a feladattal, hogy békeidőben előkészületeket tegyen
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az Egyesült Királyságban, Belgiumban, Hollandiában, Luxemburgban és
Franciaországban egy esetleges szovjet invázió ellen. 1951 áprilisában a WUCC, a
korai Stay-Behind parancsnoki központ átadta feladatait.
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a CPC-hez, amely szorosan kötődik a NATO-hoz, amelyben a holland titkosszolgálat
is helyet kapott.28
Van Lynden hivatali ideje alatt nagyon aktívan támogatta az európai
titkosszolgálatok és titkos hadseregeik közötti kapcsolatokat, és ragaszkodott
ahhoz, hogy az együttműködés kötelező legyen, amikor a nemzetközi
menekülés felállításáról volt szó.
és kitérési útvonalak. E célból a báró, miután a holland titkos hadsereg parancsnoka
lett, számos éven keresztül sokat utazott Európában. A biztonsági szolgálatok
körében sok dicséretet kapott erőfeszítéseiért, és ezzel a bátorítással bevallotta, hogy
nagyon szeretne a KKP első titkára lenni. A liberális és nyitott gondolkodású van
Lyndennel szemben bizalmatlan britek azonban megakadályozták a jelölését.29
1957-ben Nagy-Britannia, az Egyesült Államok, Franciaország, Belgium,
Luxemburg és Hollandia, a KEK tagjai van Lynden részvételével létrehozták az
úgynevezett Hat Hatalom Vonalak Bizottságát, amelynek feladata a KEK-hez
hasonlóan a hátramaradási előkészületek megszervezése és koordinálása volt,
különös tekintettel a nemzetek közötti kommunikációra és a menekülési vonalakra.
A Hat Hatalom Vonalak Bizottságából lett az ACC, amelyet 1958-ban alapítottak
Párizsban. Az ACC koordinálta a nemzetközi Gladio-gyakorlatokat, amelyeket
titokban, a különböző hálózatok részvételével hajtottak végre. Invázió esetén volt
egy ACC bázis az Egyesült Államokban és egy az Egyesült Királyságban, ahonnan a
megszállt területen lévő egységeket aktiválni és irányítani lehetett. Az ACC
kézikönyvei a hátramaradt katonákat oktatták a közös titkos akcióeljárásokra, a
titkosítási és frekvenciaugratásos kommunikációs technikákra, valamint a légi le- és
leszállásokra. Az ACC elnöksége kétévente változott. A TCH, a CPC és az ACC
révén a holland Gladio I&O állandó kapcsolatban állt mind a CIA-val, mind az MI6tal.30
A CIA és az MI6 az 1950-es évekre szorosan együttműködött a titkos akciókban,
és 1953-ban megdöntötte Moszadegh iráni kormányát, aki megpróbálta szétosztani
az olajvagyon egy részét a lakosság között. Ugyanakkor a CIA és az MI6 attól
tartott, hogy az európai kommunisták és a szovjet titkosszolgálat ugyanezeket a
technikákat alkalmazhatja Nyugat-Európában, ezért nagy jelentőséget
tulajdonítottak az öreg kontinensen működő titkos hadseregeiknek. 1953-ban a CIA
utasította van Lyndent, hogy számos változtatást kell végrehajtani annak érdekében,
hogy egységei professzionálisabbá váljanak. 'Szó szerint egy kék nyomtatvány volt,
vastag kék könyvek gyűjteménye', amelyet a bárónak adtak - emlékszik vissza egy
volt ügynök. 'Van Lynden alaposan tanulmányozta a szövegeket. Olyan átvételi
technikákkal kapcsolatos információkat tartalmaztak, amelyeket a szovjetek KeletEurópában gyakoroltak. A példákból kiderült, hogy a szovjetek milyen személyekre
összpontosítottak. Következésképpen az ilyen személyeket nyilvánvalóan nem
lehetett titkosügynöknek beszervezni. Ennek alapján van Lyndennek meg kellett
szüntetnie a kapcsolatot bizonyos számú ügynökkel, akiket Somer toborzott.31
Van Lyndenre azonban nemcsak a CIA részéről, hanem a holland biztonsági
apparátuson belül is nyomás nehezedett. 1951 februárjában Kruls tábornokot, aki
Somer és van Lynden feletteseként aktívan részt vett a holland hátramaradás
felállításában, leváltották, miután komoly nézeteltérések támadtak a hollandokkal.
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H. L. Jakob védelmi miniszter a holland hadsereg jövőbeli feladatairól és
szervezetéről. A holland hadseregen belül sokak meglepetésére és nemtetszésére
B. R. P. F.
Hasselman követte Krulst a holland vezérkari főnöki poszton. Van Lynden
személyesen neheztelt Hasselmanra. Hasselman már a háború előtt is németbarát
hozzáállásáról volt ismert. A háború után a pletykák azt állították, hogy Hasselman
áruló volt a holland vezérkarban az 1940-es német invázió előtt. Hollandia
kapitulációja után Hasselman együttműködött a németekkel, és más tiszteket, köztük
van Lyndent is erre buzdította. Van Lynden ezt elutasította. A német megszálló
hadsereg 1942-es kemény konszolidációs erőfeszítései során a holland tisztek nagy
részét, köztük Hasselmannt is, hadifogolytáborokba szállították. Stanislauban
Hasselmann találkozott van Lyndennel. Hasselman ismét együttműködött, és a
németek vezető pozícióba léptették elő a börtönben. A háború után Hasselmant
elbocsátották a holland hadseregből, mert együttműködött a német megszállókkal. Ő
azonban sikeresen fellebbezett a döntés ellen, és sokak meglepetésére folyamatosan
előléptették, ami kedvezőtlen fényt vetett a holland védelmi minisztériumra.
Hasselmann 1951-es kinevezésekor a holland lovasság, amelyhez van
Lynden tartozott, úgy döntött, hogy egyik tagja sem fog kezet a kompromittált
tábornokkal, még akkor sem, ha most névlegesen ő a főnökük. Van Lynden
szakaszfőnökként a hivatalos eljárások során kellett találkoznia új parancsnokával.
Annyira aggódott, hogy a lemondást fontolgatta. Végül elment a találkozóra, és
Hasselmann tábornok elég okos volt ahhoz, hogy ne nyújtson kezet magának.32
Hasselmann a következő években többször is megakadályozta van Lynden
előléptetését magasabb beosztásba. Komoly belharcok alakultak ki, és Focknak, az
akkori főtitkárnak a Főügyek Minisztériumán belül közbe kellett avatkoznia.
Akkoriban elég durván és egyenesen beszéltem Hasselmannal" - emlékezett vissza
Fock évekkel később, mire a két férfi a következő években távolságot tartott.33 A
védelmi minisztériumon belüli belső harcok ellenére van Lynden továbbra is a
feladatára összpontosított. 'Még mindig emlékszem az 1956-os magyarországi
invázióra' - idézte fel a szovjet erők egyik jól ismert hadműveletét egy volt holland
titkos katona. 'Azon a napon van Lynden bejött az irodába, ahol nagy zűrzavar és
izgalom uralkodott. Nyugodtan mondta: "Évek óta építjük ezt a dolgot. Miért
vagytok mindannyian ilyen idegesek?" Valóban úgy gondolom, hogy 1956-ban már
működőképesek lehettünk volna.34
A hidegháború egy másik történelmi pillanatában van Lynden még jobban
elkeseredett,
Amikor 1961-ben kiderült, hogy George Blake brit ügynök az 1950-es évek eleje
óta az oroszoknak dolgozott, nemcsak Londonban tört ki rémület, hanem a holland
titkos hadseregben is nagy pánik tört ki. "Van Lynden halálra rémült, amikor ez
kiderült" - emlékezett vissza egy volt holland hátramaradt katona. Blake ugyanis a
britekkel való intenzív együttműködés részeként közvetlenül a második világháború
vége után néhány hónapot Hágában töltött titkos műveletekben részt véve. Ez idő
alatt Blake a wassenaari Villa Maarheeze-ben is tartózkodott, amely a holland
belföldi titkosszolgálat és az "I" ág főhadiszállása volt.
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a hollandok hátramaradtak. Van Borssum Buisman, a Gladio későbbi parancsnoka
beszélt Blake-kel. Állítólag "Blake ismerte a holland titkos hadsereg helyeit és
személyeit", állította később egy meg nem nevezett holland ügynök. Ezzel az
állítással ellentétben maga Blake 1992-ben, moszkvai száműzetéséből azt állította
egy korábbi beszélgetésben, hogy
SAZ-tagok: Soha nem tudtam ilyen [hátramaradó] tevékenységekről. És én
a szovjetek soha nem kérdeztek róluk. Így nekik [a holland titkos katonáknak] nem
kell aggódniuk. A van Borssum Buisman név egyáltalán nem mond nekem semmit.35
Miután 14 éven át a holland Gladio I&O SAZ vagy "I" részlegének parancsnoka
volt, van Lynden 1962 márciusában lemondott. Visszament a királyi palotába, hogy
teljes munkaidős hivatását ellássa, amire a királynő kérte fel. Van Lynden 1989
szeptemberében, 76 évesen halt meg. A kubai rakétaválság idején, amikor a
hidegháború 1962-ben elérte tetőpontját, a holland Stay- behind I&O
parancsnokságát átszervezték, mivel mindkét egység új parancsnokot kapott. A
holland titkos hadsereg O részlegének parancsnoka 14 éven át Louis Einthoven volt,
aki 66 éves korában elhagyta a BVD-t és nyugdíjba vonult. Ezzel egyidejűleg
lemondott a holland hátramaradó hadsereg szigorúan titkos O-osztályának vezetői és
parancsnoki tisztségéről is. Tizenkét évvel később meghalt. Helyére 1962
áprilisában M. De Boer vezérőrnagy lépett. A holland vezérkari főnök, van den Wall
Bake különutasította De Boert, hogy javítsa az I és az O közötti kapcsolatot, amely
Einthoven alatt szenvedett. Két évvel később a védelmi minisztériumon belül egy
bizottság Dr. Marius Ruppert elnökletével megvizsgálta, hogy De Boer sikeresen
teljesítette-e feladatát. A bizottság három főből állt, és Ruppert mellett Fock és
Propper admirális-helyettes is tagja volt.
Ruppert, a holland parlament tagja és a korona főtanácsadója,
1965-ben bemutatta a két holland titkos hadsereg együttműködéséről szóló
jelentését. Megdöbbentőek voltak a megállapításai. Tekintettel a holland Staybehind két ága közötti gyenge együttműködésre, Ruppert javasolta, hogy hozzák
létre az "I&O koordinátori pozíciót", és ezt a tisztséget magára ruházta. Ruppert
továbbá azt javasolta, hogy De Boer-t váltsák le az O főnöki posztján, és ezt a
feladatot ismét magára bízta. J. Zijlstra holland miniszterelnök utasítására Ruppert
volt az, aki 1967-ben a holland Stay-Behind O részlegének vezetője lett, és ezt a
pozíciót 1975-ig töltötte be.36 Amikor Fockot az 1990-es években, a Gladio
leleplezései után kihallgatták, megerősítette, hogy tagja volt a titkos bizottságnak, de
azt állította, hogy nem emlékszik arra, hogy miről tárgyaltak. Csak arra emlékezett,
hogy többször találkoztak a hollandiai Zeistben lévő Ruppert villájában.
Ruppert manővere sokkolta az SAZ-t, a hollandiai tartózkodás I. ágát.
hátul. A holland hátramaradás egyenlőtlen részei között sok neheztelés alakult ki,
mindenekelőtt amiatt, hogy Ruppert az O parancsnokának és az O&I
koordinátorának kettős szerepében az O erejét és pozícióját növelte az O rovására.
I. Ruppert gondoskodott arról, hogy O vezesse az I&O képviseletét a nemzetközi
ACC és a CPC NATO-val összekapcsolt stay-behind bizottságokban. Az I és az O
közötti együttműködés a következő években sem volt tökéletes. A Ruppert kettős
szerepével kapcsolatos feszültségek csak akkor enyhültek, amikor az I&O új
koordinátora lépett az I&O helyébe.
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Ruppert. A pozíciót Ruppert után ismételten olyan nyugalmazott
tengerészgyalogos tiszteknek adták, akik már 55 évesen nyugdíjba vonulnak,
elég korán ahhoz, hogy második karrierjüket a tengerészetnél kezdjék.
a földalatti. 1975-ben Th. J. A. M. van Lier, aki - a Gladio általános mintájához
képest némileg szokatlan módon - szocialista volt, váltotta Kuppertet az O.
parancsnokaként. A háború után van Lier a holland parlamentben ült a Munkáspárt
színeiben, később pedig az illegális Albrecht titkosszolgálat vezetője volt, amiért
később letartóztatták. Van Lier idején az I&O állítólag évi 3 millió holland gulden
körüli költségvetéssel rendelkezett. Ezt követően azonban az egységek egyre
nagyobbak lettek, és a két holland maradék között is fokozódott az együttműködés.
Nem tudni, hogy ki volt a holland Gladio parancsnoka az 1980-as években a hálózat
1990-es leleplezéséig, mivel a parancsnokok nevét titokban tartják, mivel minden
valószínűség szerint még mindig élnek és hivatalokat töltenek be.
1962-ben nemcsak az O, hanem az I ágon is jelentős változások történtek a
holland Gladiónál. Somer és van Lynden után 1962 márciusában van Borssum
Buisman vette át a titkos hadsereg I. ágának parancsnokságát. Bajuszával és szőke
hajával a magas lovasrendőr van Borssum Buisman sokak számára tipikus
hollandnak tűnt. A második világháború alatt összekötő tiszt volt a holland háborús
titkosszolgálat BI (Bureau Inlichtingen) és a holland ellenállási szervezet OD
(Ordedienst) között P. J. Six vezetésével. Ebben a minőségében van Borssum
Buisman 1944 februárjában német fogságba esett, több német börtönben is
megfordult, de több kihallgatást is túlélt anélkül, hogy felfedte volna a holland
ellenállás tagjainak kilétét. Miután a németek halálra ítélték, egy Németországba
tartó, futó vonatról sikerült megszöknie. Sérülten jutott el Hollandiába, és újra
felvette a kapcsolatot Hatossal, mire egyes németek van Borssum Buismant a
legjobb holland titkosügynöknek tartották.
Van Borssum Buisman a háború után sem hagyta ott a titkosszolgálatot, és
először egy ideig Ceylonban állomásozott, ahol egy különleges egységgel hiába
várta az indonéziai alkalmazást. Visszatérve Hollandiába az I. I. első parancsnoka,
Somer szervezte be Buismant a titkos stay-behind hálózatba. Van Lynden idején, az
1950-es években Buisman az SAZ parancsnokhelyettese volt. Elsődleges feladatai
közé tartozott a Hollandiából Belgiumon és Franciaországon keresztül Franco
Spanyolországába vezető menekülési útvonalak megtervezése. Az útvonal mentén
ügynököket toborzott és képzett ki, Franciaországban gyakran száműzött
hollandokat vagy olyan franciákat, akik egykor Hollandiában éltek. Az I. főnöki
posztot 1970 májusáig töltötte be, majd nyugdíjba vonult, és 1991 februárjában, 77
évesen halt meg. Az európai titkos Gladio-hálózatok 1990-es feltárása után kiderült,
hogy Buisman után az O parancsnoka J. W. A. Bruins volt, aki 1970 májusától 1981
decemberéig irányította a titkos hadsereget. Az I&O újabb, feltehetően még élő
parancsnokainak nevét nem hozták nyilvánosságra.37
Az I&O személyes ereje még mindig kissé homályos. "A hátramaradó erő
kiépítése mindig évekig tart, és nagy befektetéseket igényel képzés és iskoláztatás
formájában. Ezért óvatosan kell bánni az ügynökökkel, úgy kell használni őket,
mint a legjobb csapataidat, amelyeket szintén a döntő csatára tartogatsz", egy
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magyarázta a holland titkos hadsereg egykori tagja, miután a hálózat álcája
lelepleződött.35 Az SAZ-nak állítólag 25 állandó munkatársa volt, plusz további 150
kiképzett SAZ-ügynök. Az O-nak volt egy állandó szerve
hanem 20 munkatárs, valamint további 150 kiképzett O-ügynök, akik a gerillahadviselés, a robbanóanyagok és a szabotázsműveletek terén jártasak. E számok szerint,
a holland hátramaradó I&O így rendelkezett egy 350 tagból álló maggal, amely abban az
esetben, ha
a háború új tagok toborzásával és kiképzésével bővítette volna a titkos hadsereget.
Hogy megszállási körülmények között is alkudozni tudjon, van Lynden parancsnok
arany- és gyémántkészletekkel szerelte fel ügynökeit. Einthoven parancsnok aranyat
vásárolt a holland nemzeti bankban, amelyet a spanyolországi és az egyesült
államokbeli száműzött bázisokra utalt.
Általában még a gladiátorok feleségei és legközelebbi rokonai sem tudhattak a
titkos, hátramaradó seregek létezéséről. Van Lynden ezért azt tanácsolta az
embereinek, hogy ápoljanak kiterjedt hobbikat, amelyek egyszerre szolgálhatnak
álcaként és a kínos titkos élet ellensúlyozásaként. Ő maga a lovaglást művelte, de
madárszakértőként is kiterjedt képességeket fejlesztett ki. Van Borssum Buisman
parancsnok a maga részéről imádta a numizmatikát, és úgy tett, mintha szakértelmet
alakított volna ki az érmék terén. Minden ügynöknek szigorúan meg volt
parancsolva, hogy kövesse a "need to know" elvet, és így az aktív hátramaradt
ügynököknek gyakran csak homályos elképzelésük volt annak a titkos európai
hadseregnek az általános mintájáról és felépítéséről, amelynek a részesei voltak. A
kiképzésben külföldi titkos hadviselési szakértők, mindenekelőtt britek vettek részt.
"Én is voltam egy kis [brit] szigeten" - emlékezett vissza egy holland háborús
veterán a britekkel való kapcsolatára. 'De ott nem tanultam semmit, amit ne tudtam
volna már az ellenállásban töltött időmből.'39
A kiképzés során a titkos katonáknak fedőnevekkel kellett hivatkozniuk
egymásra. "A kiképzésnek teljes egészében a szabadidőben kellett zajlania" emlékezett vissza egy volt holland titkos katona. Az oktatóval együtt megfelelő
képzési programot állítottak össze. Több különböző kiképzési helyszínt kellett
felkeresni, mert a padláson nem lehet ilyesmit csinálni. A kiképzésre nem
kerülhetett sor rendszeres időközönként, mert az túl nyilvánvaló lett volna".40 A
motiváció időnként problémát jelentett: "A nehéz dimenzió az volt, hogy olyan
helyzetre kellett felkészülni, amely talán csak tíz év múlva következik be" emlékezett vissza egy volt holland titkos katona. "A motivációt úgy kellett
fenntartani, mint egy vallást. Különösen a nyugalom és a békés együttélés idején
volt ez nagyon nehéz. A másik oldal [a kommunisták] is pszichológiai harcot
vívtak. Így az oktatókat objektív információk segítségével kellett ébren tartani [a
kommunizmus veszélyéről], amelyeket viszont ők adtak át a terepen lévő
ügynököknek.41
A kétszeres titkos holland titkos I&O-ból a titokzatos O-ág volt a legtitkosabb, és
még ma is csak nagyon kevés adat létezik róla. Az I és az O között az a különbség,
hogy az O-nak nem szabad "léteznie", az egy másik ügy volt" - magyarázta egy
korábbi érintett, miután 1990-ben felfedezték a hálózat létezését.42 A holland titkos
hadsereg gyakorlatai során az O tagjai állítólag felsőbbrendűnek érezték magukat az
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I ügynökeivel szemben, és a kiképzés utáni estéken megtagadták a társas
érintkezést. "Gyakran úgy tekintették magukat, mint a csúcsot a csúcson, akik
végrehajtják a
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foglalkozás esetén valódi munka.43 Annak érdekében, hogy az O a lehető
legtitkosabb maradjon, a holland tisztviselőkkel való kapcsolattartás az I-n keresztül
történt, amit az I nem mindig értékelt. Az O-t részben magánforrásokból,
mindenekelőtt multinacionális cégekből és a CIA-ból finanszírozták. A holland
védelmi minisztérium azon nagyon kevés magas rangú tisztviselője, aki tudott a
titkos I-ről és annak költségvetéséről, tévesen és van Lynden nagy neheztelésére úgy
gondolta, hogy az I egy meglehetősen drága titkos hadsereg. "Kicsit olyan volt [az
O], mint egy 15. századi zárdában" - emlékszik vissza egy volt I-es ügynök. 'Nem
láthattátok egymást, és mindenki egyedül ült a cellájában'.44
Engem használtak fedőszervként, ha O nyomdát, robbanóanyagot vagy más
eszközöket akart. Ezekben az esetekben tájékoztattak arról, hogy hová érkezett egy
adott szállítmány, amely a legtöbb esetben Angliából érkezett. Ezután egy katonai
teherautó szállította az anyagot az I meghatározott helyszínére, ahol az O ügynökei
átvették az anyagot. Ha azonban valami rosszul sült el, a hivatalos holland
titkosszolgálatnak kellett vállalnia a felelősséget, mivel sem az I, sem az O létezését
nem lehetett nyilvánosan beismerni. Az 1980-as években Hollandiában véletlenül
fedeztek fel hátrahagyott fegyverraktárakat. 1983-ban a védelmi miniszter
J. de Rujiternek a televíziós kamerák előtt kellett válaszolnia a kérdésekre, miután
Rozendaalban rejtélyes fegyverraktárat fedeztek fel. De Ruijter akkoriban arra kérte
az újságokat, hogy adjanak neki egy kis időt a belső vizsgálatokra, és alaposan
tájékoztatták. A nyilvánosság felé a hazai titkosszolgálat BVD vállalta a
felelősséget. Ezt követően a BVD-n belül mindenki tudni akarta, hogy mely
kollégáknak voltak ilyen fegyverraktárai, és így a BVD belső fogyasztásra szánt
verzió az volt, hogy az I. titkos egység volt a felelős. Ez természetesen egy újabb
hazugság volt, mert valójában minden fegyver a szigorúan titkos O szabotázs- és
titkos akcióegységhez tartozott.
"Míg én egy politikailag független egység voltam, az O-ról köztudott volt, hogy
ideológiailag jobban orientált" - vallotta egy volt holland ügynök, utalva arra, hogy
az O egy kommunistaellenes fegyveres egység volt, hasonlóan a szomszédos
Belgiumban működő SDRA8-hoz. Ez azonban nem jelenti azt, hogy az O egy
illegális antikommunista bérgyilkos osztag volt, hangsúlyozta egy másik volt O-tag:
"Harcunkat az alkotmányban lefektetett értékek védelmére alapoztuk".45 Paul
Koedijk holland maradás-szakértő megállapította, hogy az O egységei békeidőben is
arra szakosodtak, hogy úgynevezett "immunizálják" a holland állampolgárokat.
"Hogy pontosan mi ellen kellett immunizálni a polgárokat, az több mint világos
volt: a kommunizmus minden megjelenési formája ellen. Az O ideológiai harc
részeként fekete propagandát és hamis rágalmakat folytatott a kommunisták ellen,
és ehhez nyomdai hálózattal r e n d e l k e z e t t . "Az O-n belül az volt a
feltételezés, hogy egy szovjet megszállás sokkal rosszabb lenne, mint a német
megszállás, amelyet Hollandia átélt" - emlékszik vissza egy korábbi érintett. "Mert
az a néhány érték, amelyet a németek érintetlenül hagytak, például a család és a
vallás, szintén veszélybe került volna a szovjet megszállás alatt. Gyökeres
változásokra számítottunk".46
Amikor 1990 végén Giulio Andreotti olasz miniszterelnök felfedte a NyugatEurópa szerte működő titkos antikommunista hadseregek létezését, a holland
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hálózat álcája is lelepleződött. Egy volt holland hátramaradt tag elmélkedett:
"Valójában mi is meglepődtünk, hogy ilyen sokáig zavartalanul dolgozhattunk".47
A holland miniszterelnök
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Ruud Lubbers, a holland DCI minisztere, aki 1982 óta van hivatalban, a következő
napon
1990. november 13-án a holland parlamentnek írt levelében megerősítette, hogy
Hollandiának is volt egy titkos hadserege, egy "vegyes civil és katonai csoport", és
hogy ez a hadsereg még mindig aktív. Lubbers levelében azt állította, hogy "soha
nem volt NATO-felügyelet e szervezet felett", és a klasszikus stay-behind funkcióra
hivatkozva kijelentette, hogy "a többi NATO-országgal való kapcsolattartás,
amelyek közül néhánynak más struktúrái voltak, holland részről arra korlátozódott,
hogy miként lehet ezeket a célokat elérni".48 Mind a kormánypárti, mind az ellenzéki
parlamenti képviselők egyetértettek abban, hogy Lubbers levele nem volt elég jó
magyarázat. A parlamenti képviselők egy része emlékezett arra, hogy az 1980-as
években véletlenül titokzatos fegyverraktárakat fedeztek fel, amelyek gránátokat,
félautomata puskákat, automata pisztolyokat, lőszereket és robbanóanyagokat
tartalmaztak, és több információt kértek a titkos hadsereggel való állítólagos
kapcsolatokról. Más parlamenti képviselők kritikusan hangsúlyozták, hogy a
kormánynak legalább a titoktartáson alapuló parlamenti hírszerzési és biztonsági
bizottságot tájékoztatnia kellett volna a titkos hadsereg létezéséről.
Lubbers és Relus Ter Beek holland védelmi miniszter ezt követően zárt ajtók
mögött először tájékoztatta a parlament hírszerzési és biztonsági bizottságát a
holland hátramaradt I&O-ról, majd órákkal később Lubbers felszólalt a
parlamentben. Megerősítette, hogy az 1980-as években felfedezett titkos
fegyverraktárak a titkos hadsereghez tartoztak. Lubbers kiemelte, hogy a holland
stay-behind a miniszterelnöknek, tehát neki magának és a védelmi miniszternek, Ter
Beeknek közösen felelt. 'Az egymást követő miniszterelnökök és védelmi
miniszterek mindig is inkább nem tájékoztatták kabinetjük vagy a parlament többi
tagját'.49 A miniszterelnök büszke volt arra, hogy mintegy 30 miniszter megtartotta a
titkot, míg a holland parlament egyes tagjai úgy vélték, hogy ez a holland
alkotmányt sérti. Sok parlamenti képviselő nem általános alapon utasította el a
tartózkodó vészhelyzeti előkészületeket. Azt azonban kifogásolták, hogy nem
tájékoztatták őket. Maarten van Traa holland munkáspárti képviselő egy képviselői
nyilatkozatban kijelentette: "Több felvilágosításra van szükségünk arról, hogy
milyen struktúrák vannak, és milyen mértékben működtek vagy működnek még
együtt a NATO-val." Ton Frinking, Lubbers kereszténydemokrata képviselője azt
mondta, hogy ő is több információt szeretne a Gladio-csoport "NATOperspektívájáról". Elmondta, hogy tudomásul vette Belgium közelmúltbeli
beismerését, miszerint ők elnököltek a legutóbbi titkos Stay-Behind találkozón. A
kérdés az, hogy ez a belga elnökség mit jelent valójában - mondta Frinking.
Lubbers ezt követően elismerte, hogy a holland titkos hadsereg még mindig tagja
volt annak a titkos NATO-bizottságnak, amely a nyugat-európai hadseregek
hátramaradását koordinálta. Hans Dijkstal az ellenzéki Liberálisoktól azt mondta:
"Nem aggódom különösebben amiatt, hogy volt, és talán még mindig van ilyen.
Amivel viszont problémáim vannak, az az, hogy tegnap estig a Parlamentet nem
tájékoztatták erről".50 Néhány parlamenti képviselő tudni akarta, hogy ki volt a
titkos hadsereg tagja. Lubbers válaszában azt állította, hogy nincs személyes
tudomása arról, hogy ki volt a titkos szervezet tagja. Néhány parlamenti képviselő
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úgy vélte, hogy ez ellentmond korábbi nyilatkozatának, amelyben azt állította, hogy
a védelmi miniszterrel együtt az ő feladata a titkos katonák ellenőrzése. Lubbers
azonban kitartott amellett, hogy a titoktartás szükségessége miatt
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"halálosan veszélyes lenne, ha a miniszterelnök... mindenkit személyesen
vizsgálna meg".51 A parlamenti képviselők konkrét kérdéseire válaszolva
Lubbers kénytelen volt megerősíteni, hogy a holland titkos hadsereg tagjai a
közelmúltban részt vettek egy kiképzési gyakorlaton az olasz Gladio
főhadiszállásán, Szicília szigetén.52
Nem volt sem parlamenti vizsgálat, sem nyilvános jelentés, és csak áprilisban
1992-ben a holland titkos hadsereget, az I&O-t bezárták. Relus Ter Beek védelmi
miniszter személyes hangvételű levelében köszönetet mondott a titkos katonáknak
az országért tett szolgálataikért.53 A múlt kísértetei 1993 decemberében kísértették
Hollandiát, amikor egy hágai bíróság három év börtönre ítélt egy 38 éves férfit. Vele
együtt a holland hadsereg egy 44 éves őrnagyát is bűnösnek találták abban, hogy
tavasszal megzsarolta a holland Nutricia bébiételgyártót.
1993-ban ötmillió holland guldenért. Érdekes módon a vádlottak nevében eljáró
ügyvédek azt állították, hogy a két férfi tagja volt a holland és más európai országok
tikosszolgálataiáltal létrehozott szigorúan titkos holland Stay-Behind szervezetnek. A holland
hadsereg őrnagya védekezése során azt állította, hogy a múltban a rendőrség által
letartóztatott hátramaradt ügynökök az igazságügyi és a védelmi hatóságok közötti
megállapodásra támaszkodhattak, amelynek értelmében nem indult eljárás ellenük.
Azt állította, hogy a múltban számos Gladio-misszió meghiúsult anélkül, hogy az
érintettek ellen vádat emeltek volna, ami arra utalt, hogy a holland Gladiátorok is a
felügyelet és a jogi korlátozásokon kívül működtek. Az őrnagy nem pontosította,
hogy milyen küldetésekről van szó.54
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12
A TITKOS
LUXEMBURGI
HÁBORÚ

A három Benelux-ország közül Luxemburg messze a legkisebb állam. Belgiumhoz
és Hollandiához hasonlóan az országot is megszállta és megszállta a második
világháború alatt a német hadsereg. Mégis, ellentétben Belgiummal, ahol egy
szenátusi bizottság vizsgálta a titkos hadsereget, vagy ellentétben Hollandiával, ahol
a tudományos közösség kutatta a luxemburgi hálózatot, eddig csak nagyon kevés
információ állt rendelkezésre a nemzeti hátramaradásról.1
Ahogy Jacques Santer miniszterelnök 1990. november 14-én a parlament előtt,
Charles Goerens demokrata párti parlamenti képviselő elsőbbségi kérésére
válaszolva hangsúlyozta, a kis országokat is bevonták a titkos hátramaradó
hadseregek kontinentális hálózatába. Az ötletet Belgiumhoz és Hollandiához
hasonlóan a második világháború tapasztalataiból vezették le, amikor
Luxemburgban is léteztek hasonló hálózatok a német megszálló erők elleni
korlátozott sikerrel folytatott harcban. Luxemburg 1949-ben csatlakozott a NATOhoz annak megalakulásakor, és ezt követően a titkos hálózatokat a katonai szövetség
koordinálta.
"A "Gladio" szó az olasz struktúrára használt kifejezés. A nemzetközileg és a
NATO-n belül használt kifejezés a "Stay-Behind"' - magyarázta a miniszterelnök a
titkos hadsereg terminológiáját a meghökkent parlamenti képviselőknek. "Ez a
kifejezés egy olyan szervezet koncepcióját tükrözi, amelynek célja, hogy egy
katonai konfliktus frontjai mögött, tehát a terület ellenséges megszállása esetén
aktívvá váljon. Ezt a koncepciót a NATO dolgozta ki. Az elképzelés a második
világháború tapasztalataiból származik, amelynek során hasonló hálózatokat hoztak
létre a megszállási időszakokban, tehát különösen nehéz környezetben és ellenséges
ellenőrzés alatt". A miniszterelnök soha többé nem ismertette a titkos hálózat
létjogosultságát, ha egy ország ilyen rosszul felkészült lenne egy háború és egy
esetleges megszállás előtt: "Annak érdekében, hogy a jövőben elkerüljük ugyanezt a
felkészülési hiányosságot, úgy döntöttek, hogy már békeidőben előkészítik egy ilyen
szervezet alapjait." A miniszterelnök szerint ez a titkos hálózat a háború előtt is
működhetne.
Míg egyes parlamenti képviselők úgy vélték, hogy a NATO által irányított titkos
hadsereg
megsértette az európai államok szuverenitását Santer miniszterelnök, aki később az
EU-bizottság elnökeként tevékenykedett, azt állította, hogy ez nem így volt:
"Közép-Európa összes NATO-országa részt vett ezekben az előkészületekben, és
Luxemburg nem kerülhette volna el ezt a nemzetközi szolidaritást". Minden tagállam
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megengedték, hogy saját struktúrákat határozzon meg. Így, bár a NATO volt a
hátramaradási hálózat kezdeményezője és koordinátora, minden egyes ország a saját
nemzeti komponensének irányítója maradt. Következésképpen a luxemburgi
hátramaradási hálózatot is a NATO koordinálta, és így részt vett az ACC és a CPC
titkos ülésein, beleértve az ACC 1990. október 23-24-én Brüsszelben, Van Calster
belga tábornok vezetésével tartott ülését is.
Sem a luxemburgi titkos tartózkodó hadsereghez tartozó ügynökök nevét, sem a
számukat nem hozták nyilvánosságra, a miniszterelnök csak azt erősítette meg, hogy
a luxemburgi titkosszolgálat, a Service de Renseignements működtette a hálózatot.
"E hátramaradó hálózat ügynökeit a titkosszolgálat önkéntes alapon, a
foglalkozásukkal és lakóhelyükkel kapcsolatos kritériumok alapján toborozta. A
miniszterelnök utalt arra, hogy az 1980-as években a luxemburgi me stay-behind-et
is felszerelték a modern Harpoon kommunikációs állomásokkal: "Ezeknek a
személyeknek, akiket rádiókommunikáción keresztül irányítottak, az volt a
feladatuk, hogy saját kockázatukra és a terület ellenséges ellenőrzése mellett titkos
küldetéseket hajtsanak végre". A miniszterelnök nem részletezte az MI6 vagy a CIA
luxemburgi szerepét, de megerősítette, hogy háború esetén a titkos hadsereg
együttműködött volna a különleges erőkkel, feltehetően beleértve a brit SAS-t és az
amerikai Zöldsapkásokat is. 'Küldetésük lényege az volt, hogy tájékoztassák a
NATO-t a térségük politikai és katonai helyzetéről, megszervezzék a menekülési
útvonalakat a megszállt területről, és támogassák a hadsereg különleges erőit'.
Az európai leleplezések közepette, amelyek szerint a titkos hadseregek nem
csupán óvatos elővigyázatossági intézkedésnek bizonyultak, hanem a terror forrása
is voltak, a miniszterelnök igyekezett hangsúlyozni, hogy a "küldetést csak invázió
és a terület ellenséges megszállása esetén kell végrehajtani". Jacques Santer tudta,
hogy számos más országban, köztük elsősorban a szomszédos Belgiumban,
valamint Olaszországban, Görögországban, Törökországban, Franciaországban,
Spanyolországban és Portugáliában olyan bizonyítékok kerültek napvilágra,
amelyek a titokban maradó katonákat mészárlásokkal és a politikai légkör terrorista
manipulációjának más formáival hozták összefüggésbe. Így hangsúlyozta: "Ami
Luxemburgot illeti, egyértelmű, hogy ezek a missziók valójában csak a NATOhatóságoknak nyújtott segítség fent említett formáira korlátozódtak. Ezeknek a
személyeknek az egyetlen tevékenysége - és ez a helyzet a hálózat fennállásának
teljes időszakában - a küldetéseiket előkészítő képzésre korlátozódott, beleértve azt
a képzést, hogy hogyan viselkedjenek egyénileg egy ellenséges környezetben, és
hogyan hangolják össze erőfeszítéseiket a szövetséges országokkal".
Független vizsgálat hiányában a miniszterelnök szavai
annak ellenére, hogy Luxemburgban is számos parlamenti képviselő úgy vélte,
hogy hiba volt, hogy a parlamentet soha nem tájékoztatták a titkos háborús
előkészületekről. A miniszterelnök csak nagyon röviden érintette az államon belüli
ilyen titkos struktúra parlamenti felügyeletének témáját, elutasítva azt a gondolatot,
hogy ilyen parlamenti felügyelet egyáltalán lehetséges lett volna. Santer, aki maga
is tagja volt a luxemburgi parlamentnek 1974 és 1979 között, támogatta azt a
titkosszolgálati körökben széles körben elterjedt feltételezést, hogy a parlamenti
képviselők túlságosan beszédesek és
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ezért képtelen titkot tartani. Még a legjobb szándékuk ellenére is elárulták volna a
szigorúan titkos hálózatot. Szükségtelen újra megemlíteni a titoktartást.
amelyeknek természetüknél fogva jellemezniük kell az ilyen műveleteket" - mondta
Santer a parlamentben...
a titkos hadsereg civil irányítását biztosító személyről. Santer miniszterelnök a
parlament előtt tartott rövid beszédét azzal zárta, hogy elismerte, hogy ő is, és
minden valószínűség szerint az egész kormánya is, nem volt teljesen tisztában az
országon belüli NATO-hálózat szimatával. 'Azt tudom válaszolni, hogy nem volt
személyes tudomásom a hálózat létezéséről, és pontosan úgy, mint a belga miniszter
úr, engem is meglepett, amikor tudomást szereztem a létezéséről. Nem hiszem, hogy
a kormány egy másik tagja sejthette volna a létezését. Nyilvánvaló, hogy ezt a
nyilatkozatot nem tehetem meg elődeim nevében sem, mert nem volt időm
konzultálni velük a válaszom előtt".
Ez nem volt elég jó magyarázat egyes parlamenti képviselők számára. A
messzemenő vallomás ugyanis azt jelentette, hogy Luxemburgban nemcsak a
parlament, hanem a kormány tudtán és ellenőrzésén kívül is működött egy titkos
hadsereg. A miniszterelnök nem tudta megoldani ezt a kényes kérdést, és közvetve a
NATO-t tette felelőssé azért, hogy titkos hadsereg alakult ki az országban:
"Végezetül megismétlem, hogy Luxemburg csak a szövetségközi megállapodások
keretében járult hozzá saját és egyetlen titkosszolgálatán keresztül a NATOhatóságok koordinálásával a tárgyalt hálózat felállításához. Santer igyekezett
meggyőzni a parlamentjét, hogy a hálózat soha, egyetlen alkalommal sem használta
fegyvereit vagy robbanóanyagait, és békeidőben sem vett részt egyébként illegális
tevékenységekben, mert "a luxemburgi hálózat soha nem ismert katonai
összefonódást, és soha nem használták más célokra, mint amire létrehozták!". A
miniszterelnök hangsúlyozta, hogy "maga a titkos hazafias ellenállási szervezet elve
a terület ellenséges megszállása esetére nem kérdőjelezhető meg", és tájékoztatta
parlamentjét, hogy "teljesen normális, hogy utasítottam a titkosszolgálatot a Staybehind hálózat azonnali bezárására, arra számítva, hogy a NATO-országok egy
teljesen megváltozott Európában határozzák meg új stratégiájukat".
A luxemburgi Gladio-hálózat története továbbra is titkosított és töredékes. A
fegyverraktárak száma, pontos tartalma és elhelyezkedése nem került
nyilvánosságra, ahogyan a luxemburgi Stay-behind és a NATO, a CIA és az MI6
közötti együttműködés időpontjai és feltételei sem. Mivel számos kérdés maradt,
Jean Huss, a luxemburgi Zöld Alternatíva Párt parlamenti képviselője Santer
nyilatkozatai után koalíciós partnereivel együtt először is nyílt parlamenti vitát kért
a kérdésről, másodszor pedig egy parlamenti vizsgálóbizottság felállítását a
témában. A luxemburgi parlament azonban mindkét javaslatot többségi döntéssel
elutasította.
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A TITKOS HÁBORÚ DÁNIÁBAN

A dán titkos hátramaradó hadsereg kódneve "Absalon" volt. Nomen est omen, a
kódnév kiemelte az egység kommunistaellenes feladatát; Absalon egy középkori dán
püspök neve volt, aki a középkorban karddal a kezében legyőzte az oroszokat. A dán
fővárosban, Koppenhágában ma is áll egy nagyméretű bronzszobor, amely Absalont
ábrázolja lóháton, harci felszerelésben, és hirtelen megnövekedett figyelmet kapott,
amikor a dán sajtó 1990 novemberében azzal a címlappal jelent meg, hogy "A CIA
által felállított és a NATO által támogatott "Absalon" csoport felkészült a dániai
kommunista hatalomátvétel ellen".1
Az Absalon története töredékes maradt, mivel a dán parlament a hálózat 1990-es
felfedezése után úgy döntött, hogy a szigorúan titkos ügyet zárt ajtók mögött
tárgyalja meg, és a nyilvánosság számára nem készül hivatalos jelentés. A hálózat
egy korábbi, meg nem nevezett tagja szerint a titkos hadsereg a második világháború
alatti traumatikus megszállási élményt követően jött létre, és állítólag nem több mint
360 alaptagot számlált. Mint minden hátramaradt országban, a hálózatot megszállás
esetén kibővítették volna. "A szervezetet természetesen az ellenállási mozgalom
után másolták. Tizenkét körzet volt, a sejtelv szerint felépítve, de nem olyan
szorosan megszervezve, mint a háború alatt" - árulta el a dán sajtónak a meg nem
nevezett dán titkos katona. 'Minden körzetnek legfeljebb 30 tagja volt a belső
köréhez.2
Több névtelen forrás szerint E. J. Hardernek számos alkalommal volt
évek óta a dán hátramaradottak főnöke. "Harder a "Bispen" becenevet kapta, ami
dánul "püspököt" jelent, a középkori Absalon püspök emlékére, akivel egy korábbi
dán hátramaradott tag rokona volt.3 A dán titkos hadsereg irányítása mellett Harder
szoros kapcsolatot ápolt a NATO-val. A NATO főhadiszállásán dolgozott 1966 és
1970 között, abban az időszakban, amikor a NATO kénytelen volt új főhadiszállást
létesíteni Belgiumban, miután De Gaulle francia elnök kiutasította a katonai
szövetséget francia földről. Harder dán tartózkodó igazgató már a franciaországi
Valenciennes-i NATO-parancsnokságon töltött ideje alatt, valamint a
Franciaországból való kiutasítás után az új brüsszeli NATO-parancsnokságon töltött
ideje alatt is tájékozódott a NATO titkos hadviselésével kapcsolatos részletekről.
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Harder politikai nézeteit tekintve jobboldali programokat követett, és Dániában
sokak számára kompromittált figura volt. Erik Ninn Hansen, a Kon- servatív Párt
tagja és 1968 és 1971 között dán védelmi miniszter, 1990-ben a sajtónak adott
interjújában megpróbált elhatárolódni a hátramaradt parancsnoktól. "A második
világháború után több csoport alakult. Igaz lehet, hogy az Absalon az ellenállási
mozgalomhoz kapcsolódó csoport volt' - válaszolta óvatosan az újságírók kérdéseire
Hansen volt védelmi miniszter. 'Harderre is jól emlékszem, aki sok előadást tartott.
De ha valaki azt gondolja, hogy én bármilyen szimpátiát fejeztem ki a gondolataival,
akkor ez tévedés. Az én ízlésemnek túlságosan soviniszta volt. Soha nem gondoltam
Absalonra nagy befolyással, és soha nem gondoltam rá a titkosszolgálatok
munkájával kapcsolatban. Maga Harder a titkos hadseregek 1990-es leleplezése után
nem volt elérhető egy interjúhoz.4
1978-ban - Nixon amerikai elnök Watergate-botránya és a CIA Chile elleni titkos
háborúja nyomán, amely Salvador Allende szocialista elnök halálához és Augusto
Pinochet diktátor 1973-as beiktatásához vezetett - William Colby, a CIA volt
igazgatója könyvet adott ki, amelyben megpróbálta korrigálni az amerikai CIA-ról,
az amerikai külügyi titkosszolgálatról alkotott, sokat ígérő képet. Ebben a könyvben
Colby felfedte a nyilvánosság előtt, hogy ő maga is részt vett a skandináviai staybehind hálózatok kiépítésében, amikor a stockholmi CIA-központban dolgozott
junior ügynökként. "A helyzet minden skandináv országban más volt. Norvégia és
Dánia NATO-szövetségesek voltak, Svédország ragaszkodott a semlegességhez,
amely két világháborút is átvészelt, Finnországnak pedig külpolitikájában a
közvetlenül a határainál lévő szovjet hatalomnak kellett engedelmeskednie" mesélte Colby. "Így ezen országok egyik csoportjában maguk a kormányok építenék
ki a saját hátramaradási hálójukat, számítva arra, hogy száműzetésből aktivizálják
őket a harc folytatására" - utalt Colby hallgatólagosan a NATO-országokra, Dániára
és Norvégiára. "Ezeket a hálókat össze kellett hangolni a NATO terveivel, rádióikat
egy jövőbeli száműzetési helyre kellett csatlakoztatni, a speciális felszerelést pedig a
CIA-tól kellett biztosítani, és titokban havas rejtekhelyeken elrejteni későbbi
használatra. A másik országcsoportban" - folytatta a CIA-ügynök a semleges
Svédországra és Finnországra utalva - "a CIA-nak egyedül vagy legfeljebb "nem
hivatalos" helyi segítséggel kellett elvégeznie a munkát, mivel e kormányok
politikája megakadályozta, hogy együttműködjenek a NATO-val, és bármilyen
leleplezés azonnali tiltakozást váltott volna ki a helyi kommunista sajtó, a szovjet
diplomaták és a lojális skandinávok részéről, akik abban reménykedtek, hogy a
semlegesség vagy az el nem kötelezés lehetővé teszi számukra, hogy sértetlenül
átcsússzanak egy harmadik világháborún.5
A "Berlingske Tidende" elárulja, hogy az Absalon a dán ág dániai ága a
nemzetközi Gladio hálózat. Ezt az Absalon egyik tagja megerősítette a Berlingske
Tidende című dán napilapnak, aki jelenleg nem kíván név nélkül maradni" - a dán
napilap 1990-ben szenzációs címlapon számolt be felfedezéseiről.6 Az újság által
Q-nak nevezett forrás megerősítette azt, amit Colby a könyvében feltárt. 'Colby
története teljesen igaz. Az Absalont az 1950-es évek elején hozták létre' - mesélte a
Q nevű forrás. A hálózat Q szerint jobboldali férfiakból állt, hogy garantálják a
szilárd kommunizmusellenességet. 'Colby tagja volt a világot átfogó laikusoknak.
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katolikus szervezet, az Opus Dei, amelyet modern kifejezéssel élve jobboldalinak
lehetne nevezni. Az Opus Dei központi szerepet játszott a Gladio felállításában
egész Európában és Dániában is" - állította Q. "A Gladio vezetője Harder volt, aki
valószínűleg nem volt katolikus. De Dániában nem sok katolikus van, és a dán
Gladio alapelemei egykori [II. világháborús] ellenállók voltak - a Tysk Vestre
Faengsel, Froslevlejren, Neuengamme és a Dán Brigád egykori foglyai.".7
A dán újságok 1990 végén ismét kapcsolatba léptek Colbyval, és megállapították,
hogy a Gladio-titkokat még mindig nagyon szigorúan őrzik. Az akkor már 70 éves,
Washingtonban élő nyugalmazott CIA-igazgató védekezésbe ment, és azt állította:
"Tényleg semmit sem tudok a dán szervezetről. Soha nem álltam velük
kapcsolatban. Nem is hiszem. Mindenesetre nem emlékszem rá".8 A dán újságíró
ragaszkodott hozzá: "De a könyvében az áll, hogy négy országban épített CIAszervezeteket!"? Colby így válaszolt: "Elfelejtettem, hogy négyről, háromról vagy
más számról beszéltem-e. Mindaz, amit akkoriban tudhattam, tényleg csak
másodkézből származhatott. De a könyv az akkori tudásom alapján ítélve helyes
volt". A dán újságíró nem volt hajlandó elfogadni Colby "elhalványuló
emlékezetét", a dán újságíró ragaszkodott hozzá, mire a volt CIA-igazgató kifejtette:
Szerintem az emberek többet adtak bele, mint kellett volna. Egy szovjet invázió sok
ember felfogása szerint valós veszélyt jelentett, és a norvégiai és franciaországi
ellenállási mozgalmakkal való együttműködés nagyon természetes módja volt az
ország védelmének". Nem kívánt nyilatkozni az állítólagos terrorista műveletekről
vagy a politikai légkör manipulálásáról.9 Amikor dán újságírók egy másik csoportja
ragaszkodott ahhoz, hogy legalább egy dán CIA-kapcsolattartó nevét megkapja,
Colby elárulta, hogy "az ő dán kapcsolattartója" a Gladio-hálózatban Ebbe Munck
volt, a dán titkosszolgálat egyik központi figurája és az ellenállási mozgalom
egykori tagja, aki később a diplomáciába lépett, és Margarethe dán királynő
tanácsadója lett.10
Mint minden Gladio-országban, Dániában is a titkos hadsereget a katonai
titkosszolgálatba (FE, Forsvarets Efterretningstjeneste) integrálták. Egy meg nem
nevezett forrás szerint a titkos jobboldali hadsereg személyzete katonatisztekből
állt: "Kilencvenöt százalékban katonák voltak. A területi egységek sok vezető tagja
is tag volt. Továbbá egy nagyon hasznos plusz potenciált jelentett a Tartalékos
Tisztek Szövetsége. Állítólag kiválasztott dán politikusokat tájékoztattak a titkos
hadsereg létezéséről, mivel Q szerint "a konzervatív néppárttal nagyon szoros volt a
kapcsolat. Az ideológiai alap erősen antikommunista volt. Dánok voltunk, és erős
nemzeti érzéseink voltak, amelyek a keresztény ideológián alapultak. Nagyon
fontos volt számunkra, hogy ne teljen el két-három év, mint 1940-ben, amíg
megszervezik az ellenállási egységet". A titkos hadseregnek, mint Q elmondta,
kettős feladata volt: egyrészt az invázió esetén, vagy ha a kommunisták a Vörös
Hadsereg segítsége nélkül ragadnák meg a hatalmat Dániában, másrészt pedig a
baloldali szervezetekkel kapcsolatos információk gyűjtése: "Ez a hidegháború
idején történt, és egy orosz invázió vagy a dán kommunisták hatalomátvétele a dán
kommunisták részéről - úgy éreztük - egyértelmű és jelenlévő veszélyt jelentett.11 A
jobboldali
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konzervatív beállítottságú Absalon nem toborozna minden jobboldali aktivistát,
ahogy azt egy korábbi ügynök is szívesen hangsúlyozta: " Nem mindenki válhatott
taggá. Többek között a jobboldali aktivista Hans Hetler is tag akart lenni.
De mi nem akartuk őt. Kompromittálódott, és úgy gondoltuk, hogy nem rendelkezik a
szükséges tulajdonságokkal.12
Colby volt CIA-igazgató helyesen emelte ki, hogy mint minden titkos hadsereg, a
dán Absalon is önálló utánpótlással rendelkezett. "Emellett számos fegyverraktárat
is felállítottak szerte Dániában. Nem akarom megmondani, hogy hányat. De
kevesebb mint tíz volt' - állította Q egykori dán gladiátor. Kettő közülük például
nagy erdőkben volt, Bribskovban és Dronninglund Storskovban. Nem akarom
megmondani, hogyan rejtették el a fegyvereket, és hogy még mindig léteznek-e'.13
Olaszországgal ellentétben Dániában a fegyvereket és robbanóanyagokat soha nem
használták belföldi terrorakciókhoz, ahogy Q hangsúlyozta: "Ilyen dolgok soha nem
történtek Dániában. Soha nem használtunk fegyvereket. De részt vettünk katonai
gyakorlatokon. Például egy katonai gyakorlaton a NATO északi szárnyán Tromsban
[Norvégiában]".14 Az ilyen nemzetek közötti gyakorlatok során az Absalon staybehind tisztjei más országok más titkos hadseregeivel és a NATO, a CIA és az MI6
személyzeteivel együtt titkos akciókat és titkos hadviselést gyakoroltak. Továbbá,
ahogy a dán sajtó meglepődve értesült róla, az Absalon titkos hadsereg a vasfüggöny
túloldalán, a kommunista országokban "Kelet-Európában" is részt vett érzékeny
titkos akciókban.15 Q, az Absalon tagja megerősítette: "Az Absalonnak mindenféle
funkciója volt. Mindenekelőtt készen kellett állnia egy orosz invázió vagy egy
kommunista hatalomátvétel esetére. De emellett információkat gyűjtött a baloldali
szervezetekről, és hírszerzési információkat gyűjtött Kelet-Európában.16
Amikor a második világháború végén felállították a titkos hadsereget, az egység
ellátásához szükséges fegyverek és robbanóanyagok könnyen rendelkezésre álltak.
A fegyverkészletek a Dánia felszabadítása utáni egyenlőtlen fegyverelosztásból
eredtek, amikor több katonai csoport nagy mennyiségű svéd fegyvert kapott, míg a
kommunisták egyet sem" - mondta Q. Később a CIA további felszereléseket küldött
a dán maradéknak, ahogy azt a volt ügynök óvatosan sugallta. T nem akarja kizárni
annak lehetőségét, hogy később újabb felszereléseket adtak hozzá. Ezek
valószínűleg amerikaiak voltak'.17 Az állítás 1991-ben megerősítést nyert, amikor a
dán sajtó "A CIA fegyvereket küldött Dániába" címmel idézett az amerikai nemzeti
archívumban talált, a CIA fegyverszállításról szóló dokumentumból. Az amerikai
tábornok kézzel írott feljegyzése
G. C. Steward, aki az 1950-es években az Egyesült Államok Európának nyújtott
katonai segélyezéséért volt felelős, 1953. február 10-én kelt, és a koppenhágai
Katonai Segítségnyújtási Tanácsadó Csoport (MAAG) vezetőjének szólt. A MAAG
abban az időben egy egész hajóflottával rendelkezett a katonai felszerelések
szállítására, és fegyvereket szállított az Egyesült Államokból Dániába. A Stewardféle memorandum címe a következő volt: "A CIA-nak a MAAG csatornáin
keresztül Dániába irányuló különleges szállítmányokban való közreműködésével
kapcsolatos". A dokumentum nem határozta meg pontosan, hogy milyen anyagokat
küldtek melyik dániai csoportnak. "A dán kormány mindeddig visszautasította
azokat az állításokat, amelyek szerint a CIA az 1950-es évek elején
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fegyverraktárakból és emberekből álló hálózatot hozott létre, amelynek célja egy
Dánia elleni szovjet invázió leküzdése volt" - írta a dán
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siránkozott a sajtó. Még 1991 februárjában Knud Enggaard védelmi miniszter egy
rosszul meggondolt eltussolás során azt állította, hogy "A kormánynak nincs
tudomása egy ilyen szervezetről Dániában".18
A dán titkos hadsereg tagjait, akárcsak más országok titkos hadseregeiben dolgozó
kollégáik többségét, titokban képezték ki az Egyesült Államokban, feltehetően a
CIA titkos akciókat kiképző központjaiban vagy az amerikai különleges erők Fort
Bragg-i főhadiszállásán. "A dán Gladio több tagja állítólag részt vett a CIA
hírszerzéssel és szabotázzsal kapcsolatos tanfolyamain az Egyesült Államokban" hozta nyilvánosságra a dán sajtó anélkül, hogy megadta volna az Egyesült
Államokban tartott titkos kiképzések pontos helyét.19 A CIA mellett a NATO-val
való kapcsolat is bizalmas volt. A dán katonai titkosszolgálatról (FE) ugyanis
kiderült, hogy az Absalon Stay-Behind irányítása mellett a Stay-Behind hálózatot a
NATO-val is összekapcsolta, hasonlóan az olaszországi, belgiumi és franciaországi
esetekhez, ahol a katonai titkosszolgálatok biztosították a titkos hadseregek
együttműködését a NATO különleges erőkkel. Erik Fournais, a dán katonai
titkosszolgálat FE 1963 és 1973 közötti igazgatója állítólag kiemelkedő szerepet
töltött b e a dán titkos hadseregben, az Absalonban. Az FE vezetői posztjáról
1973-ban távozott, hogy a NATO brüsszeli hírszerző szolgálatainak koordinátora
legyen, és ezt a tisztséget 1977-ig töltötte be. Az Absalon egy névtelenül nyilatkozó
egykori tagja hangsúlyozta: "Fournais is az Absalon szervezet legbelsőbb köréhez
tartozott. Nem tudom pontosan, hogy Fournais közvetlen tagja volt-e. De
árnyékéletet élt az Absalon közvetlen közelében. A legbelsőbb körhöz tartozhatott.
Harder Gladio-parancsnokot, aki 1966 és 1970 között a NATO főhadiszállásán
dolgozott, és ez idő alatt a NATO és az Absalon közötti kapcsolattartóként
működött, állítólag Fournais váltotta fel ebben a funkcióban az 1970-es évek elején.
"Amikor Fournais vezető beosztást kapott a NATO-n belül, ő váltotta fel Hardert az
Absalon és a NATO közötti kapcsolattartóként" - meséli Q.
Fournais, aki 1990-ben szembesült az újságírók Q-val kapcsolatos vádjaival,
idegesen tagadta, hogy bármilyen kapcsolata lett volna a titkos jobboldali
hadsereggel, miközben tévesen hangsúlyozta, hogy a NATO végérvényesen nem
vett részt titkos hátramaradási műveletekben: "Én és a katonai titkosszolgálat tíz
lábnyi távolságot tartottunk Absalontól. Absalonnak semmilyen kapcsolata nem volt
a NATO-val és a dán katonai titkosszolgálattal" - állította Fournais. "De hallottam
az Absalonról, különösen azért, mert politikusok hangsúlyozták, hogy nekünk [a
dán titkosszolgálatnak] a jobboldali csoportokat is szemmel kell tartanunk. De mi
nem figyeltük meg és nem nyomoztunk az Absalon után. Ez nevetséges lett volna.20
Valóban szokatlan lett volna, ha Fournais, a katonai titkosszolgálat igazgatója,
Fournais, az Absalon tagja után nyomozott volna, hogy jelentést tegyen az utóbbi
állítólagos illegális tevékenységéről.
A dán katonai titkosszolgálaton belül az FE-n belül felállították a hátramaradó
hadsereget.
a Gustav Thomsen által vezetett titkos titkos akcióosztály, a Különleges Műveleti
(SO) egység. "Az FE-nek volt egy titkos Különleges Műveleti (SO) részlege,
amelynek feladatairól a Különleges Műveleti Osztályon kívül az FE-n belül más
személyzet sem tudott" - árulta el egy volt dán titkos katona. "Ha lehallgatást kellett
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végezni, az SO biztosította a felszerelést. A SO vezetője Gustav
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Thomson.21 Szintén a korábbi névtelen Absalon-tag Q megerősítette, hogy a
A dán hátramaradás a SO-n keresztül a katonai titkosszolgálathoz kötődött: "Nem
akarok nevet említeni. De ez így van. Ott volt [az SO-ban], amelyen keresztül a
kapcsolatot tartottuk.22 Gustav Thomsen volt SO parancsnok kevésbé volt hajlandó
beszélni az államtitkokról, és 1990-ben kifejtette: "1975-ben mentem nyugdíjba.
Azóta sok év telt el. Nem emlékszem semmire.23
A dán parlament hivatalos vizsgálatának hiányában az SO és az Absalon által a
hidegháború alatt végrehajtott konkrét képzések és műveletek nagyrészt
ismeretlenek maradtak. Állítások szerint azonban más országokhoz hasonlóan a
titkos műveletek közé tartozott a dán kommunisták és baloldali szervezetek
felügyelete és személyi akták létrehozása. Meg nem nevezett források alapján a dán
sajtó arról számolt be, hogy "az Absalon többek között azt a megbízást kapta, hogy
információkat gyűjtsön a baloldali szervezetekről".24 Az 1950-es évek végén az FE
ügynöke, Arne Sejr botrányt okozott az országban, miután kiderült, hogy lehallgatta
és megfigyelte a prominens vezető dán kommunista Alfred Jensent.25 Állítólag ezt és
más belföldi műveleteket az SO és az Absalon támogatásával hajtottak végre, bár a
titkos hadsereg már akkoriban is "mindent megtett, hogy elkerülje a média
figyelmét".26 Miután az Absalon az 1950-es évek elején szunnyadt, a belföldi
műveletek állítólag 1960 felé fokozódtak. Az Absalon parancsnokának, Hardernek
állítólag megvoltak a maga nehézségei, és "az 1950-es években nem tudta az
Absalont jól működőképessé tenni. Csak 1960-ban és 1961-ben nőtt meg a
dinamika" - meséli Q, egykori dán Gladiátor. 'Ez azután történt, hogy 18 dán
Absalon-tag részt vett egy találkozón a NATO akkori főhadiszállásán, a Párizs
melletti Valensciennes-ben.'27
Mivel a titkos hadsereg a sötétben működött, a nyomokat eltüntették. Az egyetlen
alkalom, amikor a szélesebb nyilvánosság is felfigyelt az Absalon hazai
működésére, 1974-ben volt. Abban az évben az Absalon hiába próbálta
megakadályozni, hogy baloldali akadémikusok egy csoportja tagja legyen a dán
Odense Egyetem igazgatói testületének, amelyet a titkos hadsereg baloldali
beállítottságúnak tartott. Amikor ennek az Absalon-akciónak az álcája lelepleződött,
nagy médiafigyelmet és felhajtást váltott ki ez a "misztikus földalatti szervezet".
Abban az időben senki sem volt képes feltárni a NATO, a CIA és a nemzetközi
hátramaradási keret közötti kapcsolatokat.28 Az odensei egyetemi botrányt követően
az Absalon állítólag visszahúzódott a föld alá, és fedőszervezeteket hozott létre
ideológiája népszerűsítésére. "Ez [az Odense-akció] azt jelenti, hogy az Absalon
visszavonult a nyilvánosság elől. Ehelyett egy új szervezetet hoztak létre Pindsvinet
(sündisznó) néven, hogy az Absalon jogos érveit a nyilvános vitában képviselje" emlékezett vissza Q, aki kifejtette, hogy a sündisznó szimbólumot azért választották,
hogy hangsúlyozzák a NATO-hoz fűződő ideológiai kapcsolatokat: "A Pindsvinet
Eisenhower tábornok egyik műveletének neve, de egyben az Atlanti Unió
szimbóluma is. A dán honvédelem 1981 után szintén a sündisznót használta
szimbólumként".29
A dán titkos hadsereg számára a következő sokk csak négy évvel később
következett be. 1978-ban a szomszédos Norvégiában hatalmas fegyverraktárat
fedeztek fel, és Rolf Hansen norvég védelmi miniszter kénytelen volt a norvég
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parlament előtt megerősíteni egy titkos NATO-hadsereg létezését. Ez egy rendkívül
kritikus
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pillanat a titkos Absalon maradjon hátra, mivel a Norvégiában történt felfedezések
könnyen
a dán hálózatot is leleplezték. Az Absalon tagja, Q szerint a titkos hadsereg 1978ban és 1979-ben jelentősen leépült. Ekkoriban a dán Gladio-főnök, Harder és
segítője, Hemming Norgaard Spanyolországba emigráltak, "és mindannyian
öregedtünk", ahogy Q állítja.30 Q maga állította, hogy 1978 után az Absalon helyébe
egy új szervezet lépett, új emberekkel. Nils Gleditzch, az oslói székhelyű
Nemzetközi Békekutató Intézet akadémikusa pedig 1990-ben az 1978-as norvég
leleplezésekkel kapcsolatban megjegyezte: "Kicsit meglepő, hogy a többi NATOországban senki sem vette fel a témát, és nem tett fel kérdéseket a saját országukkal
kapcsolatban.".31
Harder asszisztense, Flemming Norgaard, mint Q hangsúlyozta, fontos tagja volt
az Absalon-hálózatnak, mindenekelőtt "a szervezet fontos pénzbeszedőjeként"
működött. A Franciaországba emigrált Norgaardot 1990-ben dán újságírók
szembesítették Q állításaival. Norgaard megerősítette, hogy az Absalon tagja volt,
de ragaszkodott ahhoz, hogy nem volt kapcsolat az Absalon és a kompromittált
olasz titkos hadsereg, a Gladio között. Továbbá a nemrégiben elhunyt Jorgen
Svenne állítólag az Absalon belső körének fontos személyisége volt, aki kiváló
nemzetközi kapcsolatokkal és a Dán Konzervatív Párthoz fűződő szoros
kapcsolatokkal rendelkezett. "Svenne volt a szürke eminenciás, aki sokat utazott" emlékezett vissza Q. 'Senki sem tudta igazán, hogy mit csinált. De aligha a
leglátványosabbak a legfontosabbak".32
Az olasz Gladio hadsereg 1990-es leleplezésekor a dán titkos hálózat még aktív
volt, ezért Knud Enggaard dán védelmi miniszter kénytelen volt állást foglalni a
meglepett és kíváncsi dán parlament, a Folketing előtt. A védelmi miniszter 1990.
november 21-én a titkos dán hadseregről szóló első nyilvános hivatalos
nyilatkozatában azt állította, hogy nem igaz, hogy "semmiféle" NATO által
támogatott CIA szervezetet állítottak volna fel Dániában. Ezt követően a parlamenti
képviselők zavart keltésére azt mondta: "A megszállás esetén a titkosszolgálati
műveletre vonatkozó további információk titkos anyagnak minősülnek, még a
szigorúan titkos anyagnak is, és ezért tilos további információkat közölnöm a dán
parlamentben". A Gladio-kérdést felvető Pelle Voigt képviselő úgy vélte, hogy a
védelmi miniszter válasza "ellentmondásos és közvetett megerősítése annak, hogy
Dániának is megvolt a maga titkos hálózata".33
Amikor a sajtó elkezdte kikérdezni a volt minisztereket, az újságírók azt
tapasztalták, hogy azok a legkevésbé sem szívesen beszéltek a kényes ügyről. Erling
Brondum, 1973 és 1975 között védelmi miniszter, 1990-ben azt állította, hogy
"Annyi év telt el. Az Absalon név semmit sem mond nekem".34 Ezt követően a sajtó
örömmel emelte ki, hogy 1974-ben Brondum a parlament előtt az "Absalon" nevet
használta, amelyre ma már nem emlékszik, miközben visszautasította a dán Staybehind és a védelmi minisztérium közötti kapcsolatokra vonatkozó vádakat. A
szociáldemokrata Poul Sogaard, aki 1978 és 1982 között dán védelmi miniszter
volt, tisztábban emlékezett vissza hivatali idejére, és egyértelműen kijelentette: "Jól
emlékszem Absalonra. Ez egy törzstisztekből álló kör volt" - állította a volt védelmi
miniszter. "Abban az esetben, ha a védelem
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hiányzott az egyik vagy másik felszerelés, akkor Absalon pénzt tudott
biztosítani ezeknek a dolgoknak a megvásárlására. Andersen tábornok így
tájékoztatott. Andersen tábornok azonban, aki Sogaard szerint részt vett a Gladioösszeesküvésben, tagadott, és a sajtónak nyilatkozva kijelentette: "Poul
Sogaardnak tévednie kell a visszaemlékezéseiben. Az Absalon név számomra
egyáltalán nem mond semmit".35
Enggaard ügyvezető védelmi miniszter ragaszkodása nyomán 1990-ben a
hátramaradás ügyét további vita céljából a dán parlament azon bizottsága elé
terjesztették, amely a dán titkosszolgálat felügyeletével foglalkozik, amelynek iratai
titkosak és a nyilvánosság számára nem hozzáférhetőek. Így csak a kiválasztott
parlamenti képviselők kaptak tájékoztatást, míg a nyilvánosságot sötétben tartották.
"Minden miniszter tudott az Absalon tevékenységéről. Ez százhúsz százalékig
biztos. Volt egy magas rangú tagunk a minisztériumban, aki viszont kapcsolatban
állt a miniszterelnökkel' - hangsúlyozta Q, egykori dán maradáspárti képviselő.
'Amit tettünk, az helyes volt. De most már annyi év telt el, hogy a történelem
érdekében most kell feltárni a főbb vonásokat'.36
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14
A TITKOS HÁBORÚ NORVÉGIÁBAN

Hitler seregei 1940 áprilisában szállták meg Norvégiát, és a következő öt évben, a
második világháború végéig megszállták az országot. Más nyugat-európai
országokhoz hasonlóan a megszállás traumatikus élménye alapvetően formálta a
norvég biztonságpolitikai felfogást, és közvetlenül befolyásolta a háború utáni
maradás-hálózat kialakítását. A norvégok, akik titokban felépítették a stay-behind
hálózatot hazájukban, többnyire olyan emberek voltak, akik látták, ahogy a náci
csapatok elsöpörték a rosszul felkészült ellenállásukat a második világháborúban, és
akik attól tartottak, hogy a hidegháború szovjet inváziót hozhat. "A hátramaradás
szervezetének létrehozása Norvégiában nem a kell vagy nem kell kérdése volt. Ez az
időzítés kérdése volt" - mesélik a norvég stay-behind szerzők, Ronald Bye és Finn
Sjue az akkori érzéseket. Végül is a NATO ragaszkodott a titkos hálózathoz. 'Ha a
kezdő lövés nem is dördült el 1947/48-ban, a NATO-tagsággal 1949-ben megtörtént
volna. Mert a tagság előfeltétele volt, hogy a tagok rendelkezzenek, vagy
haladéktalanul hozzanak létre eszközöket az "unortodox hadviselésre"' - magyarázza
Bye és Sjue egy keltezés nélküli 'NATO/SACEUR irányelv az unortodox
hadviselésről' című dokumentumra hivatkozva.1
Vilhelm Evang, a norvég titkosszolgálat második világháború utáni igazgatója és
Jens Christian Hague, a háború utáni első norvég védelmi miniszter volt a két
központi figurája mind a hátramaradás, mind a Norvég Hírszerző Szolgálat (NIS)
háború utáni létrehozásának. Az oslói természettudományi diplomával rendelkező
Evang 1942-ben csatlakozott a londoni száműzetésben lévő norvég kormány kis
hírszerző szolgálatához, míg Hague a norvég katonai ellenállási szervezet háborús
vezetője volt. Visszatérve Norvégiába Evang Hauge támogatásával 1946-ban
felépítette a háború utáni NIS-t, és 20 éven át vezette igazgatói minőségében. Az
amerikai hírszerző közösség kritikusan viszonyult Evanghoz, mivel ismert volt a
norvég politika baloldali szimpátiája, és különösen azért, mert fiatalabb korában, az
1930-as években tagja volt a kommunista "Mot Dag" mozgalomnak. 1966-ban
Evangnak az úgynevezett Lygren-ügy után távoznia kellett a szolgálatból.2 Hogy
enyhítse távozását, a norvég védelmi miniszter Evangot a NATO franciaországi
főhadiszállására helyezte át nemzeti katonai képviselőnek. Először Párizsban, majd
Brüsszelben szolgált 1969-ig. Evang nyugdíjba vonulásakor lemondott a
közszolgálatról, és 1983-ban, 74 évesen halt meg.
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Londoni tartózkodása alatt Evang szoros kapcsolatokat épített ki a brit hírszerzéssel.
Osztotta az MI6 tisztjeinek meggyőződését, hogy Norvégia soha többé nem
kerülhet ellenséges megszállás alá anélkül, hogy felkészült volna. Ahogy ő
Evang 1947 februárjában felkereste az MI6 egy meg nem nevezett tárgyalópartnerét,
aki "szoros kapcsolatban állt központi védelmi és katonai körökkel" - feltehetően
maga Sir Steward Menzies, az MI6 igazgatója -, és bemutatta neki a norvég StayBehind tervet. Evang és Menzies egyetértettek abban, hogy a Szovjetunió és a
kommunizmus nyugat-európai terjedése valós és jelenvaló veszélyt jelent. "Ezek a
megfontolások arra késztették az angolokat, hogy erős érdeklődést tanúsítsanak a
védelem kiépítése iránt az ellenséges megszállás alatt álló országokban" - jegyezte
fel Evang a naplójában. 'Úgy tűnik, mintha mind Hollandia, mind Franciaország,
mind Belgium egy többé-kevésbé szilárd szervezet felállításán dolgozna egy
földalatti hadsereg számára'.3
A brit MI6 mellett az amerikai CIA is közvetlenül részt vett azokban a
műveletekben, amelyek a norvég titkos hadsereg létrehozásához vezettek. Evang
már 1946-ban elküldte Kaj Martens őrnagyot New Yorkba, hogy kapcsolatot
teremtsen a fejlődő amerikai hírszerző közösséggel. Majd 1947 novemberében, a
CIA megalakulása után Evang maga is ellátogatott az Egyesült Államokba, és
megvitatta a titkos, nem-ortho- dox hadviselés kérdését feltehetően Frank Wisnerrel,
a nyugat-európai Stay-behind hálót kiépítő CIA Politikai Koordinációs Iroda (OPC)
igazgatójával. Olaszországhoz hasonlóan a CIA végül fontosabbá vált az MI6-nál,
mivel az Egyesült Államok hatalma olyan mértékben nőtt, amilyen mértékben az
egykori birodalom, Nagy-Britannia hatalma csökkent. "Az Egyesült Államokkal
való együttműködés" - jegyzi meg Olav Riste norvég tudós - "messze a legfontosabb
aspektusa volt a NSZK külkapcsolatainak".4 A titkos együttműködés
összehangolása érdekében 1948-ban norvég, brit és amerikai titkosszolgálati tisztek
találkoztak Londonban. Egy titkosszolgálati feljegyzés szerint a találkozón
elhatározták, hogy "Norvégiában létrehoznak egy olyan apparátust, amelynek
feladata az lenne, hogy teljes vagy részleges ellenséges megszállás esetén rádión
vagy más módon hírszerzési jelentéseket továbbítson egy szövetséges
főhadiszállásnak az országon belül vagy kívül". A feljegyzés kiemeli, hogy a NIS
büszkén tájékoztatta a CIA-t és az MI6-ot arról, hogy a NIS SATURN kódnevű
titkos műveletében már felállítottak egy ilyen titkos hadsereget. 'Evang ezredes
tájékoztatni tudta szövetségeseinket, hogy egy ilyen célra alkalmas apparátus
gyakorlatilag készen áll és rendelkezésére áll'.5
Alf Martens Meyer norvég hírszerző tiszt volt az, aki állítólag biztosította a
kapcsolatokat a CIA-val, maga is a CIA fizetési listáján szerepelt, és általában "a
norvég hírszerzési műveletek nagy részét irányította az 1950-es és 1960-as
években", ahogyan azt Christian Christensen, a norvég hírszerzés egykori tisztje és
szerzője elmondja.6 "Az is bebizonyosodott, hogy Martens Meyer és munkatársai
rendszeres kapcsolatban álltak az MI6 és a CIA "beépített" képviselőivel az oslói
brit és amerikai nagykövetségen" - állították Bye és Sjue Gladio-újságírók az 1990es években.7 Ahogy más országokban, úgy Norvégiában is a rádióadók beszerzése a
titkos hadsereg legnagyobb és legszembetűnőbb beruházásai közé tartozott. Evang
ezzel összefüggésben 1948 májusában egy bizalmas levélben pénzt kért Hauge
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hogy 50 rádióadót vásárolhassanak a norvég hátramaradottak számára.
"Az adókat biztonságosan elrejtik, és csak akkor aktiválják őket, ha az ország egyes
részeit idegen hatalom szállja meg" - magyarázta Evang, és kiemelte, hogy a titkos
NATO-hadsereget invázió hiányában belföldön is bevethetik, ha a norvég
kommunisták puccsot hajtanak végre: "Belső puccs esetén az egyes adókat a
védelmi vezérkarral kötött külön megállapodás alapján lehet aktiválni". Evang
kiemelte, hogy "e hálózat létrehozásának előkészületei jól haladnak", és pontosította,
hogy az adók kezelőinek "olyan alkalmas személyeket szándékozunk kiválasztani,
akik a legutóbbi háború alatt nem vettek részt hasonló földalatti tevékenységekben,
és akiket nem azonosítanak rádiósokként".8 Hauge védelmi miniszter elégedett volt a
szigorúan titkos művelet fejlődésével, és támogatta a finanszírozást.9
A titkos hadsereg belföldi funkcióját kiemelve Evang a levelében a
Hauge hangsúlyozta, hogy a norvég iparosok beleegyezésével, a NIS irányítása alatt
kiválasztott iparágak magáncsoportjait képezték ki, és ezek a csoportok az "ötödik
oszlop (kommunista) felforgató tevékenységének megakadályozására szolgálnak
bizonyos iparágakban". Evang valószínűleg tisztában volt azzal a potenciális
veszéllyel, amelyet az ilyen, a parlament által nem ellenőrzött magán fegyveres
csoportok jelentenek, és 1948 októberében Hauge védelmi miniszternek tett
jelentésében ragaszkodott ahhoz, hogy a csoportok lojális és fegyelmezett
kollaboránsokból állnak. Amikor Norvégia 1949 áprilisában csatlakozott a NATOhoz, külön plakátokat nyomtattak az ötödik hadoszlop tevékenysége ellen,
amelyeket minden katonai iroda falán ki kellett függeszteni. A plakátok arra
utasították a katonatiszteket, hogy működjenek együtt a rendőrséggel és a
titkosszolgálatokkal az "ötödik oszloposok" elleni megelőző intézkedésekben, akiket
úgy határoztak meg, mint "norvégok vagy külföldiek, akik az ország határain belül
egy idegen hatalomnak dolgoznak illegális hírszerzési tevékenységgel,
szabotázsakciók, merényletek stb. tervezésével és végrehajtásával". Norvégia
NATO-csatlakozása után a biztonsági rendőrség összeállította és tárolta azon
norvégok és külföldiek listáját, akiket vészhelyzetben letartóztattak és őrizetbe
vettek volna.10
Hauge, aki 1945-ben, viszonylag fiatalon, 30 évesen lett norvég védelmi
miniszter, elsősorban a katonai ellenállási szervezet háborús vezetőjeként szerzett
érdemei miatt, határozottan támogatta a hadseregben maradás mellett, és 1946 őszén
a norvég parlament előtt a norvég fegyveres erők újjáépítésére vonatkozó első
háború utáni tervében hangsúlyozta, hogy "háborús tapasztalataink fényében a
katonai vereség és megszállás után is a harcra való elszánt akarat a kis országok
védelmi felkészültségének lényeges része".11 Hága úgy döntött, hogy a NIS Osló
területén lévő fő rádióállomása a norvég hátramaradási kommunikációs hálózat
központi állomásaként fog működni, és elrendelte egy tartalékállomás felállítását az
ország belsejében.
1948. október 25-én Hague védelmi miniszter kormányrendeletet fogadott el,
amely hivatalosan is létrehozta a norvég hátramaradási kötelezettséget. Ugyanebben
a hónapban Hauge egy szigorúan titkos levélben utasította Ole Berg altábornagyot,
a vezérkari főnököt, hogy hozzon létre egy "FO 4 készenlétet". Berg pontosan tudta,
hogy Hauge mire gondol, mivel a második világháború alatt a "FO 4" volt a norvég
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egyéb földalatti tevékenységek a megszállt területeken a brit SOE-vel együtt. "A
szabad norvég hatóságoknak képesnek kell lenniük arra, hogy szabotázs- és "kis
háborús" tevékenységet szervezzenek katonai jelentőségű célpontok ellen Norvégia
azon területein, amelyeket az ellenség ideiglenesen megszállhat (kommunikációs,
ipari üzemek, katonai raktárak, egységek stb.)" - rendelte el Hága. 'Szükséges lesz az
ilyen intézkedéseket egy fegyveres harc részeként végrehajtani Norvégiában. Az
apparátusnak ezért már békeidőben is magas fokú felkészültséggel kell
rendelkeznie'.12
Saját tapasztalatai alapján Hague két-négy fős kis akciócsoportokat kívánt,
amelyek titkos fegyverraktárakhoz férnek hozzá, amelyek fegyvereket,
robbanószereket, rádióadókat és egyéb felszereléseket tartalmaznak. A titkos
katonákat a norvég hadseregből és a Honvédségből toborozták volna. Helyi
ismeretekkel kellett rendelkezniük a műveleti területükön. A második világháborús
norvég katonai ellenállás veteránjait csak kiképzőként használhatták volna, mivel az
utóbbiakat a megszálló ellenség és helyi besúgói a legkönnyebben azonosíthatnák és
likvidálhatnák. Hága kívánsága szerint egy titkos, független rádióhálózatnak kellett
biztosítania a kommunikációs csatornát a hátramaradottak számára. A SATURN
hadművelet jól haladt, és hamarosan elérték az F04-es készültséget, mire a norvég
hátramaradó egység a Rocambole, vagy röviden ROC új fedőnevet kapta. "A ROC
mögött álló "filozófia" egyértelműen a néhány évvel korábbi német megszállás során
levont tanulságokon alapult" - foglalta össze Olav Riste történész a ROC-operatívok
hozzáállását.13
1952 szeptemberében a norvég védelmi minisztérium értékelést készített a titkos
hadseregről, és ezzel összefüggésben megismételte a norvég hátramaradó hadsereg
meghatározását és feladatait. "A ROCAMBOLE egy szigorúan szigorúan titkos
katonai szervezet, amely a védelmi főnök (vezérkari főnök) közvetlen
parancsnoksága alatt áll, és amelynek feladata a megszállt norvég területen
elszigetelt, különleges katonai jelentőségű feladatok végrehajtása lesz" - állt a
memorandumban. 'Feltétel, hogy minden egyes akció a Védelmi Főnök közvetlen
parancsára történik, és hogy a feladatot néhány elszánt és szívós személy tudja
végrehajtani, akiket ilyen küldetésekre szerveztek, képeztek ki és láttak el
felszereléssel'. Háború idején a ROC-nak a honvédelmi minisztérium dokumentuma
szerint három fő feladata volt: "1. Anyagi célok megsemmisítése, robbanóanyaggal
vagy más módon. 2. Egy adott terület felszabadításával összefüggésben a
létesítmények vagy a kommunikáció ideiglenes védelme, vagy 3. Egyéb feladatok,
mint például nagyobb titkos csoportok szervezése, légi úton szállított személyzet és
utánpótlás fogadása, felderítés, különleges hírszerzési feladatok, gerillaakciók,
puccsok, merényletek stb.".14 A belföldi ellenőrző műveleteket "belső államcsíny
esetén", ahogyan Evang előirányozta, vagy a küldetéseket "az ötödik oszlop
(kommunista) felforgató tevékenységének kivédésére" a dokumentum nem sorolta
fel, de feltehetően továbbra is érvényben maradtak.
A ROC központját 1950-ben egy smestadi házban alakították ki, és országszerte
fegyverraktárakat létesítettek, míg az Oslo központjában, a Cort Adeler utcában
található kormányzati bunkert választották a ROC felszerelésének központi
tárolóhelyéül. Jens Nordlie-t, Hauge védelmi miniszter közeli háborús ellenállási
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1949 februárjában Nordlie Londonban találkozott az MI6 tisztjeivel, ahol
megállapodás született a norvég titkos hadsereg, a ROC kiépítésének felgyorsításáról,
és megerősítették a szándékot, hogy "még az év vége előtt 15 ötfős csoportot
állítanak fel".15 A britek biztosították a szükséges felszerelést, beleértve a
rádióadókat és a robbanóanyagokat. Háború és Norvégia megszállása esetén NagyBritannia háborús tartózkodó főhadiszállásként működött volna. Állítólag norvég
részről kétségek merültek fel azzal kapcsolatban, hogy bölcs dolog-e a britek kezébe
adni a ROC teljes személyi állományának nevét, mivel így a titkos hadsereg
nemcsak norvég, hanem külföldi irányítás alatt is állt. A ROC és a CIA
együttműködése hasonlóan szoros volt. Hauge védelmi miniszter jóváhagyásával a
ROC vezetői rendszeresen találkoztak Harold Stuart amerikai tisztviselővel, az USA
Nemzetbiztonsági Tanácsának képviselőjével. Információkat és pénzt cseréltek, és
feltehetően a CIA is rendelkezett a ROC tagjainak névsorával.16
Egy 1949 végi felmérés szerint kilenc csoportvezető és hét rádiós számára
végeztek el egy hátramaradási képzést. A titkos csoportok számára
fegyverraktárakat állítottak fel, amelyekben fegyvereket és felszereléseket tároltak,
és amelyek 12 hónapra elegendő készletet tartalmaztak újbóli ellátás nélkül. 1952-re
32, egyenként öt tagot számláló ROC-egységet hoztak létre, és tervezték, hogy a
titkos hadsereget legalább 40 egységre vagy 200 alaptagra növelik. Hauge dicsérte a
ROC vezetőjét, Nordlie-t az elért haladásért, de megkérdőjelezte, hogy nem
állomásozott-e túl sok ROC-egység Norvégia legészakibb részén, beleértve az
úgynevezett Finnmark területét, amely a legközelebb van a Szovjetunióhoz.
"Valószínűleg elsősorban külföldi érdekeket szolgál, például a Finnmarkon át a
Szovjetunió elleni bombatámadásokkal kapcsolatban, stb., hogy ilyen erősen
elkötelezettek vagyunk Finnmarkban" - írta Hauge 1952 márciusában Nordlie-nak.
"Egy általánosabb ROC-érdeklődés fényében hajlamos vagyok azt hinni, hogy DélNorvégiában nagyobb eredményeket érnénk el. Ennek az érvelésnek megfelelően
ezért óvatosnak kell lennünk, hogy ne gazdálkodjunk rosszul az erőforrásainkkal, ha
túl sokat fordítunk belőlük Finnmarkra.17
Hauge védelmi miniszter tisztában volt azzal, hogy Washingtonnak és Londonnak
stratégiai érdekei vannak Észak-Norvégiában. A hidegháború teljes időtartama alatt
ugyanis Norvégia őrizte a NATO 192 km hosszú, ritkán lakott és jeges legészakibb
határát a Szovjetunióval. Norvégia stratégiai jelentősége a NATO számára hasonlóan a déli Törökországéhoz - abban állt, hogy az ország hosszú karként nyúlt
a semleges Finnország fölött messze keletre, és ezért közelebb volt Moszkvához,
mint bármely más északi NATO-ország. Ezért az országot lehallgatóállomásként és
indulási területként lehetett használni a CIA kémrepülőgépei és - legalábbis
potenciálisan - a NATO bombázói számára, ahogy Hague levelében jelezte. Az
idegen megszállóval szembeni ellenállási előkészületek azonban Hague szerint
hasznosabbak voltak Norvégia sűrűbben lakott déli részén.
Hague nem volt éppen elégedett azzal, hogy a titkos hadsereget hogyan
finanszírozzák,
ragaszkodott ahhoz, hogy Norvégia túl nagy részt vállal a számlából. A norvég
titkos hadseregben részt vevő három fél közötti megállapodás szerint a ROC
rádióberendezéseit az Egyesült Államok ingyenesen biztosította, és
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Nagy-Britannia, míg Norvégia az összes többi felszerelés 50 százalékát fizette, és
emellett fedezte a képzési költségeket. Hague arra a következtetésre jutott, hogy "a
ROC-megállapodások szerinti műveletek... inkább a szövetségesek, mint Norvégia
érdekeit szolgálják".18 Hague megállapította, hogy Norvégia fizette a ROC teljes
költségének kétharmadát, míg a többit a CIA és az MI6 fedezte, és hogy a ROC
kiadásai mindenekelőtt a norvég titkosszolgálat, a NIS teljes költségvetésének több
mint 50 százalékát emésztették fel. Ezért Hauge 1950-ben egy memorandumban azt
javasolta, hogy a ROC rádióberendezéseinek ingyenes biztosítása mellett az
Egyesült Államok és Nagy-Britannia, akik annyira szerettek volna Norvégiában
tartózkodási helyet létesíteni, fedezzék az összes többi berendezés költségeit is.
Norvégia viszont fizetné a ROC embereit és gondoskodna a kiképzésükről. Úgy
tűnik, hogy Hauge javaslatait a Fehér Házban és Londonban elfogadták, és Norvégia
számláját csökkentették. 1952-ben a ROC teljes költségei 1,5 millió norvég koronát
tettek ki, amelyet egyenlően osztottak el a három titkosszolgálat, a NIS, a CIA és az
MI6 között. Úgy tűnik, hogy az éves költségek ezt követően stabilak maradtak,
mivel 13 évvel később, az 1965-ös költségvetésben a Norvégiának fizetendő
harmadik rész 600 000 koronát tett ki.19
Mint Nyugat-Európa minden országában, a titkos antikommunista és
kommunistaellenes
A hadsereget a szigorú "szükséges tudni" elvek szerint korlátozták. A ROC
felépítése során hetente legalább egyszer személyzeti értekezleteket tartottak Jens
Nordlie ROC-vezérrel, és gyakran a NIS-vezér, Evang. 1950 késő őszétől kezdve a
CIA és az MI6 nemzeti képviselői is rendszeresen részt vettek ezeken a norvég
Gladio-értekezleteken. A norvég védelmi miniszterrel való kapcsolattartás
szórványos volt, és többnyire Hague és Evang vagy Hauge és Nordlie közötti
informális beszélgetések formájában zajlott. Még az amerikai FBI-hoz hasonló
norvég biztonsági rendőrséget sem tájékoztatták a szigorúan titkos tartózkodásról.
És mint minden más Gladio-országban, a norvég parlament, amely a norvég népet
képviseli, semmit sem tudott a titkos hadseregről.20
Egy 1951. októberi ROC-ülésen külön felvetették a Hauge védelmi miniszternek,
valamint Londonnak és Washingtonnak való jelentéstétel kérdését. Nordlie azt
javasolta, hogy Hauge rendszeres időközönként csak egy rövid összefoglalót kapjon
a norvég hátramaradásról, "mivel feltételezhető, hogy annyira leterhelt a munkával,
hogy nem várható el tőle, hogy legyen ideje elolvasni a viszonylag hosszú
összefoglalót".21 Megállapodtak abban, hogy a CIA és az MI6 rendszeresen
megkapja a titkos hadseregről szóló részletes jelentéseket, állítólag azért is, hogy a
két külföldi titkosszolgálat képet kapjon "a több mint harminc tonna felszerelés
elosztásának komolyságáról és nehéz munkájáról", míg Hauge csak kérésre kapta
meg a hosszú összefoglalót, egyébként pedig a rövid összefoglalóval tartott
eligazítást. 1952 januárjában Hauge lemondott. Nem világos, hogy a későbbi norvég
védelmi minisztereket hogyan és milyen mértékben tájékoztatták a szigorúan titkos
ROC-ról.22
1949 áprilisában Norvégia 11 másik országgal együtt megalapította a NATO-t, és
aláírta az Észak-atlanti Szerződést. Ezt követően Norvégia titkos hadseregét
szorosabban összehangolták a hadsereg különleges hadviselési részlegével.
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szövetség. A norvég védelmi minisztérium ROC-ra vonatkozó írásos feljegyzései
megerősítik, hogy 1951 augusztusában a NATO európai főparancsnoka (SACEUR)
létrehozta az úgynevezett CP C-t a titkos műveletek megtervezésére és az európai
hátramaradási hálózat irányítására.23 1952 áprilisában a NIS igazgatója, Evang
értesült arról, hogy a SACEUR utasítást adott a CPC-nek, hogy hívja be a NATOországok titkosszolgálatainak képviselőit a CPC-be. Evang más európai
titkosszolgálatok vezetőivel együtt meghívást kapott a CPC 1952. május 7-i párizsi
ülésére, ahol a hátramaradás helyzetéről tartottak tájékoztatót, és megvitatták a ROC
és a CPC kapcsolatát, feltehetően Matthew Ridgway amerikai tábornok, az amerikai
hadsereg SACEUR-jának jelenlétében.
A találkozót megelőzően Evang felvette a kapcsolatot dán kollégájával, hogy
közös megközelítést alakítson ki a várható NATO-kérdésekkel kapcsolatban. Evang
és a dán titkosszolgálat vezetője megegyeztek abban, hogy világossá teszik a KVK
számára, hogy a norvég titkos hadsereg ROC és a dán titkos hadsereg Absalon csak
"teljes megszállás vagy statikus részleges megszállás esetén" alkalmazható. Szóba
sem jöhetett a szervezet alkalmazása az Evang által "normális harcoknak" nevezett,
homályos fogalom alatt, amelybe talán belpolitikai zavargások vagy államcsíny is
beletartozott.24 Evang különösen érzékeny volt a norvég szuverenitásnak a NATO
által az USA által dominált CPC által történő esetleges felforgatására, amint azt a
találkozóról készült feljegyzései mutatják. "Megállapodás született továbbá arról,
hogy a Stay Behind elsősorban a nemzeti kormányok rendelkezésére álló eszköz,
bárhol is legyenek azok, és hogy elsődleges feladata az ideiglenesen elvesztett
területek visszafoglalásának magját képezni. Evang feljegyzéseiben hangsúlyozta,
hogy "a mi feladatunk, hogy az adott kormányok legyenek azok, amelyek végső
soron a titkos hadseregek felett ellenőrzést gyakorolnak". 'Világos volt, hogy ez csak
akkor lehetséges, ha valaki ellenőrzi a kommunikációt, és az egyes operátorok
személyazonosságát senki sem ismeri, csak az illető saját honfitársainak egy szűk
kisebbsége. Ezt a nézőpontot azonban nem szabad felfedni a nemzetközi
megbeszéléseken".25
1952 novemberében a NATO titkos hadviselési központja, a CPC bemutatott egy
alapdokumentumot, amelyet véleményezésre szétküldött a nemzeti titkosszolgálatok
vezetői között. A CPC terve a nemzeti titkosszolgálatok és a hátramaradó
hadseregeik által végrehajtandó "unortodox hadviselési" tevékenységek egész sorát
célozta. Az ilyen unortodox hadviselés tervezését és előkészítését, ahogyan a KPC
dokumentuma hangsúlyozta, a nemzeti titkosszolgálatoknak és a hátramaradó
egységeiknek kellett végrehajtaniuk. Békeidőben a CPC-nek a SACEUR-ral szoros
együttműködésben koordinációs feladata lenne. Az "aktív fázisban", ami
valószínűleg a belföldi államcsínytől a terület teljes szovjet inváziójáig tartó több
lehetséges szakaszt jelent, a SACEUR közvetlenül irányítaná a nemzeti
titkosszolgálatok azon részlegeit, beleértve a hátramaradó egységeket is, amelyeket
a NATO rendelkezésére bocsátottak. A norvég képviselők aggódtak amiatt, hogy a
titkos hadsereg Washington és London eszközévé válhat, és a NSZK ragaszkodott
ahhoz, hogy megállapodás szülessen arról, hogy a norvég kormány fenntartja "a
jogot, hogy a norvégiai politikai helyzetet kezelje, bármilyenek legyenek is a
körülmények", valamint "a szuverén jogot, hogy ellenőrizze és irányítsa a titkos
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erőfeszítéseket, amelyeket szükségesnek tart
gyakorlásához".26
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a

norvégiai politikai ellenőrzés

A norvég titkosszolgálaton belül a f i zetők többsége számára továbbra is
elfogadhatatlan volt egy amerikai SACEUR irányítása alatt álló CIA titkos hadsereg
gondolata Norvégiában. "A legutóbbi háború alatt a norvég kormány az ország
határain kívül helyezkedett el, de alkotmányos jogköre továbbra is törvényes volt.
és Norvégia ellenséges megszállása alatt végig kormányzati feladatokat látott el"
- foglalta össze a háborús tapasztalatokat egy 1953. januári NIS memorandum a
KKP-ről. "E tapasztalatok hatására a norvég kormány magától értetődőnek tartja,
hogy az ország politikai vezetésének felelősségét - a megszállt országrészekben is meg kell őriznie". Ezért volt rendkívül kényes kérdés az a javaslat, hogy vészhelyzet
esetén a NATO és annak amerikai SACEUR-ja vegye át a norvég titkos hadsereg
irányítását. "Az, hogy az ellenállási mozgalom vezetését egy amerikai tábornoknak
és nemzetközi vezérkarának kellene alárendelni, politikai vihart keltene az
országban, ha ez a megszállás előtt kitudódna - a megszállás után pedig kiváló alapot
nyújtana az ellenséges propagandához" - tartotta fenn kritikusan a NIS
memorandum.27
E norvég aggodalmak ellenére az évek során a CIA és az MI6 jelentős mértékű
ellenőrzést szerzett a norvég titkos hadsereg felett. 1955-ben Harbitz Rasmussen, a
ROC egyik vezető tagja egy memorandumban tájékoztatta Evangot, a NIS főnökét,
hogy a titkos ROC személyzetének személyes aktáinak másolatai Washingtonban és
Londonban vannak letétbe helyezve. Ezen kívül a CIA és az MI6 is kapott olyan
információkat, amelyek a stay-behind hálózatok rádiókommunikációjának
kiépítéséhez és működtetéséhez szükségesek voltak. Rasmussen sajnálkozott a
helyzet miatt, és hangsúlyozta, hogy az információkat lezárt borítékokba zárták.
Javasolta, hogy az Evang kezdeményezzen lépéseket annak érdekében, hogy ezeket
a lezárt borítékokat visszakapják, és "kizárólagos norvég ellenőrzés alatt" tárolják
Londonban és Washingtonban, azaz a két fővárosban lévő norvég nagykövetségen.28
Az, hogy Evang sikerrel járt-e a műveletben, a dokumentumok hiánya miatt nem
világos. Az azonban világos, hogy Evangnak az Egyesült Államokba vetett bizalma
1957-ben súlyosan megrendült, ami akut válsághoz vezetett a norvég NIS, a CIA és
az USA által uralt NATO között. Evang információkat kapott arról, hogy a NATO
Észak-Európai Szövetséges Erők Főparancsnokságának (HQ AFNORTH) egyik
amerikai tagja a norvégiai Kolsasban "határozott érdeklődést mutatott az általános
katonai hírszerzési anyagok iránt, és az AFNORTH-nál lefordíttatta a norvég
állampolgárokról szóló adatokat is, különösen olyan emberekről, akik erősen
pacifista és negatívan viszonyultak a NATO-hoz". A norvég hatóságok
letartóztatták az amerikai-amerikait, és kiderült, hogy magas rangú norvég
tisztviselők után is kémkedett, és jelentett a SHAPE egyik megnevezett tisztjének.
Evang feldühödött, és követelte, hogy ez az ügy legyen az első napirendi pont a
maradás-ellenőrző központ CPC következő, 1957. november 19-i párizsi ülésén.
A légkör tehát feszült volt, amikor a titkosszolgálatok európai igazgatói
találkoztak a párizsi Avenue Deloison, Neuilly-n. Blaer ezredes, egy brit tiszt
elnökölt a CPC ülésén, és azzal vezette be az ülést, hogy jelezte, hogy a NIS
"rendkívül aggódik a Kolsasban dolgozó tisztek által végzett tevékenységek miatt.
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Ez az SB [stay-behind], a Psywar és a Counter Intelligence területét érintette. Aztán Evang
maga vette át a szót, és szigorúan figyelmeztette a NATO-t, hogy tartsa távol magát
a norvég maradéktól: "A dolgok nyugodtak voltak egészen a tavalyi évig, amikor
tudomásunkra jutott, hogy az AFN O R T H-nál még mindig vannak olyan tisztek, akik a
Psywar, az E&E [Evasion and Escape] programon dolgoztak, és ezzel kapcsolatban
magas szinten részt vettek az emberek feketelistázásában is" - magyarázta Evang.
"Ha Norvégiában magas rangú személyek kerülnek fel egy ilyen feketelistára, akkor
valami nem stimmel. Az én kormányom is nagyon komolyan veszi ezt, és állandó
utasításom van arra, hogy ne vegyek részt nemzetközi tervezésben, ha ilyen
tevékenységek folynak. Evang, a NIS vezetője komolyan aggódott, és
megfenyegette, hogy Norvégia kilép a KVSZ-ből, ha a NATO titokban továbbra is
megsérti a tagok szuverenitását. 'Ami Norvégiát illeti, a KVT tervezésében mint
olyanban való érdeklődésünk 1954 óta folyamatosan csökken, mert számunkra nincs
benne jövő. Mi azon a véleményen vagyunk, hogy egy olyan stay-behind-et
fejlesztünk ki, amelyet otthon kell használni a megszállás alóli felszabadítás
céljára.'29
Simon dandártábornok, a NATO SHAPE különleges projektekért felelős
részlegének vezetője, aki a CPC-ért is felelős, megpróbálta megnyugtatni a norvég
képviselőket. Klasszikusan hihető tagadással Simon elismerte, hogy a kérdéses
amerikai a Különleges Projektek egyik részlegénél dolgozott, de tagadta, hogy
utasítást kapott volna arra, hogy úgy cselekedjen, ahogy Evang nemrég leleplezte.
Evang kitartott amellett, hogy nem tévedett, és azzal fenyegetőzött, hogy kivonja
Norvégiát a titkos KKK-ból, amíg a dolgok nem kerülnek rendbe. A NATO és a
Fehér Ház meglepődött, amikor Evang valóra váltotta fenyegetését, és kivonta
Norvégiát a titkos CPC ülésekről. A NATO több magas rangú tisztviselője levélben
próbálta meggyőzni őt, hogy a NIS-ét vigye vissza a CPC-be. 1958. október 14-én
Evang találkozott egy amerikai tábornokkal, akinek sikerült meggyőznie a norvég
igazgatót, hogy hozza vissza titkosszolgálatát és titkos hadseregét a KVK-ba.
Visszatérés előtt Evang egy hivatalos mentőlevelet akart, amely a következő főbb
pontokat tartalmazta: "a) Az ügyet megoldották, b) a SHAPE megígéri, hogy nem
folytatja a kritikával illetett tevékenységet, c) felhívás Norvégiához, hogy
csatlakozzon újra".30 Mivel a levél megérkezett, Norvégia a ROC-jával együtt újra
csatlakozott a NATO hátramaradó parancsnoki központjához, a CPC-hez, és a vita
véget ért.
Komoly biztonsági kockázatot jelent-e, ha egy szigorúan titkos hadsereg létezik a
állam, amelyet részben a nemzeti katonai titkosszolgálat, részben pedig a
hidegháborús keretek között sajátos érdekekkel rendelkező külföldi hatalmak
irányítanak? Vagy éppen ellenkezőleg, egy ilyen titkos hadsereg megvédi az
államot a biztonságát fenyegető nagy kockázatoktól? Ilyen kérdések foglalkoztatták
a norvég hátramaradt parancsnokokat a hidegháború idején, valamint a
megfigyelőket Európa-szerte a titkos hálózat 1990-es leleplezése után. Nyilvánvaló,
hogy a hátramaradás támogatóinak, az Egyesült Államoknak és Nagy-Britanniának a
feddhetetlenségébe és megbízhatóságába vetett bizalom kulcsfontosságú volt.
"Bíznunk kell a szövetségeseinkben!" - hangsúlyozta Sven Ollestad norvég
hátramaradó parancsnok még a CPC-botrány után is. Tekintettel azonban a CIA és
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az MI6 által a hidegháború alatt és azon túl világszerte végrehajtott, ismert titkos
akciók és a politikai rendszerek manipulálása miatt a bizalom hiányzott egyes
norvég tisztviselők körében. "Feszült légkör uralkodott" a főhadiszálláson a
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Norvégok maradtak Oslóban a Gronlandsleiret és a Platous Gate sarkán, a
Gladio kutatói Bye és Sjue mesélnek, amikor a kérdést megvitatták.
hogy a szövetségesek teljes és független ellenőrzést gyakoroljanak-e a titkos hálózat
felett. De "a főnök, Sven Ollestad alezredes már döntött a kérdésben, és kiadta a
parancsot, hogy a nemzetbiztonsági kódot, amely a teljes hátrahagyott hálózatot
felszabadíthatja, át kell adni az MI6-nak". A norvég titkos hadsereg ezzel Norvégia
szuverenitásának egy részét adta át, ami "legközelebbi munkatársai aktív és heves
tiltakozását" váltotta ki. A tiltakozásokat figyelmen kívül hagyták.31
A hatvanas évek végének politikailag izgatott időszakában - amelyet a
virághatalom, a "mondj nemet az erőszakra" mozgalmak, a diáktüntetések és a
Vietnam-ellenes tüntetések jellemeztek - norvég újságírók úgy döntöttek, hogy az
Egyesült Államokban nem lehet megbízni, és 1967 decemberében egy szigorúan
titkos, keltezés nélküli NATO-dokumentumot tettek közzé állításuk alátámasztására.
'Olyan belföldi zavargások esetén, amelyek komolyan érinthetik az amerikai
csapatokat vagy azok küldetését, mint például egy katonai felkelés vagy a fogadó
ország kormánya elleni nagyszabású belföldi ellenállás [az amerikai hadseregnek]
mindent meg kell tennie, hogy az ilyen zavargásokat saját erőforrásait felhasználva
elnyomja'. A dokumentum konkrétan utalt Nyugat-Európára, különösen Norvégiára,
Görögországra,
Törökországra,
Nyugat-Németországra,
Franciaországra,
Olaszországra, Hollandiára, Belgiumra, Luxemburgra és Dániára. Az Egyesült
Államok attól tartott a hatalmas Vietnám-ellenes tüntetések miatt, hogy a nyugateurópai kormányok vagy lakosság, beleértve Norvégiát is, ellenük fordulhatnak, és
veszélyeztethetik mind az amerikai erők, mind a NATO működőképességét. Aláírta
az amerikai tábornok
J. P. Mc. Connell, az európai amerikai erők parancsnokhelyettese, a dokumentum
továbbra is igen érzékletesen magyarázza, hogy különleges körülmények között az
USA a nemzeti kormány beleegyezése nélkül is beavatkozik egy európai NATOországban a belső zavargások elfojtása érdekében: "Ha ezek a kezdeményezések
nem elegendőek, vagy ha az érintett kormány segítséget kér, vagy ha az amerikai
erők parancsnoka maga is arra a következtetésre jut, hogy a kormány nem képes az
ilyen zavargások elfojtására, akkor az amerikai csapatok saját kezdeményezésükre
vagy az érintett kormánnyal együttműködve végrehajthatják azokat az
intézkedéseket, amelyeket az amerikai parancsnok szükségesnek tart." A
parancsnoki utasítás szerint az amerikai csapatoknak nem kell az ilyen zavargásokat
elfojtaniuk.32 Az, hogy az ilyen műveletek keretében a NATO parancsnoksága alatt
álló titkos hátramaradó hadseregek bevonásra kerültek volna-e, továbbra sem
világos.
A washingtoni Fehér Ház és a Pentagon hozzáállása más nemzetek
szuverenitásához nem erősítette azt a bizalmat, amelyet a norvég hátramaradottak
egyes tagjai a NATO-ba, a CIA-ba és az MI6-ba helyeztek. És ezért, hasonlóan a
CPC Stay-Behind parancsnokságon belüli helyzethez, nemzetközi szinten az ACC
Stay-Behind parancsnokságon belül is aggodalmak merültek fel. A ROC az európai
titkos hadseregekkel együtt részt vett a SHAPE-hez kapcsolódó NATO hátramaradó
parancsnokság ACC ülésein, amelyre a norvég dokumentumok időnként
"Szövetséges Titkos Együttműködési Csoportok" (ACCG) néven is hivatkoznak.
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Riste norvég történész elmondja, hogy az ACC dokumentumaiban "fél tucatszor
pozitívan nyilatkoztak: "A parancsnokság és az irányítás mindenkor a megfelelő
nemzeti titkosszolgálatoknál marad", míg a norvég dokumentumokban
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kritikusan megjegyezte, hogy "aggályok merültek fel az ACCG SHAPE által
Norvégia
szuverenitásával
szemben
vállalt
felsőbbrendű
szereppel
kapcsolatban". 33
A norvég titkos hadsereg, mint a legtöbb más európai Gladio hadsereg, szorosan
együttműködött a brit SAS és az amerikai Green Berets különleges erőkkel, mivel a
norvég gladiátorok az Egyesült Államokban és Angliában képezték ki magukat Sven
Blindheim őrnagy, a norvég titkos hadsereg egyik prominens tagja, maga is évekig
oktatója volt a "The Nursery"-nek, a britek különleges műveleti
kiképzőközpontjának Fort Moncktonban, Nagy-Britanniában, ahol az olasz
gladiátorokat is kiképezték. Sven Ollestad ezredes pedig Sven Blindheim kiképzővel
együtt 1952-ben a CIA Gladio-kiképző tanfolyamain vett részt az Egyesült
Államokban, feltehetően a Green Berets különleges erőkkel együtt, az amerikai Fort
Braggben lévő, unortodox hadviseléssel foglalkozó amerikai főhadiszálláson.34
Blindheim jegyzőkönyvei alapján Bye és Sjue elmondja, hogy "a CIA tanításának
lényege a "10 titkos parancsolatban" foglalható össze", amely kifejezetten
hangsúlyozta, hogy a titkos hadseregek katonai és politikai hadviselésben egyaránt
részt vehetnek. A CIA Stay-behind doktrína a műveletek titkos jellegének
hangsúlyozása után kiemelte, hogy "1. A titkos műveletek a politikai és katonai
hadviselés vezetésének egyik módja. 2. A stay-behind célja a szabotázs, kémkedés,
gerilla, evakuálás és menekülés folytonos és állandó műveleti képességének
biztosítása olyan területeken és országokban, amelyek szovjet és kommunista
ellenőrzés alá kerülhetnek". Ahhoz, hogy ezeket a küldetéseket végre lehessen
hajtani, a hálózatnak vízhatlannak kellett lennie: "3. A "szükséges tudni" elve szent.
Minden egyes láncszemnek/személynek a lehető legkevesebbet kell tudnia az
egészről, és minden láncszemet/személyt el kell zárni attól a lehetőségtől, hogy
bármit is megtudjon a szervezet másik részéről és az érintett személyekről. 4. Egy
stay-behind szervezetben a párhuzamos egységeket külön kell tartani, és csak a
legfelsőbb parancsnokságon kell "találkozni", beleértve a NATO SHAPE-hoz
kapcsolódó ACC-t és CPC-t is. '5. Amikor az ügynökjelöltet a toborzás
szempontjából figyelembe kell venni és elemezni kell - minden lehetséges és
lehetetlen forrást és eszközt felhasználni az ellenőrzésre és az ellenőrzésre:
rendőrség, iskolák, egyesületek, munkahelyek, barátok, rokonok, szomszédok,
eresztés, házkutatás. Folyamatos és hosszú távú megfigyelésnek kell lennie a
jelöltnek a toborzás előtt".35
Az, hogy amerikai és brit kiképzők és a különleges erők tagjai is eljöttek-e
Norvégiába, hogy kiképezzék a titkos ROC-hadsereget, ahogyan azt például
Belgiumban és a semleges Svájcban tették, továbbra sem világos. Riste történész
szerint a norvég titkosszolgálat "óvakodott minden olyan felvetéstől, amely brit
vagy amerikai beavatkozáshoz vezethet a norvég földön folyó munkába. Ez többek
között a Németországban állomásozó amerikai különleges erők, vagy a brit
különleges légi szolgálat egységeinek támogatására vonatkozó javaslatra
vonatkozott, amelyek feladatai közé tartozott a NATO-országokban lévő ellenállási
csoportok támogatása".36 Ugyancsak tisztázatlan marad, hogy Norvégia
együttműködése a CIA-val, az MI6-tal, a NATO CPC-vel és az ACC-vel milyen
mértékben változott, miután a NIS vezetőjét, Evangot, akit Washington soha nem
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kedvelt baloldali múltja és a CPC-ben tett kritikus kijelentései miatt, 1966-ban
Johan Berg ezredes váltotta fel. Állítólag a kötelékek megerősödtek.
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A norvég Gladio teljes leleplezését fenyegető legsúlyosabb veszélyt a
1978-ban, amikor egy norvég rendőr, aki illegálisan előállított alkohol után kutatott,
rábukkant egy nagy földalatti fegyverraktárra, amely legalább 60 fegyvert, köztük
számos gépfegyvert, 12 000 lőszert, robbanóanyagot és kifinomult kommunikációs
eszközöket tartalmazott. A rendőr nem tudott a hátrahagyott hálózat létezéséről, és a
rendőr jelentette a leletét, és a hírek kiszivárogtak a sajtóhoz. Ha a rendőr tisztában
lett volna a hírszerzéssel, valószínűleg eltussolták volna a dolgot - érvelt 1990-ben
Nil Gleditzch akadémikus az oslói Nemzetközi Békekutató Intézetben.37 Annak az
ingatlannak a tulajdonosát, amelyen mind az illegális szeszfőzdét, mind a
hátrahagyott fegyverraktárat megtalálták, Hans Otto Meyer, a norvég titkosszolgálat
egyik tagjaként azonosították. Meyert letartóztatták, de a nyomozók meglepetésére
végül beigazolódott az az állítása, hogy az arzenált a titkosszolgálat állította fel egy
ellenállási sejt számára.
A botrány kibontakozásával a norvég parlament is bekapcsolódott a folyamatba,
és döbbenten értesült Rolf Hansen védelmi minisztertől arról, hogy a háború után
titkos ellenállási hálózat alakult. Magyarázata szerint a hálózat magáncsoportokból
indult, amelyeket azonban a norvég titkosszolgálat felügyelete alá helyeztek. A
kényes helyzet tudatában Hansen azt állította, hogy a "norvég hálózat nem tartozik
felelősséggel a NATO-nak vagy más országoknak, és elvetette a CIA-val való
kapcsolatokat. A részletekről azonban nem akart beszélni, mondván, hogy a
szervezet tevékenységét titokban kell tartani".38 Hansen ezen állításai 1978-ban a
legjobb esetben is félrevezetőek voltak, a legrosszabb esetben egyszerűen
valótlanok. De a hidegháborús kontextusban a norvég parlament többsége bízott
Hansenben, és nem látott okot arra, hogy kivizsgálják vagy bezárják a titkos
hálózatot, így a történetet gyorsan eltemették.
Véletlenül a legerősebb bizonyíték cáfolja Hansen állítását, hogy a
A CIA nem vett részt a titkos műveletben, pontosan abban az évben derült ki,
amikor Hansen a parlament előtt vallomást tett, amikor William Colby, a CIA volt
igazgatója kiadta emlékiratait. Colby könyvében, amelyet a lejáratott CIA
közmegítélésének javítására írt, büszkén mesélte el, hogy 1951 és 1953 között,
amikor fiatal CIA-ügynökként a stockholmi amerikai nagykövetségen dolgozott,
részt vett egy titkos hadsereg felállításában Észak-Európában, többek között
Norvégiában. "A helyzet minden skandináv országban más volt" - magyarázta
Colby. 'Norvégia és Dánia NATO-szövetségesek voltak, Svédország ragaszkodott a
semlegességhez, amely két világháborút is átvészelt, Finnországnak pedig
külpolitikájában a közvetlenül a határainál lévő szovjet hatalomnak kellett
engedelmeskednie. Így ezen országok egyik csoportjában maguk a kormányok
építették ki a saját hátramaradási hálójukat, arra számítva, hogy száműzetésből
aktivizálják őket a harc folytatására" - árulta el Colby Norvégiára és Dániára utalva
hallgatólagosan.39
Ezeket a hálókat össze kellett hangolni a NATO terveivel, rádióikat egy későbbi
száműzetési helyre kellett kapcsolni, a speciális felszerelést pedig a CIA-tól kellett
biztosítani, és titokban havas rejtekhelyeken elrejteni későbbi felhasználásra" folytatta Colby, majd a semleges Svédország és Finnország vonatkozásában
kifejtette: "A másik csoportban a
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országokban a CIA-nak egyedül vagy legfeljebb "nem hivatalos" helyi
segítséggel kellene elvégeznie a feladatát, mivel e kormányok politikája nem
engedte, hogy együttműködjenek a NATO-val, és bármilyen leleplezés azonnali
tiltakozást váltana ki a helyi kommunista sajtó, a szovjet diplomaták és a lojális
skandinávok részéről, akik azt remélték, hogy a semlegesség vagy az el nem
kötelezés lehetővé teszi számukra, hogy sértetlenül átcsússzanak egy III.
világháborún.".40
A fegyverraktár felfedezése és Colby vallomása alapján a norvég titkos
hadsereg álcája 1978-ban lelepleződött, és az egész európai hálózatot a
lelepleződés fenyegette. "Kicsit meglepő volt, hogy a többi NATO-országban
senki sem vette fel a dolgot, és nem tett fel kérdéseket a saját országukkal
kapcsolatban" - kommentálta ezért Nil Gleditzch kutató 1990-ben az 1978-as
norvég felfedezéseket.41
Amikor 1990 novemberében, az olasz leleplezések nyomán újra felfedezték a
norvég ROC titkos hadseregét, Erik Senstad, a védelmi minisztérium szóvivője a
sajtó Gladio-kérdéseire egyetlen rövid mondattal válaszolt: "Amit Hansen akkor
mondott, az még mindig érvényes.".42 Míg a norvég lakosság meglepetéssel és
kritikával reagált, a norvég hadsereg tagjai hangsúlyozták, hogy demokratikus
szempontból is helyes volt az államtitkot tartani az államon belüli hadseregről. Jan
Ingebristen ellentengernagy 1990-ben megerősítette a sajtónak, hogy a maradó
hadsereg még 1985-ben is létezett, amikor lemondott a norvég legfelsőbb védelmi
parancsnokság hírszerző szolgálatának vezetőjeként. A nyilvánosság kritikái
közepette Ingebristen ragaszkodott ahhoz, hogy logikus és ésszerű, hogy a
hátramaradó egységeket szigorúan titokban tartják, és hogy a nyilvánosság, a média
és a parlament csak véletlenül szerez tudomást róluk: "Nincs ebben semmi gyanús.
De ezek olyan egységek, amelyek megszállt területen maradnának, és ezért
szükséges, hogy szigorúan titokban tartsák őket".43
Ronald Bye és Finn Sjue norvég újságírók több részletet akartak megtudni a
norvég Gladioról, és parlamenti vizsgálat hiányában számos egykori résztvevővel és
a titkosszolgálatok tagjaival készítettek interjút, majd 1995-ben "The Secret Army
of Norway" címmel publikálták beszámolójukat a norvég titkos hadseregről. A
Stay-Behind története" címmel.44 A jól tájékozott és kritikus norvég lakosság
nehezményezte, hogy az államukban egy titkos, a CIA-val kapcsolatban álló, a
parlament által nem ellenőrzött hadsereg működik, és komoly kritikákat
fogalmaztak meg. A bizalomvesztés megelőzése érdekében a norvég védelmi
minisztérium ezután azt a példátlan, de bölcs lépést tette, hogy megbízást adott egy
kutatási projektre. Olav Riste és Arnfinn Moland történészeket, a tekintélyes oslói
Védelmi Tanulmányok Intézetének munkatársait bízták meg a norvég titkos
hadsereg 1970-ig tartó történetének kényes vizsgálatával, és hozzáférést kaptak
minden "levéltári anyaghoz és minden olyan szóbeli forráshoz, amely fontos lehet a
munkájuk szempontjából", ahogyan a projekt feltételei kimondták. A kiadást
megelőzően a kéziratot benyújtották a Védelmi Minisztériumnak titkosítás feloldása
és kiadása céljából, és kisebb törléseket végeztek rajta.45
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A TITKOS HÁBORÚ NÉMETORSZÁGBAN

A német parlament (Reichstag) a fővárosban, Berlinben 1933. február 27-én este
kilenc óra felé erősen égni kezdett. Bár a tűzoltóknak sikerült megmenteniük az
épület nagy részét, a német parlament, mint olyan, valamint a német demokrácia is
belehalt a kegyetlen támadásba. Adolf Hitler a Nemzetiszocialista Német
Munkáspártból (Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei, NSDAP, később
"náci"), aki a rejtélyes tűzvész előtt egy hónappal lett német miniszterelnök
(Reichskanzler), azonnal nyilvánosan a Német Kommunista Pártot (Kommunistische
Partei Deutschlands, KPD) tette felelőssé a bűncselekményért. Az NSDAP
belügyminiszterével, Wilhelm Frickkel és a rendőri erőkért felelős NSDAPminiszterrel, Hermann Goringgel együtt Hitler miniszterelnök nem vesztegette az
időt, és másnap a kora reggeli órákban 4000 politikai ellenfelet és kritikus újságírót
tartóztatott le, köztük a KPD és a Német Szocialista Párt (SPD) számos tagját.
Miután a kommunistákat eltávolították és sok szocialistát letartóztattak, a német
parlament egy hónappal a titokzatos tűzvész után a megmaradt szocialisták
tiltakozása ellenére többségi döntéssel elfogadott egy messzemenő új törvényt
(Gesetz zur Behebung der Not von Volk und Reich), amely gyakorlatilag
megszüntette a parlamentet, és minden hatalmat a Hitler által vezetett végrehajtó
hatalomra ruházott át. Még ugyanebben a hónapban felállították Németországban az
első koncentrációs táborokat, és már 1933 áprilisában több mint 25 000 politikai
ellenzékivel teltek meg, akiket Hitler különleges alakulatai, a Schutzstaffel (SS) és a
német titkosszolgálat, a Gestapo fogott el. A Reichstagban keletkezett tűzért a
holland kommunista Marinus van der Lubbe-t tették felelőssé, akit a tűz éjszakáján
az épületben letartóztattak, bíróság elé állították, elítélték és megölték. Még mielőtt
a van der Lubbe elleni per megkezdődött volna, egy brit vizsgálat arra a
következtetésre jutott, hogy maga az NSDAP szervezte meg a titokzatos tűzterrort,
hogy megszerezze az államapparátus feletti teljes ellenőrzést. Hitler 1933 elején
számos támogatójával együtt Németországot gyakorlatilag egy saját maga és a náci
párt által irányított diktatúrává alakította át. Hat évvel később kirobbantotta a
második világháborút, amely eddig soha nem látott szenvedésekhez és 60 millió
ember halálához vezetett, az emberiség történetének legsötétebb eseményét jelezve.
Amikor a Vörös Hadsereg elfoglalta a német fővárost, és
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a Szovjetunió zászlaját a Reichstagra tűzte Hitler 1945. április 30-án Berlinben
feladta és öngyilkos lett.1
"A NATO-országok Stay-Behind szervezeteinek felállítása már röviddel a
második világháború vége után megkezdődött" - erősítette meg 1990-ben a hivatalos
német kormányzati jelentés a Stay-Behindről.2 Németország 1945-ös veresége után a
háború utáni kaotikus körülmények ideálisak voltak az Egyesült Államok számára
egy Stay-Behind felállításához. Mint megszálló hatalom, az amerikai hadseregek a
francia, brit és szovjet erőkkel együtt a saját zónájukban lévő területeket
ellenőrizték. Mindenekelőtt bőséges volt a gerillaharcban kiképzett, fegyverekkel és
robbanóanyagokkal tapasztalt, alaposan antikommunista férfiak utánpótlása. És így
az Egyesült Államok titokban egykori nácikat toborzott a német hátramaradó
hálózatba. A Gladio-nyilatkozatok közepette 1990-ben az RTL magántévécsatorna
azzal sokkolta a német közvéleményt, hogy egy különleges Gladio-riportban
felfedte, hogy a Hitler alatt a kommunistákra vadászó, rettegett SS egykori tagjai a
német Gladio-hálózat tagjai voltak.
Az amerikai hadsereg vezérkarának szigorúan titkos 1949. március 28-i Általános
stratégiai koncepciója kiemelte, hogy Németország "kiválóan képzett emberekkel
rendelkezik mind a földalatti, mind a titkos hadsereg tartalékosai [hátramaradó
egységek] számára. Hatékony ellenállást lehet és kell szervezni".3 A washingtoni
Pentagon utasítására az újonnan létrehozott amerikai elhárító hírszerző alakulat
(CIC) felkutatta a német nácikat és a Numberg-perek elé állította őket, miközben a
CIC titokban kiválasztott szélsőjobboldaliakat is toborzott a kommunistaellenes
hadsereg számára. A Pentagon e gyakorlatára csak 1986-ban derült fény, amikor az
amerikai igazságügyi minisztérium egy nagyszabású sajtótájékoztatón - amely talán
a Watergate-korszak óta a legnagyobb újságíró-tömegeket vonzotta Washingtonban
- elismerte, hogy a CIC a háború utáni években magas rangú nácikat toborzott.
Konkrétan egy 600 oldalas tanulmány, amelyet Allan Ryan állított össze az amerikai
igazságügyi minisztérium számára, megerősítette, hogy Klaus Barbie SS- és
Gestapo-tisztet a CIC 1947-ben szervezte be, majd ezt követően elrejtették a
háborús bűnöket vizsgáló nyomozók elől, majd 1951-ben egy titkos
"patkányvonalon" keresztül Argentínába csempészték Európából.
Barbie-t nem azért mentették meg, mert az Egyesült Államok titkosszolgálatának
tisztjei
erkölcsi bizonyítványa, hanem azért, mert ő volt a leghasznosabb a német
hátramaradási hálózat kiépítésében.
"Azok között, akiket az első években
beszerveztek és toboroztak a rendszer számára" - jelentette a brit sajtó a Gladionyilatkozatok idején - "volt egy volt SS Obersturmführer, Hans Otto, és más kisebb
halak. A fő fogás azonban Klaus Barbie volt, aki a volt nácik és a fasiszta Bund
Deutscher Jugend (BDJ) tagjainak toborzójaként működött.4 A háború alatt "Lyon
mészárosa" néven ismert Barbie 1943 és 1944 közötti franciaországi tartózkodása
alatt legalább 4000 ellenálló munkás és zsidó meggyilkolásáért, valamint további 15
000 ember koncentrációs haláltáborokba való deportálásáért volt felelős. Barbie-t
egy francia bíróság nem sokkal a háború után távollétében halálra ítélte emberiesség
elleni bűncselekményekért, mivel a tanúk szadista kínzónak írták le, aki
korbácsával és elzászi kutyájával rettegésben tartotta a férfiakat, nőket és
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gyerekeket.
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Az amerikai igazságügyi minisztérium 1986-os sajtótájékoztatóján nem fedte fel,
hogy
a Barbie-nak a hátramaradásra való felhasználását, és tévesen hangsúlyozta, hogy
Barbie mellett "nem találtak olyan esetet, amikor egy feltételezett náci háborús
bűnöst helyeztek volna el a patkánysoron, vagy amikor a patkánysoron keresztül
evakuáltak volna egy olyan személyt, akit akár az Egyesült Államok kormánya, akár
a háború utáni szövetségesei közül bármelyik körözött". 5 Ez az állítás hamis volt,
mivel a CIC által újraegyesített legjelentősebb náci nem Klaus Barbie, Lyon
mészárosa, hanem Reinhard Gehlen hitleri tábornok volt. Gehlen tábornok
titkosszolgálati karrierjét Hitler alatt kezdte, amikor 1942 áprilisában a Fremde
Heere Ost (FHO, Külföldi Hadseregek Gyors) főnöke lett, azzal a feladattal, hogy
harcoljon a Szovjetunió ellen. "Gehlen sok információját abból merítette, hogy
szerepet játszott a háború egyik legszörnyűbb atrocitásában: néhány ember
megkínzásában, kihallgatásában és éheztetéssel történő meggyilkolásában.
4 millió szovjet hadifogoly" - állapította meg Christopher Simpson amerikai
történész a nácik amerikai toborzásáról szóló részletes beszámolójában.6 Gehlen
tisztában volt azzal, hogy háborús bűnei miatt érdemelte ki, hogy felkerüljön a
szovjet titkosszolgálat, az NKVD feketelistájára. Amikor rájött, hogy Németország
elveszíti a háborút, ezért gondoskodott arról, hogy az oroszok ne kaphassák el, és
1945. május 20-án átadta magát az amerikai CIC-nek.
Gehlen tábornok joggal feltételezte, hogy a Szovjetunióról és kommunistáiról
kínzási műveletei során gyűjtött adatok az Egyesült Államokat nagymértékben
érdeklik. Ezért a háború végén magas rangú náci tisztek egy kis csoportjával együtt
gondosan mikrofilmre vette a Szovjetunióra vonatkozó kiterjedt FHO-adatokat, a
filmeket vízhatlan acélhordókba csomagolta, és ezeket titokban elásta az osztrák
Alpok rétjein. A CIC több hetes internálása után Gehlen kapcsolatba került Edwin
Luther Siber amerikai tábornokkal, akinek felfedte titkát. Az amerikai tábornokot
annyira lenyűgözte, hogy a következő években elősegítette Gehlen karrierjét.
Bemutatta Gehlent az amerikai hírszerzés magas rangú tisztviselőinek, köztük
Walter Bedell Smith tábornoknak, aki akkoriban az amerikai hadsereg legmagasabb
rangú hírszerző tisztje volt Európában, később pedig 1950 és 1953 között a CIA
igazgatója volt. Siber bemutatta Gehlent William Donovan tábornoknak, az amerikai
háborús titkosszolgálat, az Office of Strategic Services (OSS) vezetőjének, és Allen
Dullesnek, az OSS, majd a CIA későbbi vezetőjének, valamint Frank Wisnernek, az
OSS, majd a CIA OPC vezetőjének, aki az európai stay-behind hálózatot hozta
létre.7
Gehlen segítségével az Egyesült Államok Ausztriában kiásta az FHO
mikrofilmjeit, és 1945 augusztusában Siber az adatokkal együtt Washingtonba
szállította Gehlent, hogy elbeszélgessen vele. Truman elnököt ez lenyűgözte, és
Gehlent - Gehlen náci hálózatának nagy részével együtt - kinevezte a háború utáni
első német titkosszolgálat vezetőjévé, amelyet sokatmondóan Organisation Gehlen
(ORG) névvel illettek. "Végül Gehlennek" - állapítja meg Simpson történész - "és
több száz más magas rangú német tisztnek sikerült megállapodnia NagyBritanniával vagy az Egyesült Államokkal... Gehlen tábornok azonban
mindannyiuk közül a legfontosabbnak bizonyult".8 Az amerikai pénzügyi és anyagi
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segítséggel az ORG főhadiszállását először a Frankfurt melletti Oberurselben
építették fel, majd a München melletti Pullachba, a Waffen SS egykori kiképző
létesítményébe költöztették, amely ma is a német titkosszolgálat, a
Bundesnachrichtendienst (BND) főhadiszállásának helyszíne. A CIA és az ORG
titokban együttműködési kapcsolatokat írt alá, és a CIA főtisztje
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James Criitchfieldet Németországba vezényelték. A németek által "Herr Marshallnak"
nevezett Critchfield felügyelte Gehlen szolgálatát, és gondoskodott arról, hogy
Gehlen 150 vezető tisztjének nevét mindig megkapja. Mindegyikükről a CIA
készített egy-egy aktát. Így a német titkosszolgálat szilárdan amerikai kézben volt.
Erhard Dabringhaus, aki 1948 és 1949 között az amerikai CIC-nek dolgozott
Németországban, egy Gladioról szóló dokumentumfilmben felidézte, hogy ő maga is
részt vett a nácik toborzásában, amit nagyon nehezményezett. "1948-ban a CIC, azaz
a kémelhárításunk különleges ügynöke voltam a megszállt Németországban" magyarázta a nyugdíjas Dabringhaus. Augsbergben állomásoztam, és mivel
folyékonyan beszéltem németül, német informátorok hálózatának kezelésével bíztak
meg, köztük volt Klaus Barbie, és Klaus Barbie volt... később rájöttem, hogy a
franciák gyilkosságért körözik", magyarázta Dabringhaus a kamera előtt, "és ezt
jelentettem a feletteseimnek, akik azt mondták, hogy maradjak szépen csendben: "Ő
még mindig értékes, ha már nem lesz értékes, átadjuk a franciáknak.". Azt hittem,
hogy előléptetnek, amikor beszéltem nekik Barbie-ról, és azt mondták, hogy
maradjak csendben!".9
Dabringhaus volt amerikai CIC-tiszt, aki ma az Egyesült Államokban, Floridában
él, elmagyarázta, hogy több német náci amerikai parancsra hogyan hozta létre a
fegyverraktárakat Németországban. "Gunther Bernau ezredes ügynök volt, a
stuttgarti katonai hírszerzésnek dolgozó informátor. Mi [az amerikai CIC-től]
biztosítottunk neki egy otthont, egy menedékházat Ludwisburgban, és ott hetente
háromszor találkoztam vele, és ő információkat hozott nekünk a kommunistákról, és
bármit, amit hallani akartunk, elmondta nekünk.". Az Egyesült Államok célja a
kommunizmus elleni harc volt, bármilyen eszközzel, mesélte Dabringhaus, bár ő
maga kevéssé volt lenyűgözve Bernau-tól: "Ő bizony nagyon erős náci volt. Egy
nap ültem az irodájában, és kinyitottam a háborús képeket tartalmazó albumát, és az
album közepén egy szép kép volt Adolf Hitlerről. Több más magas rangú SS-tiszt is
meglátogatta őt az általunk biztosított menedékházában, és azt mondta nekem, hogy
ha bármilyen okból segítségre van szüksége, egyetlen telefonhívással 200 volt SSvezetőt tud elérni Hamburgtól Münchenig".
Dabringhaus szerint Bernau központi szerepet játszott a német hátramaradó
hadsereg felállításában: "Emlékszem, hogy elvitt egy bizonyos helyre, amelyet
feltártunk és kiástunk, és ott voltak puskák, kézifegyverek, gránátok, mind szépen
kozmolénbe csomagolva, és azt mondta: "Ezernyi ilyenünk van szerte az
országban". Ez egy kicsit gyanússá tett, és jelentettem ezt, mire azt mondták: "Nos,
ezt tudjuk. Ezek mind nekünk dolgoznak, arra az esetre, ha a kommunisták
átjönnének a vasfüggönyön." Magas rangú amerikai tisztviselők a "need-to-know"
elv alapján nem magyarázták el a titkos maradó hadsereg részleteit a CIC tisztjének,
Dabringhausnak, de az utóbbi eleget tudott ahhoz, hogy megértse, hogy ez egy
szigorúan titkos projekt, amelyben nagyszámú náci vesz részt: "Egy volt tábornok,
SS-tábornok, Paul Hauser gyakori látogatója volt Bernau házának, és kéz a kézben
dolgoztak együtt bizonyos programokon, amelyekről mi semmit sem tudtunk, és
engem még csak meg sem kértek, hogy többet tudjak meg róla. Valaki fölöttem már
akkoriban is vezethette ezt a hálózatot".10
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Amikor 1990-ben kirobbant a Gladio-botrány, egy meg nem nevezett volt
NATO-hírszerző tisztviselő elmagyarázta, hogy a CIA Frank Wisner vezette titkos
akciókkal foglalkozó részlege a
a német titkos hadsereg felállítására vonatkozó parancsot "zárja be, zárja be, zárja be".
a Hitler kémfőnöke, Reinhard Gehlen által vezetett kémszervezet. Ez jól ismert,
mivel Gehlen volt a németországi Stay Behind szellemi atyja, és szerepét a
nyugatnémet vezető, Konrad Adenauer kezdettől fogva ismerte. A meg nem nevezett
NATO-tiszt szerint Truman amerikai elnök és Adenauer német kancellár 1955
májusában titkos jegyzőkönyvet írt alá az USA-val Nyugat-Németország NATOcsatlakozásáról, amelyben megállapodtak, hogy a nyugatnémet hatóságok
tartózkodnak az ismert szélsőjobboldaliak aktív jogi üldözésétől. Kevésbé ismert,
hogy más német vezető politikusok is tudtak a titkos ellenállási tervek létezéséről.
Ezek egyike volt az akkori német államtitkár és egykori magas rangú náci, Hans
Globke.11
Németországban 1952-ben fedezték fel az egyik náci dominanciájú amerikai
hálózatot, a "Bund Deutscher Jugend" (BDJ) nevű szervezetet és a mögötte álló
"Technischer Dienst" (TD) nevű szervezetet. Klaus Barbie vezető szerepet játszott a
BDJ-TD német háttérszervezet létrehozásában.12 A titkot azonban nem tartották
sokáig. A New York Times 1952. október 10-én a kissé félrevezető "Német
szabotőrök elárulják az USA bizalmát" cím alatt számolt be róla. Wide Investigation
Follows Confirmation of Financ- ing Guerrillas' War Training" (Széleskörű
vizsgálat követi a gerillakiképzés finanszírozásának megerősítését), miszerint
"Hivatalos tisztségviselők ma bizalmasan megerősítették, hogy az Egyesült Államok
támogatta és segítette fiatal németek - köztük sok volt katona - titkos kiképzését,
hogy gerillaharcosokká váljanak egy Szovjetunióval való háború esetén. Az
amerikai újság arról számolt be, hogy "a tegnapi, a hesseni tartományi parlamentben
történt leleplezés és a mai, a német sajtóban címlapon megjelent hírverés jelentős
kellemetlenséget okozott az Egyesült Államok minisztériumának és a hadseregnek",
mindenekelőtt azért, mert "kiderült, hogy a tervezett gerillacsoport politikai
tevékenységet folytatott. Vezetőik... feketelistákat állítottak össze azokról a
személyekről, akiket "likvidálni" kellett volna, ha az oroszok elleni háborúban
megbízhatatlannak ítélik őket". Ezért "több közös német-amerikai találkozót
tartottak", mert a listán sok cselekvő "szocialista, köztük kormánytisztviselők,
valamint kommunisták is szerepeltek".
A német "stay-behind" egy részének korai felfedezése nagy botrányt okozott az
Atlanti-óceán mindkét partján, és az amerikai Newsweek 1952. október 20-án arról
számolt be, hogy a CIA megszervezte a "stay-behind"-ek egy csoportját
Németországban. Érdekes módon a Der Spiegel című német hírmagazin 1952.
október 29-én helyesen számolt be arról, hogy Németország mellett Nyugat-Európa
számos országában is léteztek stay-behind hálózatok: "A BDJ-ügy jelentős
aggodalmat keltett az amerikai titkosszolgálat különböző európai főhadiszállásain.
A németországi "Technischer Dienst" ugyanis csak egy ága az Egyesült Államok
által támogatott, egész Európában elterjedt partizánhálózatnak. Konkrétan, ahogy a
Spiegel beszámolt róla: "Ez a hálózat Franciaországban, Belgiumban, Hollandiában,
Luxemburgban, Olaszországban és az Ibériai-félszigeten a legerősebben fejlett.
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Franciaországban ez a szervezet már 1948-ban létrejött, a szocialisták vezetőjének,
[Jules Moch belügyminiszternek] a támogatásával".
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Mi történt, és ki leplezte le a dolgot? 1952. szeptember 9-én
Hans Otto volt SS-tiszt saját elhatározása alapján besétált a Hessen tartománybeli
Frankfurt városában lévő bűnügyi rendőrség főhadiszállására, és a német
kormányzati nyilvántartás szerint "kijelentette, hogy egy politikai ellenállási
csoporthoz tartozik, amelynek feladata szabotázsakciók végrehajtása és hidak
felrobbantása volt egy szovjet invázió esetén". Otto szerint, aki idegenkedett a
terrorista előkészületektől, "a szervezet mintegy 100 tagját egy külön iskolában
politikai oktatásban részesítették, kiképezték az amerikai, orosz és német fegyverek
használatára, és katonai taktikára gyakorolták. A szervezet tagjai többnyire a légierő,
a hadsereg vagy a Waffen-SS volt tisztjei voltak." A hivatalos német jegyzőkönyvek
rögzítik, hogy "bár hivatalosan nem volt kötelező a neofasiszta irányzat, a szervezet
legtöbb tagjánál mégis megjelentek ezek a vonások. A szervezet működtetéséhez
szükséges anyagi eszközöket egy Sterling Garwood nevű amerikai állampolgár
biztosította. A szovjet invázióra való várakozás mellett a német titkos hadseregnek
belpolitikai felforgató feladatai is voltak: "Ami a belpolitikát illeti, a szervezet
taktikája a KPD [Németország Kommunista Pártja] és az SPD [Németország
Szocialista Pártja] ellen irányult".13
Az a "szervezet", amelyről Otto beszélt, a német
stay-behind hálózat, de minden valószínűség szerint még akkor sem képviselte a
teljes német hálózatot. A fiókot félrevezető módon BDJ-nek nevezték el, ami a
"Német Ifjúsági Szövetség" rövidítése, bár tagjainak átlagéletkora 42 év körül volt.
A BDJ már Otto tanúvallomása előtt is ismert volt szélsőséges
antikommunizmusáról. Az azonban ismeretlen maradt, hogy a BDJ az úgynevezett
Technischer Dienst (TD, Műszaki Szolgálat) fedőszervezete volt, amely a szigorúan
titkos, félkatonai német Stay-behind nevű, volt nácikból álló, az USA által fizetett,
fegyverekkel és robbanóanyagokkal felszerelt félkatonai szervezet volt. A német
statisztikák szerint a BDJ tagsága, amely egész Nyugat-Németországra kiterjedt,
hivatalosan 17 000 főt tett ki, míg a német kormányzati vizsgálat szerint a TD
tagsága csak mintegy 2000 főt számlált.14
Otto 1952-ben tett vallomása nagyszabású rendőrségi nyomozáshoz vezetett. A
közelében
Waldmichelbach, egy kis romantikus falu a hesseni Odenwald erdei körzetében, a
stay-behind képzési központot fedezték fel. A waldmichelbachi központ csak 1951
júniusában kezdte meg működését, és ezt megelőzően a német stay-behind tagjait
közvetlenül az amerikai hadsereg németországi Grafenwohr bázisán képezték ki.15
A bennfentesek által "Wamiba"-nak nevezett kiképzőközpont lényegében egy
házból állt, amelyhez egy földalatti lőtér és egy bunker is tartozott, mindez
feltűnésmentesen egy mellékvölgyben, fél kilométerre az országúttól. A falubeliek
úgy emlékeztek, hogy "az amerikaiak lőgyakorlatokat vagy valami hasonlót
tartottak ott".16
Otto azt vallotta a német hatóságoknak, hogy a BDJ-TD és a CIA kapcsolatát
nagyrészt a titokzatos amerikai intézte, akit Garwood úrnak nevezett. Garwood,
valószínűleg a CIA-tól, rendszeresen instruálta a TD tagjait az Odenwaldban, és
többször is ragaszkodott ahhoz, hogy az egész Stay-behind szigorúan titkos
szervezet, és hogy senki sem mondhat bárkinek bármikor bármit.
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Úgy tűnik, ezt nagyon komolyan vették. Amikor ugyanis egy alkalommal felmerült
a gyanú, hogy egy másik német állam, Bajorország TD-tagja "kitöltött egy kérdőívet
egy másik ellenállási szervezettel", a TD-n belül komolyan fontolgatták az illető tag
meggyilkolását, amint azt Otto némi undorral kiemelte.17 "Nincs az a benyomásom,
hogy Garwood úrnak bármi kifogása lett volna az ilyen módszerekkel szemben" vallotta Otto a német hatóságoknak. 'Megtanított minket például arra, hogyan lehet
egy embert nyom nélkül megölni úgy, hogy egyszerűen kloroformmal öntudatlanná
tesszük, betesszük az autójába, és egy csővel a kocsi kipufogógázait az utastérbe
vezetjük. Megtanított minket arra, hogy bizonyos kihallgatási technikákkal hogyan
lehet erőszakot alkalmazni anélkül, hogy nyomot hagynánk. Ottót a kínzási
technikákra is kioktatták: "Be kell például kötni a kihallgatandó személy szemét.
Ezután egy húsdarabot kell grillezni a helyszín közelében, miközben egy jégdarabot
nyomnak a kihallgatandó személy kiválasztott testrészeire. A jég hidegsége, az égett
hús szagával kombinálva, azt a hitet kelti a kihallgatottban, hogy égő fémmel
kezelik".18
Otto elmondta, hogy Garwood biztosította a pénzt és a felszerelés nagy részét. A
Wamiba központban mintegy 130 embert képeztek ki - szinte mindannyian volt
német nácik - vallatási technikákra, lövöldözésre, robbanóanyagok használatára,
csapdák felállítására, vezeték nélküli kommunikációra és gyilkossági módszerekre.
A legérdekesebb, hogy Otto TD-tag kitért a ritkán tárgyalt, de nagyon is
egzisztenciális és központi kérdésre, a titkos katonák hajlandóságára, hogy egy
szovjet invázió esetén valóban ott maradjanak. Katonai stratégiai szempontból
egyértelmű, hogy egy megszállási kontextusban, és különösen egy szovjet
megszállási kontextusban nagyon csekély az esélye a hátramaradás hosszú távú
túlélésének. A TD háborúban tapasztalt náci tisztjei ezzel teljesen tisztában voltak,
és Otto a tanúvallomásában hangsúlyozta, hogy a legtöbb TD-tag nem szívesen
maradt volna hátramaradni és megpróbálni túlélni a szovjet megszállás alatt: "Az
amerikaiak elképzelése az volt, hogy a szovjetek minden tagot lerohanjanak, és
utána partizánként használják őket. Az amerikaiaknak ezt a tervét azonban [a TD
vezetője] Peters nem tudta megvalósítani, mert a szervezetben érdekelt összes férfi
minden körülmények között Nyugatra akart menekülni egy szovjet invázió esetén.19
Két nappal Otto tanúvallomása után a Wamiba bázist megrohamozták a
a német rendőrség 1952. szeptember 13-án, és bezárták. A TD-tagok irodáit és
magánlakásait is megrohamozták és további vizsgálatok céljából bezárták. A
hátramaradt tagokat letartóztatták. Fegyvereket, robbanóanyagokat és lőszereket
foglaltak le, valamint rengeteg iratot. Az elkobzott akták egyike különösen érdekes
volt. A nyomozók meglepetésére a X. napon likvidálandó személyek neveit
tartalmazta: "A tiltólista olyan személyek nevét tartalmazza, akiket likvidálni kellett
volna. A lista nem volt teljes, mivel még mindig dolgoztak rajta" - állapította meg a
német rendőrség, ami arra utal, hogy a listát Hans Breitkopf TD-tag állította össze
Hessen területére.20 Otto Rietdorf TD-tag, aki a "proskripciós lista" elnevezést
javasolta, kifejtette: "A "proskripció" kifejezést az orosz irodalomból vettem, ahol
ezt a kifejezést a Nyugat elleni bizonyos előkészületek leírására használják. Az orosz
használat szerint az emberek
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a listán szereplő személyeket biztosítani kell. És hogy ez mit jelent Oroszországban,
az világosnak tűnik. Rietdorf hozzátette, hogy a CIA-t tájékoztatták az eljárásról:
"Garwood úr teljes mértékben tisztában volt ezekkel a dolgokkal". Hans Otto TD-tag
is úgy folytatta, hogy ezeket az "információkat és személyes jelentéseket a BDJ-től
és a TD-től átadták az amerikaiaknak". Az amerikaiak, akik az adatokat gyűjtötték,
állítólag "Dr. Walter" és ismét Garwood voltak. A német vizsgálat e korai titkos
hadsereggel kapcsolatban ünnepélyesen és pontosan megállapította: "E
tanúvallomások szerint X. esetén a hazai célpontok elleni erőszak alkalmazását
tervezték".21 Hogy az "X" változó csak az invázió napjára vonatkozott-e, vagy más
konkrét alkalomra is, például tömegtüntetésekre vagy földcsuszamlásszerű baloldali
választási győzelemre, nem lehetett megállapítani.
A Gladio tiltólistáin számos ismert német kommunista és mérsékelt szocialista is
szerepelt, akik közül sokan kiemelkedő politikusok és újságírók voltak abban az
időben, mint például Heinrich Zinnkann, Hessen szocialista belügyminisztere, a
szocialista Hans Jahn, a Német Vasutasok Szakszervezetének elnöke, Emil
Carlebach, a Frankfurter Rundschau újságírója és sokan mások. Leo Miiller német
újságíró és Gladio-szerző arról számol be, hogy a tiltólisták megtalálása után "a
meglepetés olyan hatalmas volt, hogy az első reakciókat gyakran a hitetlenség érzése
jellemezte".22 'A BDJ TD vezetői egyik elsődleges feladatuknak tekintették, hogy
egy szovjet támadás esetén likvidálják az általuk "baloldali" német politikusoknak
tartott személyeket' - állapította meg Christopher Simpson amerikai történész. 'A
német kommunisták természetesen az első helyen álltak a TD gyilkosainak listáján.
Őket a nyugatnémet SPD vezető képviselői követték. A TD több mint 40
szociáldemokrata csúcsfunkcionárius meggyilkolását tervezte, köztük Erich
Ollenhauert, az SPD 1952 óta hivatalban lévő elnökét is". Simpson megállapította,
hogy az Egyesült Államok a hidegháború idején nem bízott a német baloldalban,
ezért kiképezte a BDJ titkos ügynökeit, akik "beszivárogtak az SPD-be és
kémkedtek a párt vezetői után, hogy gyorsabban gyilkolhassanak, ha eljött a
pillanat".23
Nem túl meglepő módon Hessen tartomány hihetetlennek és teljesen
elfogadhatatlannak találta, hogy a washingtoni Fehér Ház titokban kiképzett és
felszerelt neonácikat Németországban, akik az ország legtekintélyesebb polgárait
célba vevő gyilkos listákkal rendelkeztek, és heves viták alakultak ki Hessen
fővárosában, Frankfurtban. A háború utáni kényes politikai kapcsolat Németország
és az Egyesült Államok között súlyosan megromlott, és ideges magas szintű
találkozók következtek amerikai és német tisztviselők között. Konrad Adenauer
német kancellár azt állította, hogy nem tudott az egész ügyről, míg az amerikaiak
igyekeztek minél többet eltussolni. Donelly, az Egyesült Államok németországi
nagykövete kifejtette, hogy a szervezetet a koreai háborúval összefüggésben hozták
létre, hozzátéve, hogy a hálózatot éppen ezekben a hónapokban úgyis feloszlatták
volna, függetlenül Otto vallomásától, és hogy a kifizetéseket valóban leállították
már 1952 augusztusában. Ez természetesen teljes képtelenség volt, és a TD-tagok
azt vallották, hogy szeptemberben is megkapták a pénzüket.
Paul Liith, a BDJ-TD vezető tagja és a CIA kapcsolattartója irányította az
Egyesült Államokból érkező pénzáramlást, amint azt a későbbi vizsgálat
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megállapította.
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kiderült.24 Luth rendszeresen találkozott amerikaiakkal riportok készítése céljából, és
mindig
négy másolatot állított össze minden fontos kérdésről szóló írásbeli jelentésről,
amelyeket átadott a CIA-nak.25 Amikor a német tartózkodásra fény derült, Luthot az
amerikaiak elrejtették, nem tudták letartóztatni, és nyomtalanul eltűnt. Luth mellett
Erhard Peters is magas rangú funkciót töltött b e a német titkos hadseregben.
Peters, aki Luth közeli iskolai barátja volt, a rádiós kommunikáció és a
gerillahadviselés terén szerzett szakértelmének köszönhetően lett a TD vezetője.
Elégedett volt, amikor a hálózatot "Peters Szervezetként" emlegették, és státuszának
hangsúlyozására vásárolt egy elegáns Mercedes 170 V és egy BMW Cabriolet
modellt. Amikor titkos hadseregének álcája lelepleződött, Peters-t sem lehetett
letartóztatni, mert "amerikai védelem alá helyezte magát", ahogy a nyomozati
jelentés feljegyezte. Később Luth újra megjelent a német rendőrség előtt, miután
"becsületszavát adta az amerikaiaknak, hogy nem árul el semmit". Saját elmondása
szerint a washingtoni Fehér Ház felajánlotta neki és más kompromittálódott TDnáciknak, hogy kivándorolhatnak az Államokba, amit ő visszautasított.26 A
rendőrség előtt Peters beismerte, hogy számos, a TD-ről szóló jelentéseket
tartalmazó aktát elégetett az amerikaiak számára.
Németország számára a BDJ-TD botrány nem szövetségi, hanem nemzeti ügy
volt. Ám ha Frankfurt a fővárostól, Bonntól várt segítséget, hamarosan mást
tapasztalt. Az Egyesült Államokkal folytatott hosszas tárgyalások után a CDU párt
és az Adenauer-féle konzervatív kormány vezető tisztségviselői eltussolták és
akadályozták a nyomozást, és 1952. szeptember 30-án, Németországban jogi
felháborodást keltve, a karlsruhei legfelsőbb bíróság elrendelte a letartóztatott
Gladio TD-tagok szabadon bocsátását. A frankfurti rendőrséget előzetesen nem
tájékoztatták és nem is hallgatták meg. És míg a két ügyvéd, Schrubbers és Wagner,
akik a kritikus nyilatkozatot kiadták, jelentős karrierugrást hajtott végre, a
Gladiatorok szabadon távozhattak. August Zinn hesseni miniszterelnök dühösen
megjegyezte: "Az egyetlen jogi magyarázat ezekre a szabadlábra helyezésekre az
lehet, hogy a karlsruheiak [legfelsőbb bíróság] kijelentették, hogy amerikai
utasításra cselekedtek".27
Zinn annyira feldühödött, hogy úgy döntött, hogy felhozza a botrányt a szövetségi
parlamentben, függetlenül attól, hogy az Egyesült Államok igen nagy nyomást
gyakorolt rá, hogy megakadályozza ebben. Így 1952. október 8-án a nagyközönség
és a németországi és külföldi sajtó először értesült az USA által fizetett titkos német
náci hátramaradó hadseregek létezéséről. "Elnök úr, tisztelt hölgyeim és uraim" szólt Zinn aznap a parlamenthez - "a Dr. Adenauer kancellárral október 3-án
Frankfurtban folytatott megbeszélésem és a ma reggel irodámban az Egyesült
Államok főbiztosának képviselőjével, Reeber úrral folytatott megbeszélésem után a
következőket kell közölnöm a Házzal: 1952. szeptember 9-én - magyarázta Zinn
komoly arckifejezéssel - a német bűnügyi rendőrség tudomást szerzett egy titkos
szervezetről, amelyet 1950/1951-ben a BDJ vezetői hoztak létre TD, "Technischer
Dienst" elnevezéssel. Zinn tájékoztatta zavart hallgatóságát, hogy "a szervezetet
politikai, fegyveres ellenállási mozgalomnak tervezték, amelyet Paul Liith BDJelnök tudtával és közreműködésével hoztak létre. Gerhard Peters volt a szervezet
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vezetője".
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Ez volt az első alkalom, amikor a politikusok tudomást szereztek egy titkos
hátramaradó hadseregről, és Zinn kifejtette, hogy "A BDJ e TD-jének t as k o r t a ,
hogy létrehozzon egy partizánhadsereget, amely az eredeti terv szerint egy szovjet
invázió esetén az ellenséges vonalak mögött maradt volna, hogy a megszállt
területeken szabotázsakciókat hajtson végre, például hidak felrobbantását és táborok
megtámadását.".
A klasszikus hátramaradási séma e nagy vonalakban történő felvázolása után Zinn
az amerikai támogatásról és a titkos hadsereg belföldi dimenziójáról számolt be,
amikor kijelentette, hogy "Belföldön a szervezet egy koronatanú vallomása és a
lefoglalt anyagok szerint a KPD ellen, és mindenekelőtt az SPD ellen irányult". A
szervezet leleplezése után 1952. szeptember 18-án azonnali letartóztatások és
elkobzások következtek" - mondta Zinn miniszterelnök a parlamentben. "Október 1jén azonban a legfőbb ügyész [Oberbundesanwalt] elrendelte a gyanúsítottak
szabadon bocsátását, mivel a szervezetet az Egyesült Államok ügynökségeinek
utasítására hozták létre", mire a parlamentben felhördülés támadt, és az eredeti
jegyzőkönyvek szerint sok parlamenti képviselő azt kiáltotta: "Halljuk! Halljuk!",
vagy "Hihetetlen!". Amint a parlamenti képviselők megnyugodtak, Zinn így
folytatta: "A TD egyik magas rangú tagjának tanúvallomása szerint likvidálásokat is
terveztek", mire még nagyobb moraj ment végig a parlamenten, a képviselők
"Halljuk!" kiáltásokkal. Halljuk! Már megint ilyen messzire jutottunk!". Zinn így
folytatta: "Az odenwaldi Waldmichelbachban egy kiképzőközpontot hoztak létre",
és "A szervezet tagjai többnyire a légierő, a hadsereg és az SS volt tisztjei voltak." A
parlament ismét felbolydult, hiszen a jelenlévők mindannyian átélték a második
világháborút, és most azt kiabálták: "Hallgassátok meg! Hihetetlen!
Zinn elmondta, hogy az ügynökök 35 és 50 év közöttiek voltak, és "a szervezet
nagyon bőkezű finanszírozásban részesült, a lefoglalt dokumentumok szerint
havonta körülbelül 50 000 DM-et kapott". Erre egy parlamenti képviselő felkiáltott:
"Honnan van a pénz!". Zinn elmesélte, hogy "A pénz egy állítólag amerikai
ügynökségnek a TD-hez intézett hamisított megrendeléseiből származott", majd
kifejtette, hogy "Ugyanennek a szervezetnek volt egy belföldi feladata... Az egyik
vezető tag vallomása szerint X ügyben kiválasztott "megbízhatatlan" embereket kell
likvidálni", ami újabb kritikai vihart kavart a parlamentben, a hangok azt kiabálták:
"Megölték, ez azt jelenti!". Hihetetlen!' Zinn tisztában volt az általa kiváltott
viharral, és ünnepélyesen folytatta, hogy "érdekes módon 15 lap volt a
kommunistákról, de 80 oldal a vezető szociáldemokratákról... Heinrich Zinnkann
hesseni SPD-s belügyminisztert kommunista kapcsolatokkal gyanúsították", amit a
kritika mellett a parlamentben nevetéssel kommentáltak. 'A tanúvallomások szerint
sok titkos anyagot megsemmisítettek, néhány anyagot egy amerikai tisztviselő
gyűjtött össze, ezért most már hozzáférhetetlen. A pénzt és a fegyvereket egy
amerikai adta, aki a kiképzést felügyelte", és a parlamenti képviselők ismét
felkiáltottak: "Halljuk! Halljuk!
Zinn még nem fejezte be: "Ami nagyon fontos, az az, hogy belássuk, hogy az
ilyen titkos szervezetek minden német ellenőrzésen kívül az illegális belföldi
tevékenység kiindulópontjai, ezt a szomorú tapasztalatot népünknek már három
évtizeddel ezelőtt is meg kellett tapasztalnia, és ezek a vonások ennél a szervezetnél
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is megmutatkoztak" - ez a heves kritika, amelyet a parlamentben "Helyes!"
kiáltásokkal tapsoltak meg. Így van!
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"Reeber úr az Egyesült Államokból ma reggel - folytatta Zinn - egyetértett
velem abban, hogy az ilyen szervezetek a belföldi terror kiindulópontjai...
őszinte sajnálatát fejezte ki, és élesen elítélte a szervezetet... Nemcsak teljes
támogatását ígérte az egész ügy teljes tisztázásához és a szervezet minden
maradványának felszámolásához, hanem azt is, hogy megakadályozza a
jelenségek megismétlődését".28
Természetesen a német Gladio nem volt feloszlatva, amint azt az 1990-es
felfedezések is mutatták. A nyomokat, amikor csak lehetett, megsemmisítették.
McCloy volt amerikai főbiztos 1952 októberében ragaszkodott ahhoz, hogy az
Egyesült Államok nem fegyverezte fel újra a nácikat, és hogy "mindazon évek alatt,
amelyeket Németországban töltöttem, céljaink és erőfeszítéseink arra irányultak,
hogy Németországban minden demokratikus erőt megerősítsünk, és harcoljunk mind
a kommunisták, mind a neo- és pro-nácik ellen". McCloy hangsúlyozta, hogy "ezért
elképzelhetetlen, hogy egy felelős amerikai támogatta volna az ilyen
tevékenységeket, mint amilyenekről Zinn miniszterelnök úr beszámolt. Ezt a tényt
az igazság és a barátság érdekében világosan ki kell fejteni".29
E biztosítékok ellenére a hesseni parlament úgy döntött, hogy a jelenséget teljes
körűen kivizsgáltatja a hesseni belügyminiszterrel, aki 1953-ban szolid
demokratikus teljesítményt nyújtva egy lenyűgöző, háromkötetes hosszúságú
jelentést terjesztett elő.30
Négy évtizeddel később Thomas Polgar volt CIA-tiszt, aki 1981-ben, 30 éves
CIA-pályafutás után vonult nyugdíjba, jól emlékezett a német Gladio-botrányra,
mivel az 1950-es évek elején Németországban állomásozott, és az 1970-es évek
elején visszatért az országba, hogy Ray Cline-t leváltsa a német CIA-állomás
vezetőjeként. A "Bund Deutscher Jugend" egy jobboldali politikai szervezet volt,
amely lazán kapcsolódott a németországi Hessen tartomány egyik politikai
pártjához, és úgy vélték, hogy ezek az emberek rendelkeznek a motivációval és a
hajlandósággal, hogy a földalatti szolgálat részeként szolgáljanak, ha a szovjet
hadsereg valóban lerohanja Nyugat-Németország egészét vagy egy részét" - mesélte
Polgar az 1990-es években. "Amikor a történet nyilvánosságra került, nagy felhajtás
támadt, és kívánatosnak tartották, hogy [az amerikai] Truscott tábornok személyesen
magyarázza el az érintetteknek, hogy mi történt, és mi először a németországi
Konrad Adenauernek magyaráztuk el a helyzetet. Ez, mint fentebb láttuk, nem
oldotta meg a problémát, és Polgar így emlékszik vissza: "aztán elmagyaráztuk
Matthew Ridgeway tábornoknak, aki akkor a NATO főparancsnoka volt, és végül,
ami a legfontosabb, elmagyaráztuk Georg Zinn hesseni miniszterelnöknek, aki maga
is rajta volt azon a listán", Truscott pedig elmagyarázta a hesseni miniszterelnöknek,
hogy ez egy nem engedélyezett tevékenység, igaz, hogy csak papíron, de amiről ő
nem tudott, és semmiképpen sem szabad úgy értelmezni, hogy ez bármilyen módon
megkérdőjelezné a Zinn miniszterelnökbe vetett bizalmunkat".31
Azt, hogy nemcsak Hessen tartományban, hanem Németország más részein is
léteztek titkos német hátramaradó sejtek, Dieter von Glahn a Gladio-nyilatkozatok
után, 1990-ben megerősítette. "Küldetésünk és szervezetünk azonos volt azzal, amit
ma már tudunk a Gladio-ról" - magyarázta Glahn.32 A militáns német
antikommunista szcéna kétes alakja, Glahn a második világháború idején szovjet
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hadifogolytáborból menekült, majd a háború után az északnémet Bréma
tartományban BDJ-TD-tagként csatlakozott a maradáspárti titkos hadsereghez. "A
koreai háború idején" - magyarázta Glahn önéletrajzában.
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1994-ben "az amerikaiak nagyon aggódtak, hogy valami hasonló történhet
Németországban is". Ezért "az amerikaiak úgy döntöttek, hogy toboroznak és
felállítanak egy megbízható
Német egység a X. napra, a Vörös Hadsereg inváziójára. Az egységet amerikai
fegyverekkel kellett kiképezni, fegyverraktárakból kellett felszerelni, és úgy kellett
kialakítani, hogy támadás esetén azonnal a föld alá kerüljön'. Glahn elmesélte, hogy
"a BDJ csak a fedőszervezet volt, afféle hivatalos karja egy antikommunista
szervezetnek. A nem hivatalos kar, a Technischer Dienst, vagy "Organisation
Peters", ahogyan vezetője után nevezték, volt a valódi harci mag", és Németország
számos részén létezett. "A TD így az amerikai-német szovjetellenes védelem fontos
részévé vált. Az amerikaiak elsősorban a német hadsereg korábbi tagjai iránt
érdeklődtek", köztük ő maga is. "Mivel kommunistaellenes hozzáállásom közismert
volt, beszerveztek. Hivatalosan a BDJ vezetője voltam Oldenburg/Ostfriesland
városában. Nem hivatalosan a TD vezetője voltam az egész Oldenburg és BrémaOstfriesland [Észak-Németország] területén.33
Glahn büszkén mesélte emlékirataiban, hogy a német "FBI", a Bundesamt fur
Verfassungsschutz (BfV) tudott a titkos hátramaradó hadseregekről, és fedezte őket.
T nagyon szorosan együttműködött a BfV-s Neuberttel" - emlékezett vissza Glahn a
kommunistaellenes harcra, amely egyesítette őket. 'Éjszakánként rendszeresen
plakátokat függesztettünk ki, és letakartuk a kommunisták plakátjait... és
lelepleztünk néhány oldenburgi üzletembert, akik együttműködtek a
kommunistákkal. Ebben gyakran voltak heves összecsapások". Ebben az időben "a
körzetemben a BDJ számos alcsoportját alapítottam" a CIA támogatásával, akiket
Waldmichelbachban és az amerikai Grafenwohr bázison képeztek ki. T magam is
többször részt vettem ilyen képzéseken. A tagok barnás amerikai harci ruhát kaptak,
csak keresztnevükön kommunikálhattak, Németország minden részéből érkeztek, de
tilos volt megmondaniuk a többieknek, hogy hol laknak. Gyakorlatilag ott négy
hétig teljesen el voltunk szigetelve a világtól". A gladiátorok "átfogó kiképzést
kaptak az X. napra." Ebben az időben titkos amerikai fegyverraktárakat állítottak fel
Nyugat-Németország minden részén. Az én körzetemben csak a helyettesem és én
tudtuk a fegyverraktár pontos helyét... a mi rejtekhelyünk jól el volt ásva egy kis
erdőben".34
Nemcsak a német stay-behind hálózat, hanem a német titkosszolgálat ORG és
annak munkatársai is szinte karcolás nélkül túlélték a német Gladio egyes részeinek
1952-es leleplezését a nagyhatalmú CIA védelmének köszönhetően. Reinhard
Gehlen tábornok maradt a főnök, és 1956-ban a "Organisation Gehlen" elnevezést
"Bundesnachrichtendienst"-re (BND) változtatta. Amikor Allan Dulles CIAigazgatót egyszer megkérdezték, hogy nem szégyelli-e a náci Gehlennel való
együttműködést, az előbbi így válaszolt: "Nem tudom, hogy gazember-e. Kevés
főpüspök van a kémkedésben... Különben is, nem kell őt meghívni a klubjába". 35
Amikor már a német kormány is, Kurt Georg Kiesinger konzervatív kancellár és
Willy Brandt szocialista alkancellár és külügyminiszter alatt, bizalmatlanul kezdett
viszonyulni a kompromittált titkosszolgálatához, a BND-hez, történetében először
részletes vizsgálatot indítottak ellene.
Az ezt követő "Mercker-jelentés" állítólag "horrorisztikus dokumentum volt a
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BND, amelyet a mai napig zár alatt tartanak" - jelentette a német sajtó.
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még 1995-ben. "Megrázó következtetése a BND-ről: "Korrupt szervezet".36
Reinhard Gehlen, akit a kormányzati vizsgálat élesen támadott,
még csak el sem olvashatták a jelentést. És a német szocialisták, akik Willy Brandttal a háború után először kerültek a kormányba, annyira zavarba jöttek a végrehajtó
hatalomban lévő csúcsnáci miatt, hogy a Mercker-jelentés kézhezvételekor 1968.
május 1-jén, a munkásnapon elbocsátották Gehlent, aki több mint 20 éves,
figyelemre méltóan hosszú karrier után a német titkosszolgálat élén állt. Annak
érdekében, hogy ne háborítsák fel a Míg-házat, Gehlen helyére Gerhard Wessel
került, aki 1945 után Nyugat-Németország katonai attaséja volt Washingtonban, és
azóta szoros kapcsolatokat ápolt a CIA-val és az amerikai nemzetbiztonsági
szervekkel.
Nem ismert, hogy a titkos Mercker-jelentés tartalmazott-e adatokat az ORG és a
BND hátrahagyott tevékenységeiről is, de az 1990-es Gladio-vizsgálatok során
felszínre került bizonyítékok erre utalnak. A német kormány rövid jelentése a BNDről és annak hátramaradásáról 1990 decemberében azt állítja, hogy a német
hátramaradás jogalapját 1968 decemberében teremtették meg, tehát csak néhány
hónappal a Mercker-jelentés elkészülte után: "1968 decemberében a
kancelláriaminisztérium vezetője a "BND általános irányelveinek" 16. cikkében
kifejezetten kijelentette, hogy a védelmi helyzetre való felkészülést kell megtenni.".
Feltehetően az akkori kormány a stay-behind folytatása mellett döntött, de a
műveletet jogi alapokkal akarta alátámasztani: "Ez az irányelv így szól: "A BND a
kancelláriaminisztérium vezetőjével egyeztetve végzi a védelmi esethez szükséges
előkészületeket és tervezést, általános kérdésekben".37 Leo Muller német újságíró és
Gladio-szerző 1990-ben azon tűnődött, hogy "vajon mennyi antidemokratikus
titkosszervezet-ellenes anyagot tartalmaztak a német titkosszolgálat későbbi, 1990
októberében felfedezett stay-behind-jei is"?38
Kétséges, hogy Gehlen eltávolítása és az új törvény bevezetése csökkentette-e a
CIA domináns szerepét a német hátramaradásban. Glahn, a Gladio egykori német
tagja könyvében leszögezi, hogy végső soron a CIA volt a főnök: "Szándékosan
írom a "titkosszolgálatokat" többes számban, mert később az amerikaiak utasítására
egyesítettek bennünket a Gehlen-féle titkosszolgálati szervezettel. Glahn elmeséli,
hogy bár Gehlen volt a német hátramaradás kulcsszereplője, a teljes parancsnokság
az Egyesült Államoké volt: "Ezt a szervezetet az alapítójáról, Gehlen tábornokról
nevezték el... A Münchenhez közeli Pullachban kiváló titkosszolgálati központot
hozott létre" - meséli Glahn, és hangsúlyozza, hogy "a Technische Dienst TD
állandó kapcsolatban állt a Gehlen-szervezet lakóival. A katonai feladat azonban az
X. napra szilárdan az amerikaiak kezében maradt".39 Amikor 1952-ben a német
titkos hadsereg álcája lelepleződött, Gehlennek és társainak felajánlották, hogy az
Egyesült Államokba száműzik őket, hogy megvédjék őket a további német
nyomozástól. 'Felajánlották, hogy a TD más tagjaihoz hasonlóan engem is az
Egyesült Államokba repítenek, akiket büntetőeljárás alá vontak. Ezt hosszasan
megvitattam a feleségemmel... de úgy döntöttem, hogy nem akarok emigráns lenni.
Az én helyem itt van Németországban".40
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1955 májusában Németország a NATO tagja lett. Pontosan úgy, mint a többi
hátramaradt titkos hadsereg, a német hálózatot a BND titkosszolgálaton keresztül
integrálták a NATO titkos, unortodox hadviselésének tervezésébe. A német kormány
Lutz Stavenhagen által 1990-ben írt hivatalos stay-behind jelentése megerősítette,
hogy "a NATO katonai vezetőivel való tervezésük összehangolása érdekében a
műveletben részt vevő hírszerző szolgálatok 1952-ben létrehozták az úgynevezett
Koordinációs és Tervező Bizottságot (CPC). Az egymás közötti együttműködés
összehangolására 1954-ben létrehozták az úgynevezett Szövetséges Koordinációs
Bizottságot (ACC)". A német kormány továbbá megerősítette, hogy "a BND 1959
óta rendszeres tagja mind a CPC-nek, mind az ACC-nek". A kormány jelentése
azonban a károk enyhítésére tett meggondolatlan kísérletként tévesen azt állította,
hogy mindkét "koordinációs bizottság soha nem volt és most sem része a NATO
struktúrájának", míg a belga parlament hátrahagyott vizsgálata feltárta, hogy mind az
ACC-t, mind a CPC-t a NATO SACEUR, mindenkor egy amerikai tábornok hozta
létre, és közvetlenül a NATO SHAPE-hez kapcsolódtak. A német kormányzati
jelentés eközben megpróbálta hangsúlyozni a német titkos hadsereg szuverenitását,
és hangsúlyozta, hogy "az a tény, hogy a BND tagja volt ezeknek az egységeknek,
nem változtat azon a tényen, hogy a stay-behind nem része a NATO-nak, és a BND
saját szervezete maradt. Nem volt, és most sincs a különböző hírszerző
szolgálatoknak az ACC és a CPC tekintetében alárendelt viszonya".41
"A partnerszolgálatokkal való együttműködés kétoldalúan és többoldalúan is
zajlott az ACC koordinálásával" - magyarázta a német kormány jelentése a titkos
hátramaradó hadsereg nemzetközi dimenziójáról. 'Ebben az együttműködésben
Nyugat-Németországon kívül partnerek is voltak: Belgium, Dánia, Franciaország,
Nagy-Britannia, Olaszország, Luxemburg, Norvégia és az Amerikai Egyesült
Államok'. A jelentés elmondta, hogy ez az együttműködés "magában foglalta
például a közös gyakorlatokat, a szabványosított rádiókészülék [Harpoon adók]
beszerzését, a kiképzési tapasztalatok cseréjét, a hírszerzési terminológia
szabványosítását és egyéb dolgokat".42 Szintén a szélsőjobboldaliak meghatározó
jelenléte miatt Stavenhagen nem volt hajlandó részletes számadatokat közölni arról,
hogy a hidegháború alatt hány Gladiátor működött Németországban: "Az 1950-es
évek végén a szervezetnek körülbelül 75 főállású tagja volt" - mondta Stavenhagen.
"A hírszerzési kapcsolatok száma időnként elérte az 500-at is. 1983-ban a Staybehind személyzetet arra is kiképezték, hogy az ellenséges megszállt területeken
szabotázsakciókat hajtsanak végre a megszálló hatalom ellen, valamint ellenállási
egységeket szervezzenek és vezessenek".
A jelentés szerint a német kormányt tájékoztatták arról, hogy
a titkos hadsereg "1974 utáni években" (a BND védelmi előkészületeinek átfogó
stratégiájának bemutatásával összefüggésben). Feltételezhető azonban, hogy a StayBehind alapjairól szóló szóbeli információk már korábban is eljutottak az utasítási
szintre". Ami a német törvényhozás egy bizonyos titoktartásra kötelezett ágát illeti,
a Stay-Behind-ről az 1980-as években kaptak tájékoztatást, amikor új Harpoon
kommunikációs eszközök beszerzéséhez speciális pénzeszközökre volt szükség:
"Egy új rádiókészülék beszerzésével kapcsolatban a bizottság a
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a különleges vagyonkezelőt (Vertrauensgermium) tájékoztatták a foglalkoztatásáról a
Stay-Behind.44 A Harpoon rádióadók, mint a további vizsgálatok kiderítették, a
NATO hátramaradó központjának utasítására lettek kifejlesztve és gyártva.
ACC a német AEG Telefunken cég, a Daimler holding leányvállalata. A BN D
német titkosszolgálat közvetítőként működött, és a Harpoon rendszert az AEG
Telefunken cégtől vásárolta meg, mivel az ACC-nek ismeretlennek kellett maradnia,
és nem lehetett maga a vásárló. A BND összesen 854 darab Harpoon adót rendelt,
amelyekért összesen 130 millió német márkát fizettek. A BND maga csak 20 millió
német márka értékben tartott meg adókat, míg a többit Nyugat-Európa más nemzeti
hadseregeinek adta el. A Harpoon rendszer az akkori legmagasabb technológiai
szabványoknak is megfelelve képes volt 6000 km-en át titkosított rádióüzenetek
küldésére és fogadására, és így összekapcsolta a különböző hátramaradó
hadseregeket egymás között és az Atlanti-óceánon át.45
Mivel Németország a hidegháború idején megosztott ország volt, a nyugatnémet
titkosszolgálat BND, amely erősen függött az amerikai CIA-tól, és a keletnémet
titkosszolgálat MfS (Ministerium fur Staatssicherheitsdient), röviden Stasi, amely
erősen függött a szovjet KGB-től, folyamatosan titkos harcokban, kémügyekben és a
berlini fal túloldalán lévő kémek beszivárgásában vett részt. A műveleteket
megkönnyítette, hogy mind a Stasi, mind a BND tagjai általában németek voltak,
folyékonyan beszéltek németül, és közös volt a kultúrájuk. Ezért a CIA és az MI6 a
tapasztalatokon alapuló meggyőződéssel a BND-t a "szivárgó hírszerző
szolgálatnak" nevezte.46 A Der Spiegel című vezető német hírmagazin pedig a
hidegháború vége után megállapította: "A KGB és a Stasi Kelet-Berlinben kémeket
tudott elhelyezni a legmagasabb pozíciókban Pullachban [a BND központjában],
hozzáféréssel a teljes személyi állományhoz...". A BND csak nevetség tárgya volt a
terepen lévő versenytársaknak".47
A hátrahagyott titkok tekintetében tehát természetesen felmerül a kérdés, hogy
mennyire jól tájékoztatták a Stasit és így Moszkvát is. A rendelkezésre álló
bizonyítékok arra utalnak, hogy legalábbis az 1970-es évek végétől kezdve jól
informáltak voltak. A BND-n belül a hátramaradásról szóló dokumentált
kiszivárogtatás Heidrun Hofer titkárnő tragikus életrajzára vonatkozik, aki a BND
IV. osztályán dolgozott Münchenben, amely a német hátramaradást irányította. A
szigorúan titkos dokumentumokhoz való hozzáféréssel Hofer a NATO legmagasabb
NATO biztonsági besorolású "kozmikus" NATO dokumentumokat látott. Hogy
pontosan mit árult el a Stasinak és a KGB-nek, az máig tisztázatlan. Az azonban
megerősítést nyert, hogy információkat adott át egy szigorúan titkos német
hátramaradási parancsnoki központról, amelyet a kormány száműzetési bázisaként
terveztek Németországon kívül, az Atlanti-óceánon, és amelyet a leleplezés után 100
millió német márkáért máshol kellett újjáépíteni.
Hofer tudtán kívül adta át az összes információját. Egy konzervatív német tiszt
lányaként egyenesen a KGB célkeresztjébe került, aki Argentínába küldött egy
férfit, hogy kapcsolatot teremtsen jobboldali németekkel, hogy hírnevet szerezzen
magának, majd visszajött, hogy megkérje Heidrun kezét. A lánynak tetszett Hans
jobboldali háttere, és beleegyezett. A házasságkötés után Hans bevallotta
Heidrunnak, hogy egy jobboldali konzervatív szervezetnek dolgozik, és
megdöbbentette Heidrunt.
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a BND-vel kapcsolatos ismereteivel. Heidrun összeesküvés részének érezte magát,
és minden rendelkezésre álló információt átadott Hansnak.
A BND kémelhárítása csak lassan szerzett tudomást a KGB téglájáról. 1976
decemberében a BND kémelhárító egységei rajtaütöttek a helyükön, miután Hofer
hat éven át tudtán kívül a KGB-nek dolgozott. Hans egy hátsó ajtón keresztül
elmenekült, míg Heidrunt letartóztatták, hazaárulással vádolták, és közölték vele,
hogy Hans a KBG kémje. A konzervatív, jobboldali beállítottságú nő számára
hatalmas volt a sokk. A müncheni BND hatodik emeleti kihallgatásán állítólag
kiugrott az ablakon, hogy megölje magát. Súlyos fogyatékkal élte túl, és azóta
szociális segélyből él. Az ellene folyó eljárást 1987-ben az idő múlása miatt
lezárták.48 A második, a hidegháború idején a BND-nél magasabban rangsorolt
kiszivárogtató Joachim Krase, a BND helyettes vezetője volt, aki 1988-ban halt meg.
Krase a Stasi zsoldjában állt, és ahogy a brit sajtó állította, "mindent továbbított a
Gladio-ról és a Stay-behind-ről". Ennyit a titokról, amit az oroszok mindvégig
tudtak".49
Amikor a berlini fal leomlása után Németország újraegyesült, a Stasi
titkosszolgálatot bezárták, míg a BND kiterjesztette tevékenységét. Az
archívumokból származó, titkosítás alól feloldott eredeti Stasi-dokumentumok most
megerősítik, hogy a keletnémet titkosszolgálat jól értesült a maradásról. Egy 1979es NATO-manőver során a Stasi hírszerző egysége egy párhuzamos hálózatot
fedezett fel, amelyet a következő években részletesen kivizsgáltak, feltörték a BND
stay-behind ügynökeinek kódját, és több mint 50 nyugat-németországi stay-behind
helyszínt azonosítottak, amelyek az egész országban szétszóródtak, a kelet-német és
csehszlovák határ mentén koncentrálódva.
Horst Mannchen vezérőrnagy, a Stasi III. főosztályának igazgatója, aki a
hírszerzésért felelős, 1984-ben részletesen tájékoztatta a keletnémet kormány
minisztereit a BND Stay-Behind hálózatáról. 'A BND titkos rádiójelzéseinek
elemzése alapján, amelyeket sikerült dekódolnunk... megbízható adatokat
gyűjtöttünk össze a BND ügynökeinek egy különleges kategóriájáról'. Mannchen
1984. augusztus 3-án kelt jelentése a továbbiakban kifejtette, hogy ezek a
különleges BND-ügynökök, akiket a Stasi "átguruló ügynököknek"
(Ueberrollagenten) nevezett, a Varsói Szerződés erőinek katonai inváziójára
készülnek, és arra képezték ki őket, hogy felforgató műveleteket hajtsanak végre az
ellenség hátországában. Ezek a titkos ügynökök, hangsúlyozta Mannchen, "komoly
veszélyt jelentenek a Varsói Szerződés erőinek sikeres műveleteire", ezért a lehető
leghamarabb azonosítani kell őket, hogy "katonai konfliktus esetén" azonnal
semlegesíteni lehessen őket.50
Egy másik, 1984. november 6-án kelt jelentésben Mannchen helyesen mutatott rá,
hogy
a BND-n belül "ezeket a különleges ügynököket "stay-behind"-ként emlegetik", és
úgy tűnik, hogy létrehozásuk a Varsói Szerződés erőinek első csapásként történő
inváziójára irányuló NATO-tervezésre vezethető vissza. Mannchen elmondta, hogy
a stay-behind hálózatnak nők is tagjai voltak, és hogy a BND központjából a staybehind ügynököknek küldött titkos rádiójelek egész sorát a Stasi dekódolta. "Ezek
az ügynökök nyugatnémet állampolgárok, férfiak és nők, Nyugat-Németország
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területén élnek, sokan a kelet-német és csehszlovák határ mentén. Ismerik a
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a műveleti területet jól ismerik, és egyedül vagy három-négyfős csoportban
tevékenykednek, és a lakóhelyüktől 40 kilométeres körzetben hajtják végre a
feladatokat. Amit mostanra tudunk.
16-20 ügynöki egység rendszeresen kommunikál a BND-vel. A BND-n belüli
források szerint ezeknek az ügynököknek a teljes száma 80-ra tehető.
Mannchen arra a következtetésre jutott, hogy a BND e különleges ügynökei
"veszélyesek", és hogy a Stasinak meg kell próbálnia minél többet azonosítani.51
Egy későbbi jelentésében a Stasi arra a következtetésre jutott, hogy az
összegyűjtött adatok "egyértelműen arra utalnak, hogy a BND nagy jelentőséget
tulajdonított e különleges ügynökök képzésének és felkészültségének". A Stasi által
lehallgatott rádiójelek azt is jelezték, hogy a német Stay-behind jó kapcsolatokkal
rendelkezett, és hogy kommunikált a "NATO titkosszolgálatokkal" Szardínián
(Olaszország), Huyban (Belgium), valamint Lille-ben és Grenoble-ban
(Franciaország).52 A Stasi a BND Stay-Behind rádiójelzéseinek szoros
megfigyelésével azt is észre tudta venni, hogy Nyugat-Németországban az új
Harpoon kommunikációs rendszert telepítették, és 1984. május 22-én jelentette,
hogy a különleges ügynökök új és gyorsabb kommunikációs eszközöket
használnak.53 A Stasi nagyon részletes, 11 oldalas jelentése a BND stay-behind-ről
1985-ben sajnálattal állapította meg, hogy az új és gyorsabb berendezés, amely a
rádiójeleket kevesebb, mint egy perc alatt küldte ki.
3 másodperc, megnehezítette a Stasi számára a BND hátramaradt tagjainak
felkutatását.
ügynökök.54
Amikor a titkos német hálózatot 1990-ben felfedezték, a sajtó a titkos hálózat
hardveres nyomaira összpontosított, és megkérdőjelezte a német kormányt, hogy
léteznek-e titkos Gladio-fegyverraktárak Németországban. "A megszállt területeken
lévő ellenállási egységek támogatására a szövetséges titkosszolgálatok titkos
fegyverraktárakat állítottak fel a Stay-Behind szervezet korai szakaszában. Ezek
többek között kommunikációs berendezések pótalkatrészeit, gyógyszereket, aranyat
és ékszereket a feketepiaci ügyletekhez, valamint néhány pisztolyt tartalmaztak" erősítette meg a német kormány a Németországra vonatkozóan is jól ismert mintát,
de ezt követően meglepő módon félrevezető módon azt állította, hogy "ezeket a
fegyverraktárakat a BND hátramaradással foglalkozó egysége 1972 előtt feloldotta.
A pisztolyokat megsemmisítették. A hírszerzési kapcsolatok mai felszerelése és
kiképzése szigorúan a hírszerzési és az evakuálási feladatokra korlátozódik. A
felszereléshez tartozik egy speciális rádiókészülék, de sem fegyverek, sem
robbanóanyagok nem tartoznak hozzá.55
A német újságírók azt gyanították, hogy Lutz Stavenhagen kormányszóvivő
félrevezette a sajtót, amikor azt állította, hogy 1972-ben minden fegyverraktárat
feloldottak, mivel köztudott volt, hogy még az 1980-as évek elején is rejtélyes
fegyverraktárakat fedeztek fel Németországban. A legjelentősebb felfedezésre 1981.
október 26-án került sor, amikor a németországi Uelzen falu közelében, a
Luneburger Heide térségében véletlenül egy nagy fegyverraktárra bukkantak a
földben, amely tele volt fegyverekkel és más harci felszerelésekkel. A szenzációs
felfedezést követően letartóztatták Heinz Lembke erdész és szélsőjobboldali erdőőrt.
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Később ő vezette el a rendőrséget a 33 földalatti fegyverraktárból álló hatalmas,
összekapcsolt arzenálhoz. "Ezeket a felfedezett fegyverraktárakat azonnal a
szélsőjobboldali Lembke nevéhez fűzték" - írta 1991-ben az osztrák védelmi
minisztérium egy névtelen, de jól tájékozott Gladio-cikkében. "Mégis, ez a briliáns
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megoldásnak volt egy hibája. A fegyverraktárakban automata fegyverek, vegyi harci
eszközök [Arsen és Zyankahi] és mintegy 14 000 lövedék mellett 50-es és
harckocsiágyúk, 156 kg robbanóanyag, valamint 230 robbanószerkezet és 258
kézigránát is volt. Figyelemre méltó, hogy egy olyan stál, ahol kiterjedt biztonsági
intézkedések vannak a terroristák ellen, nem észlelt ilyen nagy mennyiségű harci
felszerelés rablását vagy eltérését".56
Jonathan Kwitny amerikai újságíró "A CIA titkos hadseregei Európában" című
cikkében részletesen kifejtette az osztrák Gladio-cikket, és arra a következtetésre
jutott, hogy "Németország hátramaradási programja egy második botrányt is
elszenvedhetett, amely hasonló volt az 1952-eshez, de soha nem került
nyilvánosságra". Az 1981-ben felfedezett fegyverraktárak ugyanis "egy letartóztatott
neonáci Heinz Lembke által vezetett ifjúsági csoport katonai kiképzéséhez vezettek.
Lembkét akkoriban őrült szélsőségesnek állították be, aki titokban, az erdőben
képzett ki csapatokat". Kwitny azonban megjegyezte, hogy nem ő volt az egyetlen,
aki a Lembke-arzenált a BND maradásával hozta összefüggésbe, mivel az Austrain
Gladio kiadványa is hiteltelenítette azt az állítást, hogy Lembke csak egy őrült és
elszigetelt szélsőséges volt. 'Az osztrák védelmi minisztérium kiadványának
szerkesztője, Franz Freistaetter nyugalmazott tábornok azt állítja, hogy személyesen
felügyelte azt a cikket, amely szerint Lembke a stay-behind rejtekhelyeket neonáci
csapatainak kiképzésére használta, és hisz a cikknek, bár a szerző ragaszkodott a
névtelenséghez.'57
Mind a Kwitny cikk, mind a Gladio-ról szóló osztrák cikk helyesen utal arra,
hogy a lembkei fegyverraktárak a német hátramaradás részei voltak. Az 1952-ben, a
BDJ-TD hátrahagyott dokumentumainak felfedezésekor biztosított dokumentumok
között volt egy BDJ-TD-irányelv is az X. napra, az invázió napjára vonatkozóan.
Ebben az állt, hogy a Lunenburger Heide legyen az észak-német hátramaradási
gyűjtőpont, ha az invázió bekövetkezik: "A területvezetők utasítást kaptak, hogy
derítsék ki, hol állomásoznak nagy számban teherautók. X esetén ezeket a
teherautókat a tagoknak azonnal, szükség esetén erőszakkal is el kell kobozniuk,
majd a falvakban és városokban lévő meghatározott BDJ-találkozóhelyekre kell
hajtaniuk" - állt a BDJ-TD utasításában. "Onnan a teherautóknak a tagokat az északnémetországi Luneburger Heide-i találkozási pontra kell szállítaniuk".58
A lembkei fegyverraktárak 1981 októberében történt felfedezése a maga nemében
botrányos volt.
saját jogon Németországban. Az ügy azonban még érzékenyebbé vált, amikor a
források azt sugallták, hogy a fegyverraktárak nem egyszerűen egy szovjet invázió
távoli napjára pihentek, hanem Lembke a fegyverraktárakat jobboldali társai
ellátására használhatta, akik egy évvel a fegyverraktárak felfedezése előtt, 1980-ban
egy müncheni terrorista bombatámadáshoz használták a halálos fegyvereket. Ezt a
messzemenő állítást Harbart német újságíró vetette fel, aki szerint a Gladio "kard
volt a jobboldaliak kezében", és azt állítja, hogy "a müncheni októberi mészárlás
nyomai a Niedersachsen-i erdész Lembkéhez vezetnek". Harbart meg van győződve
arról, hogy a bombák és a feszültségkeltés stratégiája nem korlátozódott
Olaszországra, hanem Németország szívébe is elért.59
A müncheni bombamészárlás Németország háború utáni történetének legnagyobb
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terrorista bombamészárlása. 1980. szeptember 26-án este húsz óra tíz perckor
bomba robbant a népszerű müncheni októberi sörfesztivál kellős közepén. Mint
minden
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évben, több ezer ember gyűlt össze, ami sokak számára a legszebb három
az év minden napján. A bomba véres nyomokat hagyott maga után, 13 ember
meghalt és 213 megsebesült, sokan súlyosan. Németországot és München városát
megrázta a döbbenet. A rendőrségi nyomozás során kiderült, hogy német
szélsőjobboldaliak követték el az atrocitást. A robbantás nyomai neonáci
csoportokhoz vezettek, köztük a
"WehrsportgruppeHoffmann-hoz
.
GundolfKohler,a Wehrsportgruppe Hoffmann
21 éves jobboldalitagja a
rendőrségi nyomozás szerint ő helyezte el a müncheni bombát. A szakértők
kifejtették, hogy a bombát, amely egy speciálisan előkészített kézigránátból állt,
amelyet egy tűzoltó készülékbe helyeztek, figyelemre méltó szakértelemmel
készítették el, és kétségek merültek fel, hogy Kohler maga is képes lett volna egy
ilyen bonyolult bombát megépíteni. Kohlert nem lehetett kihallgatni, mivel őt magát
is szétszaggatta a bomba, és ő volt a 13 áldozat egyike.
Platzer Ignác, aki a fesztiválon volt a végzetes napon, és elvesztette két gyermekét.
a müncheni mészárlásban részt vett, egy 1996-os interjúban azt mondta a
Sueddeutsche Zeitung című német napilapnak, hogy a terrorért felelős jobboldali
hálózat hátterét soha nem vizsgálták ki. "Ön már évek óta kéri a vizsgálatok
újraindítását. Nem hiszi, hogy Gundolf Kohler volt a cselekvő?" - kérdezte
Platzertől az újságíró. 'Nem, túl sok jel szól ellene. Miért kellene valakinek, aki ilyen
cselekményt tervez, útlevél, amely révén azonnal azonosítható? Legalábbis biztosan
nem volt egyedül' - válaszolta az áldozatok apja. T sokáig küzdöttek azért, hogy
megtudják, ki volt vagy kik voltak valójában a tettesek. Mégis meg kellett tanulnom,
hogy erre a kérdésre soha nem fogok őszinte választ kapni'. Erre az újságíró
rákérdezett: "Megállt, hogy felvilágosítást kérjen?". Mire Platzer befejezte: T
kezdtem megtanulni, hogy csak akkor kerülsz bajba, ha ragaszkodsz hozzá'.60
A gondok egy része abból adódhatott, hogy a müncheni mészárlás
elvezette a rendőrséget a lembkei fegyverraktárakhoz, ami a német hátramaradó
hadsereghez vezetett, ami a világ legnagyobb katonai szövetségéhez, a NATO-hoz
és a világ szuperhatalmához, az Egyesült Államokhoz vezetett. Még ha az USA-nak,
a NATO-nak és a BND-nek semmi köze sem lett volna a müncheni terrorhoz, akkor
is nagyon komoly kérdéseket vetett volna fel a jobboldali szélsőségesekhez
kapcsolódó titkos hadsereg felfedezése. Például, hogy a titkos katonákat és
fegyverarzenáljukat mennyire ellenőrizték a német demokratikus intézmények?
Már egy nappal a mészárlás után a bűncselekményt vizsgáló német bűnügyi
rendőrség olyan információkat kapott, hogy Lembke látta el a szélsőjobboldaliakat.
"Lembke úr különböző robbanóanyagokat, detonátorokat, lassú gyufákat, műanyag
robbanóanyagot és katonai robbanóanyagot mutatott nekünk" - árulta el a rendőrség
kihallgatásán Raymund Hornle, a jobboldali Wehrsportgruppe Hoffmann tagja. 'Azt
mondta, hogy sok ilyen anyaggal teli rejtekhelye van az erdőben elásva, és hogy sok
ilyen anyagot tudna biztosítani... Lembke úr elmondta, hogy ő oktatta az embereket
a robbanóeszközök és robbanóanyag használatára'.61 A német gladiátorok kiképzése
mellett Lembke a rendőrségi jegyzőkönyvek szerint tehát német jobboldali
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terroristákat támogatott. 'Helmuth Meyertől hallottam, hogy Lembke úrtól
robbanóanyagokat lehet szerezni', Sibylle Vorderbrugge szélsőjobboldali
szélsőséges.
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szintén tanúskodott a mészárlás után. "Lembke különböző
robbanóanyagokat mutatott nekünk... Elmondta, hogy több fegyverraktár
is van az erdőben".62
E vallomások ellenére a rendőrség nem kutatta át és nem ásták ki a lembkei titkos
fegyverraktárakat, így újabb egy év telt el, mire az erdei munkások véletlenül
rábukkantak a titkos Gladio fegyverarzenálra, és létezésüket már nem lehetett
tagadni. A mészárlás és a hátrahagyott fegyverraktár közötti döntő kapcsolatot ismét
nem követték nyomon. Annak ellenére, hogy 1981. november 25-én Dr. DaublerGmelin asszony, a Német Szocialista Párt képviselője felvetette a helyes kérdést az
országos német parlamentben, a Bundestagban, amikor megkérdezte a kormányt:
"Meg tudná-e mondani, hogy a fegyverraktárak felfedezése és Lembke úr
letartóztatása után új értelmezést nyert-e a...? Müncheni mészárlásról? A kérdés jó
volt, de a válasz gyenge. A kormány államtitkára von Schoeler ugyanis így
válaszolt: "Nincs összefüggés".63
Ez a kormányzati magyarázat elfedte a Gladio-kapcsolatot, mivel a Gladio létezését
a hátramaradó hadseregnek titokban kellett maradnia. Ez ellentmondott a német
rendőrségnek adott jobboldali vallomásoknak is. Közvetlenül a titkos
fegyverraktárak felfedezése után, 1981. október 26-án a német rendőrség
megrohamozta Lembke házát, és lefoglalt egy üres G3-as pisztoly tárat és egy
tekercs lassú gyufát egy bombához. Maga a szélsőjobboldali Lembke azonban
érinthetetlennek tűnt, és nem tartóztatták le. Az 1937-ben a kelet-németországi
Stralsundban született Lembke saját bőrén tapasztalta meg a DDR úgynevezett
szocializmusát, és 22 évesen Nyugat-Németországba menekült, ahol jobboldali
körökhöz csatlakozott és hírhedtté vált. A jobboldali "Bund Vaterlandischer Jugend"
(BVJ, Hazafias Ifjúság Szövetsége) vezetője lett, ahol főideológusként olyan fasiszta
jelszavakat fogalmazott meg, mint például: "A hazafias ifjúság szövetsége":
"Akasztást érdemel az a német, aki úgy gondolkodik, mint egy zsidó".64 Az 1952ben betiltott BDJ-hez hasonlóan a BDV jobboldali szövetséget is betiltották 1962ben. Lembke azonban nem hagyta el a jobboldali pályát. 1968-ban a jobboldali NPD
párt jelöltjeként megpróbált bejutni a németországi Niedersachsen megye szövetségi
parlamentjébe. De nem sikerült politikussá válnia, és ezt követően erőszakos
harcokba keveredett német antifasiszta aktivistákkal. Emiatt büntetőeljárás indult
ellene, amíg egy felsőbb bíróság rejtélyes módon "ártatlannak" nem nyilvánította.
Csak néhány héttel a fegyverraktárak felfedezése után tartóztatták le és
börtönözték be Lembkét. De más okból. Azzal vádolták, hogy törvénytelenül
megtagadta a vallomástételt a barátja és a Deutsche Aktionsgruppen nevű terrorista
csoport jobboldali vezetője, Manfred Roeder ellen indított perben. A börtönben
Lembke hirtelen meggondolta magát, és kijelentette, hogy tanúskodni fog, mind a
Roeder-ügyről, mind a fegyverraktárakról és sok más dologról, amit tudott. Lembke
ragaszkodott ahhoz, hogy csak az ügyésszel hajlandó beszélni, aki sikertelenül
hallgatta ki őt a Roeder-ügyben. A kérésnek eleget tettek, és az ügyész azonnal
Lembke börtöncellájába utazott. Ott Lembke végül beszélt, és részletesen feltárta
mind a 33 fegyverraktárat, amelyek közül addig csak néhányat találtak meg. Aznap
este Lembke azt mondta a kihallgatójának, hogy másnap talán elárulja neki, hogy
kinek kellett volna használnia a fegyvereket és a robbanóanyagokat. A
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Másnap, 1981. november 1-jén Lembkét a börtöncellája mennyezetéről lógó
kötélen találták meg.65
A Lembke-ügyet ezután elvették a helyi nyomozóktól a
Niedersachsen, és a bonni nemzeti bűnügyi nyomozóknak adták át. Ez a jogilag
meghökkentő manőver Mocklinghoff alsó-szászországi belügyminisztert arra
késztette, hogy "bűnügyi trükkről" beszéljen.66 Egy évvel később, 1982. december 3án Bonn lezárta a Lembke-ügyet anélkül, hogy egyértelmű megállapításokat tett
volna a titkos fegyverraktárak és a müncheni mészárlás közötti kapcsolatra
vonatkozóan, és úgy döntött, hogy Lembke "magánügy". A nyomozók
zárójelentésükben azt állították, hogy "nincs elegendő bizonyíték arra, hogy Lembke
bombatámadások vagy merényletek révén meg akarta volna zavarni a Német
Köztársaság alkotmányos rendjét". A zárójelentés csak annyiban ment el, hogy
elismerte, hogy Lembke valószínűleg egy keleti inváziótól tartott, amely ellen
"partizánháborút" akart folytatni, és arra a következtetésre jutott, hogy "a talált harci
felszerelést azért gyűjtötte és temette el éveken keresztül, hogy egy általa féltett
invázió esetén ellenállási műveleteket hajthasson végre".67
A sokak által meglepőnek tartott következtetésben a bíróság megállapította, "hogy
nem származott Lembke tevékenységéből olyan nagy veszély, mint ahogyan azt
kezdetben tartották. Ugyanis erőfeszítései nem az ország jelenlegi rendje ellen
irányultak'. Ugyanakkor úgy tűnik, hogy a bíróság megértette a marasztalási
stratégiát, amikor kijelentette, hogy Lembke "Werwolf-akciót vezetett. Ez ugyanis
utalás volt a nácik "Werwolf" nevű hátramaradó hálózataira, amelyeket a nácik a
második világháború végén a visszavonuláskor számos országban titkos
fegyverraktárakkal hagytak hátra. A német irodalom mitológiai alakja, a Werwolf
olyan embert jelöl, aki az éjszaka folyamán rejtélyes módon halálos farkassá
változik, és az új nap beköszöntével megtámad és megöl másokat. A bíróság
megállapította, hogy "Sőt, az erdész bizonyos előkészületeket tett arra az esetre, ha a
kommunisták hatalomra kerülnének, hogy akkor egy "Werwolf" aktívvá
válhasson.".68 Mivel Lembke maga már halott volt, nem tudott nyilatkozni ezekről a
megállapításokról. Lembke számos jobboldali barátja szerény pénzbüntetést kapott.
Az egész hatalmas fegyverraktárból pedig csak három fegyver eredetét sikerült
tisztázni. Egy magánvállalat szállította őket, amely a német hadsereg és a NATO
számára gyártott fegyvereket.
A jobboldali szélsőségesekkel való megerősített kapcsolatok és a feltételezett
kapcsolatok miatt a
Müncheni mészárlás Németországnak nagy nehézségei voltak a hátramaradt
történelem felderítésében és tisztázásában. Manfred Such zöld parlamenti képviselő
1990. november 5-én, az Európa-szerte felfedezett titkos hadseregek után hivatalos
kérelmet intézett Helmut Kohl német kormányához a Gladio struktúrák feltételezett
németországi létezésével kapcsolatban. Hans Klein német kormányszóvivő a
parlamenti képviselők és az újságírók mulattatására és értetlenségére ezt követően
kifejtette, hogy "a német Gladio nem volt, ahogyan azt állították, titkos kommandós
vagy gerillaegység", hogy azonban a szigorú titoktartás miatt nem beszélhet
részleteket.69 Klein kijelentései felháborodást váltottak ki az ellenzéki
szociáldemokraták és a Given politikusai körében. Hermann Scheer parlamenti
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jobboldali hálózat lehet, hogy egyfajta "Ku-Klux-Klan", amelyet inkább a
demokrácia elleni békeidőszaki akciókra terveztek, mint egy valószínűtlen szovjet
invázióra. A tények kiderítése érdekében Scheer a NATO árnyékhadseregének
azonnali és alapos, legmagasabb szintű jogi vizsgálatát kérte a német ügyészségtől,
"mert egy minden kormányzati vagy parlamenti ellenőrzésen kívül álló, fegyveres
katonai titkos szervezet létezése összeegyeztethetetlen az alkotmányos
törvényességgel, és ezért a büntetőjog szerint kell üldözni".70 Scheer hangsúlyozta,
hogy a nyomozást mielőbb meg kell kezdeni, "nehogy a nyomok eltüntetése
nyomokat hagyjon maga után".71
A német szocialisták körében a Gladio teljes körű kivizsgálását követelő felhívás
hirtelen elpárolgott, amikor kiderült, hogy minisztereik hivatali idejükben szintén
részt vettek az összeesküvésben. Mivel a német szocialisták a közelgő választásokra
való tekintettel taktikai okokból elzárkóztak a további nyomozástól, csak az 1980ban alapított Német Zöld Párt követelt továbbra is alapos vizsgálatotés tisztázást, mivel a
Zöld Párt nem volt kompromittálva, mivel soha nem viselt kormányzati felelősséget.
A Zöldek kérését, hogy a parlamentben nyíltan vitassák meg a Stay-Behind-ügyet és
annak feltételezett kapcsolatait a terrorizmussal és a szélsőjobboldaliakkal, a
CDU/CSU, az FDP és az SPD konzervatív és szocialista szövetsége azonban
elutasította, mivel hatalmas botránytól tartottak, és a vitát a titoktartási
kötelezettséggel működő Parlamenti Ellenőrző Bizottság (Parlamentarische
Kontrollkommission PKK) zárt ajtók mögött tartott ülésére helyezték át 1990.
november 22-én. Ott Volker Foertsch, a BND utolsó hátramaradt igazgatója
tájékoztatta a parlamenti képviselőket, hogy a titkos egységet bezárják. A zöld
pártnak nem volt parlamenti képviselője ebben a fontos bizottságban, és
sajnálkozott, hogy a német titkosszolgálatot, a BND-t felügyelő PKK-t olyan
csoportként ismerik, amely "gyakrabban fedez, mint ahányszor tisztáz".72 Amikor az
újságírók megpróbáltak több információt szerezni Eberhard Blumtól, Gehlen
személyes asszisztensétől, aki 1983 és 1985 között a BND igazgatója volt, az utóbbi
kijelentette: "Gladio? Ilyesmi soha nem létezett Németországban".73
A német Zöldek november 29-én nem hajlandóak beletörődni a vereségbe.
hivatalos kérelem a kormánynál. "1990 októberének végén az immár hivatalban
lévő olasz miniszterelnök, Giulio Andreotti a parlamentnek benyújtott jelentésében
megerősítette egy titkos NATO-szolgálat létezését, amelynek kódneve Gladio" kezdődött a megkeresés, majd konkrétan rákérdezett: "Németországban is
tevékenykedett-e egy ilyen NATO-kötődésű, nemzetek feletti titkosszolgálati
szervezet?". Dr. Lutz Stavenhagen, Helmut Kohl kormányának a BND
titkosszolgálatért felelős minisztere erre a kérdésre rövid és lapos hazugsággal
válaszolt: "Nem". Továbbá a zöld parlamenti képviselők azt akarták tudni: "Milyen
pontos tartalmú megállapodásokat írt alá a német kormány a NATO-hoz való
csatlakozáskor, vagy később, amelyek lehetővé tennék ilyen szervezetek
tevékenységét?". Stavenhagen kitartott a saját álláspontja mellett, és azt állította: "A
német kormány nem kötött ilyen megállapodásokat". A parlamenti képviselők
érdeklődtek: "Pontosan milyen kapcsolatban állt vagy áll a NATO-val ez a
titkosszolgálat, amely Németországban és/vagy más NATO-országokban
tevékenykedett?", mire Stavenhagen így válaszolt: "Az első kérdésre adott válasz
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felesleges " Végül a Zöld Párt megkérdezte: "Hajlandó-e a kormány, hogy tájékoztasson a
saját kezdeményezésére a kérdezőbiztosok részletesebben, amint Németország
számára ezzel kapcsolatban releváns információk válnak hozzáférhetővé. És ha a
kormány erre nem hajlandó, akkor miért nem?", amire Stavenhagen így válaszolt:
"Erre a kérdésre csak akkor lehet válaszolni, ha az ilyen dokumentumok
rendelkezésre állnak. A válasz ugyanis attól függ, hogy milyen feltételek mellett lehet
hozzáférni az ilyen dokumentumokhoz".74
"A zöld parlamenti képviselők dühösek voltak, de nem tehettek semmit. A
Kereszténydemokrata Unió (CDU) Helmut Kohl kancellárjának 1982 óta hivatalban
lévő kormánya úgy döntött, hogy hazugságokat kínál, hogy ne veszélyeztesse
pozícióját az egyesült Németországban 1990. december 2-án tartott első országos
választásokon, amelyek Kohl győzelmét hozták. Ezt követően 1990. december 3-án,
hétfőn Lutz Stavenhagen sietve egy négyoldalas faxot küldött a médiának a német
hátramaradásról "A kormány jelentése a BND hátramaradó szervezetéről" címmel,
amelyben korábbi állításaival ellentétben megerősítette, hogy Németországban is
létezett egy titkos, NATO-hoz kötődő hátramaradás: "A szövetséges
titkosszolgálatok által 1955-ig német területen felderítésre és evakuálási műveletekre
létrehozott egységeket 1956-ban a BND vette át.A kormány továbbá megerősítette,
hogy a titkos hadsereg még mindig aktív: "Jelenleg 104 személy dolgozik együtt a
BND-vel a stay-behind keretében", miközben hangsúlyozta, hogy november 22-én a
BND felügyeletével megbízott parlamenti ellenőrző bizottságot tájékoztatták a
vonatkozó részletekről. A jelentés következtetése: "A globális változások nyomán a
BND már 1990 nyarán megvizsgálta a Stay-Behind szervezet feloszlatásának
lehetőségét. A szövetséges partnerekkel kötött megállapodásokat követően a
feloszlatás 1991 áprilisáig megtörténik.75
Miközben a BND biztosította a közvéleményt, hogy a titkos hadsereget
felszámolták, és hogy az országban nincsenek titkos fegyverraktárak, a téma 1995.
augusztus 17-én újra előkerült. Ezen a napon Peter Naumann, egy 43 éves neonáci,
képzett vegyész és bombakészítő szakértő, a meglepett rendőrök kamerák előtt
összesen 13 fegyverraktárhoz vezette a meglepett rendőröket, amelyeket saját
vallomása szerint az elmúlt 17 év során Alsó-Szászországban és Hessenben épített.
Az arzenálok fegyvereket, lőszereket és mintegy 200 kg robbanóanyagot
tartalmaztak. Érdekes módon Naumann Lembke barátja volt, és megerősítette a
rendőrségnek, hogy a fegyverek és robbanóanyagok nagy részét Lembke
fegyverraktárából vette át.76
Meglepő, hogy annak ellenére, hogy megerősítést nyert, hogy jobboldali
terroristák vannak a hadsereg soraiban, és hogy a gyanú szerint kapcsolatban álltak a
jobboldali terrorcselekményekkel, nem volt parlamenti vizsgálat a német titkos
hadsereggel kapcsolatban, nemhogy részletes nyilvános jelentés. "Ami a
demokratikus átláthatóságot illeti, Németország egyelőre az utolsó helyen áll
Európában" - állapította meg Leo Muller német oknyomozó újságíró a Gladio-ról
szóló rövid és korai könyvében.77 Más oknyomozó újságírók, akik a Gladio
történetéről Németországban tudósítottak, mint például Ulrich Stoll, a berlini ZDF
országos televíziós lánc munkatársa, úgy vélik, hogy az ügynek még messze nincs
vége. Amikor 2002 végén Stoll megkapta a Stasi feloldott titkosítású jelentéseit a
225
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16
A TITKOS HÁBORÚ GÖRÖGORSZÁGBAN

Benito Mussolini fasiszta irányítása alatt az olasz csapatok 1940-ben, a második
világháború idején megtámadták Görögországot, de a görög lakosság masszív
ellenállása miatt vereséget szenvedtek. Hitler, aki rosszallással figyelte Mussolini
kudarcát, 1941-ben német csapatait küldte, amelyek meghódították az országot, és a
tengelyhatalmak ellenőrzése alá helyezték. A görögök ismét masszív ellenállási
akciót szerveztek, és a háború során a német hadseregnek nagy nehézségekkel kellett
szembenéznie az ország ellenőrzés alatt tartásával. Olaszországhoz és
Franciaországhoz hasonlóan Görögországban is a kommunisták alkották a
legerősebb ellenállási szervezetet a fasiszta megszállással szemben. Az ELAS, a
Népi Felszabadító Hadsereg a Görög Kommunista Párt (KKE) kezdeményezésére
jött létre néhány hónappal a német invázió után. Párttagjai a politikai spektrum teljes
baloldalát lefedték, és sok nő, pap, sőt néhány érsek is harcolt a soraiban. Az EAM,
a Népi Felszabadító Hadsereg politikai szárnya szintén a görög kommunisták uralma
alatt állt. A hétmilliós lakosságból akár kétmillió görög is tagja lehetett az EAM
pártnak, míg 50 000-en aktívan harcoltak az ELAS hadsereg soraiban.
Az ELAS volt a nácik tüskéje, akik lényegében visszaszerezték az országot a
német megszállóktól. Műveleteiben az ELAS-t a brit titkos hadsereg, a SOE
támogatta, amelynek tisztjei tanácsokkal látták el az ELAS-t a helyszínen, és
fegyverekkel és lőszerrel látták el. A görög ELAS ellenálló harcosai és a brit SOE
összekötő tisztjei között számos személyes barátság alakult ki. A fegyveres testvérek
azonban hirtelen szétváltak, amikor Winston Churchill miniszterelnök 1943
márciusában úgy döntött, hogy leállítja az ELAS-nak nyújtott minden támogatást,
mivel attól tartott, hogy a tengelyhatalmak veresége után Görögország kommunista
ellenőrzés alá kerülhet. Churchill 1943 októberében titokban elküldte
külügyminiszterét, Anthony Edent Sztálinhoz, hogy a Balkán feldarabolja. A
Jaltában megszilárdult alku szerint Nagy-Britannia és az Egyesült Államok szabad
kezet kapott Görögországban, míg Bulgária és Románia a Szovjetunió befolyása alá
került volna.
A görög kommunisták és szocialisták hatalmának minimalizálása érdekében,
London azt tervezte, hogy a háború után a görög konzervatív királyt egy jobboldali
kormánnyal együtt visszaállítja. A brit külügyminisztérium 1943. március 20-i
döntő fontosságú utasítása, amely a fordulatot jelezte, hangsúlyozta, hogy "a SOEnek mindig a következő feladatokat kell ellátnia
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a király és a kormány támogatására hajlandó csoportok irányába forduljanak, és ezen
túlmenően a monarchiaellenes csoportok számára azt a tényt is érzékeltessék, hogy a
király és a kormány Őfelsége kormányának teljes támogatását élvezi.".1
A király nem volt túl népszerű sok görög körében, miután együttműködött a fasiszta
diktátorral, Metaxasszal. A Mussolinitől és Hitlertől inspirált Metaxasz az 1930-as
évek végi uralkodása alatt bevezette a fasiszta üdvözlést, a mereven kinyújtott jobb
kart, valamint a brutális titkosrendőrséget. London mégis a konzervatív politikát
folytatta, és 1943 októberében a brit külügyminisztérium még azt is fontolgatta,
hogy "egyenesen az EAM elleni támadást és annak gyengítését tervezi minden
eszközzel", amit azonban elhalasztottak, mert "valószínűleg feláldozná a katonai
előnyök minden esélyét, és az EAM politikai megerősítésével saját céljait is
meghiúsítaná".2
A britek fordulata sokként érte az ELAS-t, és nehézségei csak fokozódtak, amikor
egykori náci kollaboránsok és jobboldali különleges egységek, mint például a ciprusi
katona, George Grivas fasiszta X Bandái, brit támogatással vadászni és gyilkolni
kezdték az ELAS ellenállóit. Churchill, aki távolról figyelte a harcot, észrevette
azonban, hogy az X Bandák - a nép támogatásának teljes hiánya miatt - soha nem
voltak 600 görögnél többen, és így az ELAS maradt a legerősebb gerilla a területen.
Ezzel összefüggésben 1944 végén úgy döntött, hogy valamivel többet kell tenni
annak érdekében, hogy a görög kommunisták ne juthassanak hatalmi pozíciókba.
Churchill ezért parancsot adott egy új görög jobboldali titkos hadsereg felállítására,
mire - ahogy Peter Murtagh újságíró elmeséli - "létrehoztak egy új görög katonai
egységet, amely különböző neveken vált ismertté: Görög Hegyi Brigád, Görög
Raider Force vagy LOK, görög rövidítése (Lochos Oreinon Katadromon)". Mivel a
kommunisták és a szocialisták ellen irányult, az egység "szinte minden olyan férfit
kizárt, akinek nézetei a mérsékelten konzervatívoktól a baloldaliakig terjedtek. Brit
katonai felügyelet alatt és Churchill kifejezett utasítására az egységet royalistákkal és
köztársaságellenesekkel töltötték fel".3
Alekszandr Papagosz tábornagyot nevezték ki a Görög Ragadozó Erők első
parancsnokává, és brit támogatással jobboldaliakat toborzott a hálózatba, és harcolt
az ELAS ellen.4 Mivel az ELAS mind a német náci megszállók, mind a britek által
támogatott Hellenic Raiding Force ellen harcolt, Churchill attól tartott, hogy PRkatasztrófa következik be, ha a brit közvélemény előtt kiderül, hogy London
titokban támogatja a fasisztákat a görögországi kommunisták ellen. Ezért 1944
augusztusában utasította a BBC-t, hogy a Görögország felszabadításáról szóló
tudósításokban ne adjon "semmiféle hitelt" az ELAS-nak.5 Ám alig néhány héttel
később az ELAS győzelmet aratott a német megszállók felett, és Hitler kénytelen
volt kivonni katonáit Görögországból is. Churchill azonnal követelte, hogy az
ellenállók fegyverezzenek le, és az ELAS hajlandó volt engedelmeskedni ennek a
parancsnak, ha azt az egyetlen megmaradt ellenségükre, a britek által támogatott
Hellenic Raiding Force-ra is alkalmazzák.
Mivel Nagy-Britannia nem volt hajlandó lefegyverezni a titkos jobboldali
hadsereget, az EAM által szervezett nagy demokratikus tüntetésre került sor
Athénban a háború utáni görög kormányzásba való brit beavatkozás ellen 1944.
december 3-án, alig hat évvel később.
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hetekkel azután, hogy a német megszálló erők kiszorultak az országból.
A tüntetés szervezői világossá tették, hogy békés eszközökkel akarnak fellépni a
britek ellen, és a demonstrációt egy általános sztrájk előjátékaként hirdették meg.
Nem sokkal aznap délelőtt 11 óra után görög tüntetők egy 200-600 fős csoportja
vonult be az athéni Szintagma térre, a görög parlament előtti főtérre. Ez a kis
csoport, köztük ünnepi hangulatban lévő nőkkel és gyerekekkel, egy sokkal
nagyobb, 60 000 fős csoport része volt, amelyet rendőrségi blokkok tartottak fel.
Ahogy a kis csoport a térre sétált, fegyveresek sora, rendőrök és szabadúszó
fegyveresek, köztük feltehetően a Görög Razzia Erők tagjai, találkoztak velük. A
háztetőkön brit katonák és rendőrök géppisztolyokkal helyezkedtek el. A légkör
feszült volt.
Hirtelen, minden figyelmeztetés nélkül, a békés tüntetés átváltozott
mészárlás, amikor a parancs elhangzott: "Lőjétek le a rohadékokat". Golyózápor
zúdult a fegyvertelen tüntetőkre, akik minden irányba szétszéledtek. Állítólag a
mészárlás majdnem egy órán át tartott. A tüntetők közül 25-en meghaltak, köztük
egy hatéves kisfiú, és 148-an megsebesültek. Nem sokkal a gyilkosságok után
megérkezett a tüntetők fő csoportja. A 60 ezres tömeg figyelemre méltó
visszafogottságot tanúsítva teljesen békés, érzelmes és ünnepélyes gyűlést tartott
tüntetőtársaik holttestei között. A meggyilkoltak vérébe mártott transzparensek azt
követelték, hogy a britek maradjanak ki a görög ügyekből. Sokan amerikai és görög
zászlókat vittek. Néhányan a szocializmus vörös zászlaját. De csak nagyon kevesen
a brit Union Jacket. Londonban Churchillnek egy feldühödött alsóházzal kellett
szembenéznie, amely magyarázatot követelt a barbárságra. Churchill elismerte, hogy
"megdöbbentő dolog" volt, de hangsúlyozta, hogy ugyanilyen ostobaság volt
nagyszámú fegyvertelen gyereket vinni egy tüntetésre, miközben a város tele volt
fegyveresekkel. A titkos jobboldali hadsereg szerepét a szinti mészárlásban nem
vizsgálták ki.6
Az erődemonstráció után a britek visszaültették a királyt, az ELAS pedig átadta
fegyvereit a briteknek, cserébe az 1946 márciusában megtartott, megígért
demokratikus nemzeti választásokért. Mivel a Görög Kommunista Párt és a
balközép bölcstelenül úgy döntött, hogy az ország brit megszállása miatt bojkottálja
a választásokat, a jobboldal került ki győztesen a választásokból. Ezt követően
konzervatív és jobboldali beállítottságú, gyenge brit bábkormányok sora
következett. Meggyőződve arról, hogy Görögország a brutális szovjet diktátor,
Sztálin ellenőrzése alá kerül, ha a görög baloldal kerül hatalomra, a kormány
folytatta az EAM tagjainak letartóztatását, akik közül sokakat a hírhedt szigeti
fogolytáborokban kínoztak meg.
1945-ben a világ nagy része megünnepelte a második világháború végét, és annak
érdekében, hogy egy ilyen tragédia ne ismétlődhessen meg, létrehozták az Egyesült
Nemzetek Szervezetét. Görögország azonban továbbra is csatatér maradt, és már
egy évvel a második világháború után megkezdődött a hidegháború. Ahogy a görög
baloldal csalódottsága egyre nőtt, egy részük újra felfegyverkezett, és a hegyekbe
vonult, és 1946 őszén polgárháborút indított a britek és a helyi jobboldal ellen. A
világháborúban kimerült Nagy-Britannia nem tudta tovább ellenőrizni az országot,
és 1947 elején az Egyesült Államoktól kért támogatást. William Blum CIA-szakértő
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hogy az akkori új klienskormány olyan bosszúálló és az emberi jogokkal visszaélő
volt, hogy még a meggyőződéses amerikai antikommunisták is megdöbbentek.7 Mégis,
mivel a kommunista Jugoszlávia fegyverrel támogatta a görög baloldalt, és úgy tűnt,
hogy az ország az
a vörösre váltás határán, Truman elnök a híres "Truman-doktrínájával" a
1947 márciusában sikerült meggyőznie a Kongresszust, hogy nyíltan
beavatkozzon Görögországban. Görögország volt az első ország, amelyet az
Egyesült Államok a hidegháború alatt a kommunizmus elleni globális küzdelem
stratégiájának megfelelően megszállt. A következő évtizedekben Washington a
Görögországban használt érvet hozta fel Korea, Guatemala, Irán, Kuba, Vietnam,
Kambodzsa, Nicaragua, Panama és számos más ország nyílt vagy burkolt
inváziójának igazolására.
Truman valamilyen ideológiai alkímia révén "demokratikusnak" bélyegezte az
athéni korrupt jobboldali rezsimet, baloldali ellenfeleit pedig "terroristáknak"
minősítette, miközben az amerikai erők nehéz katonai felszereléssel szálltak partra
Görögországban. A görög hegyekben szétszóródott, mintegy 20 000 férfiból és
nőből álló baloldali partizán erő hatszoros túlerőben volt, amikor az amerikai
különleges egységek összekapcsolódtak a Hellenic Raiding Force és a görög
jobboldal más egységeivel. Amikor Sztálin felismerte, hogy a görögországi
polgárháború nagyhatalmi összecsapáshoz vezethet, Jugoszláviát 1948-ban kizárták
a szovjet blokkból, aminek következtében a görög partizánok fegyverellátása
megszűnt. Helyzetük kétségbeejtővé vált, mivel az amerikai parancsnokság alatt
működő, kiválóan felszerelt és megerősödött Görög Raiding Force (Görög Raiding
Force). Az Egyesült Államok titokban elindította a "Fáklya hadműveletet", és vegyi
hadviselést alkalmazott a görög partizánok legyőzésére, több ezer gallon nápolyi
ledobásával Görögországra. 1948 végén a görög ellenállás, amely szülőföldjén
legyőzte mind a német nácikat, mind a brit csapatokat, összeomlott. "A
polgárháború vége a görög jobboldal és pártfogója, az Egyesült Államok teljes
győzelmét jelentette".8
A Hellenic Raiding Force nevű titkos kommunistaellenes hadsereget nem
oszlatták fel, hanem továbbra is működőképes maradt a görög ellenzék
ellenőrzésére. Görögország 1952-ben csatlakozott a NATO-hoz, és addigra "az
Egyesült Államok rendkívül megbízható szövetségesévé és ügyfelévé vált.
Határozottan antikommunista volt, és jól integrálódott a NATO rendszerébe".9
Titokban a CIA és a görög hadsereg együttműködött, hogy közösen működtessék,
képezzék ki és szereljék fel a Görög Raider Force-t Alekszandr Papagosz tábornagy
vezetésével. A titkos CIA antikommunista hadsereg a legértékesebb eszköz volt az
ország politikai helyzetének befolyásolására. Az amerikai titkosszolgálat, a görög
hadsereg és a görög kormány közötti titkos együttműködést többször is
megerősítették titkos dokumentumok, amelyek létezéséről a görög közvélemény
némi meglepetéssel értesült az 1990-es Gladio-felfedezések során. Ezek közé
tartozott egy 1955. március 25-én kelt, a görög titkos hadseregről szóló
dokumentum, amelyet Trascott amerikai tábornok a CIA, Konstantin Dovas, a
görög hadsereg vezérkari főnöke, valamint Alekszandr Papagosz görög
miniszterelnök írt alá.10 Az érintett felek 1960. május 3-án újból megerősítették a
216

görög titkos hadseregről szóló megállapodást.11
Murtagh szerint a Hellenic Raiding Force vezetése volt a fő
a CIA görögországi projektje. "Az 1950-es évek közepén a CIA segített az erők
ellátásában és felszerelésében, és tudatosan az amerikai hadsereg és Nagy-Britannia
meglévő elit egységeinek mintájára alakította át őket - az amerikai Delta Force
és a brit SAS, a Special Air Service.
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A CIA irányítása alatt a Raiding Force tagjai zöldsapkát kaptak, jóval azelőtt, hogy
az amerikai hadsereg saját zöldsapkás egysége létrejött volna. Mint minden nyugateurópai országban, a brit és amerikai különleges erőkkel való kapcsolat szívélyes
maradt. A görög tisztek nagyon büszkék voltak arra, hogy a külföldön kapott
különleges kiképzés után beválogatták őket a különleges egységbe. Murtagh
helyesen meséli el, hogy a görög titkos hadsereg a CIA-n keresztül kapcsolatban állt
a NATO-val és a brüsszeli ACC maradás-irányító központtal is. A Raiding Force a
NATO és a CIA által az 1950-es években létrehozott titkos páneurópai gerillahálózat
görög ágaként működött, amelyet a NATO brüsszeli központjából a Szövetséges
Koordinációs Bizottság irányított." A NATO brüsszeli központjából irányítottak. A
Hellenic Raiding Force-t a belföldi ellenőrzési feladatok mellett a klasszikus staybehind feladatra is kiképezték. "A hálózat lényege az volt, hogy egy európai szovjet
inváziót követően "stay-behind" erőként működjön. Koordinálná a szovjet megszállt
országok közötti gerillatevékenységeket, és kapcsolatot tartana a száműzetésben lévő
kormányokkal. Az érintettek a meghódított nemzetek titkosrendőrségének és
hírszerző szolgálatainak tagjai, valamint civil önkéntesek lennének. A hálózat görög
ága a Sheepskin hadművelet néven is ismert volt.12 Mivel a Raiding Force-ot, vagyis
a LOK-ot a britek már 1944-ben létrehozták, vitathatatlanul ez maradt a legrégebbi a
hidegháború alatt Európában tevékenykedő titkos hátramaradó hadseregek közül.
A titkos hadsereg létezését Philip Agee volt CIA-ügynök már 1987-ben felfedte a
"Dirty Work" című könyvében: A CIA Nyugat-Európában" című könyvében,
amelyért a CIA és a Pentagon hevesen bírálta. Agee, aki az 1950-es években aCIA
ügynöke volt Latin-Amerikában, 1969-ben erkölcsi okokból kilépett az
ügynökségtől, és ezt követően nyilvánosan bírálta a CIA terrorista műveleteit és az
emberi jogok megsértését számos országban, felfedve mind a műveleteket, mind az
aktív CIA-ügynökök neveit. Évekkel a titkos Gladio-hadseregek olaszországi
leleplezése előtt Agee felfedte, hogy "a hatvanas években Európa-szerte CIA-tisztek
által irányított félkatonai csoportok működtek". Hangsúlyozta, hogy "talán a CIA
egyetlen tevékenységét sem lehetett ilyen egyértelműen összekapcsolni a belső
felforgatás lehetőségével".13
Ami Görögországot illeti, Agee szerint a CIA döntő szerepet játszott. "A görögamerikai CIA-tiszt görög állampolgárok több csoportját toborozta a CIA által "a
baloldali puccsveszéllyel fenyegető polgári hadsereg összegyűjtésére szolgáló
magnak" nevezett csoportba". A több csoport mindegyikét úgy képezték ki és
szerelték fel, hogy autonóm gerillaegységként működjön, amely minimális külső
irányítással vagy anélkül képes mozgósítani és gerillaharcot folytatni. A titkos
hadsereg irányítása a CIA-nál és azoknál a görög tiszteknél volt, akikben az
amerikai titkosszolgálat megbízott. "Az egyes ilyen csoportok tagjait a CIA képezte
ki katonai eljárásokra. Amennyire meg lehet állapítani, a legtöbb félkatonai csoport
két táborban képezte magát: az egyik Volosz közelében, a másik pedig az
Olymposz-hegyen. A kezdeti kiképzések után ezek a csoportok Pindos és a Fior- ina
melletti hegyek elszigetelt területein gyakorlatoztak. Mint a CIA által irányított
összes nyugat-európai titkos hadsereg, az egységeket is fegyverraktárakba rejtett
könnyűfegyverekkel szerelték fel. "Ezek a gerillacsoportok automata fegyverekkel,
valamint kis hegyi aknavetőkkel voltak felfegyverkezve. A fegyvereket több helyen
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földön és barlangokban. E félkatonai csoportok minden egyes tagja tudta, hogy
hol rejtik el ezeket a fegyvereket, hogy parancs nélkül mozgósíthassa magát egy
kijelölt helyre.14
A számos személy érintettsége miatt a tudnivalókra vonatkozó igényt a következőkre
kellett
több csoportra is kiterjedt, ami viszont rendkívül megnehezítette a hadsereg és a
CIA-val való kapcsolatainak szigorúan titokban tartását. "A projekt titokban
tartásával kapcsolatban állandó problémák merültek fel. Egy CIA-tiszt
"rémálomként" jellemezte" - mesélte Agee, és kiemelte: "A paramilitáris csoportot,
amennyire meg lehet állapítani, soha nem oszlatták fel. A CIA magas rangú
tisztviselőinek szemében a félkatonai ág irányítása alatt álló csoportokat az Egyesült
Államok görögországi érdekeinek hosszú távú "biztosításának" tekintik, amelyet egy
"nem szimpatikus" görög kormány esetleges megbuktatásának segítésére vagy
irányítására használnak.
"Nem szimpatikus" természetesen az amerikai
manipuláció számára.15 A CIA milliókat fektetett a titkos görög hadseregbe, és egy
egész komplexumot épített fel kunyhókból és kiképzőközpontokból az Olymposzhegy közelében, Görögország keleti-középső részén, ahol a Hellenic Raiding Force
tagjait a CIA kiképzői oktatták a legkülönbözőbb készségekben, beleértve a síelést,
az ejtőernyős kiképzést és a búvárkodást.16 Körülbelül 800 titkos fegyverraktárt
állítottak fel országszerte, míg a titkos hadsereg állítólag 1500 tisztet számlált,
akiknek azonnal további 2000 főt kellett toborozniuk, hogy a Hellenic Raiding Force
magja 3500 elit katonából álljon.17
Az Agee által említett titkos görög hadsereg felállításában és működtetésében
központi szerepet játszó görög-amerikai CIA-tiszt Thomas Karamessines volt. Mint
sok CIA-s kollégája, Karamessines a második világháború alatt az amerikai
titkosszolgálat, az Office of Strategic Services (OSS) szolgálatában állt. Erős
antikommunista meggyőződése és görög gyökerei miatt 1946 januárjában katonai
attasé fedőnéven áthelyezték az Egyesült Államok görögországi nagykövetségére. A
polgárháború alatt kapcsolatot teremtett a brit és a görög biztonsági tisztviselőkkel
és a görög razziarendőrség tagjaival. Miután 1947-ben létrehozták a CIA-t az OSS
helyett, Karamessines felállította a CIA görögországi központját, amely Athénban, a
halvány monolit Tamion épület ötödik emeletén, a Szintagma tér mellett található.
Néhány éven belül a CIA-állomás több mint 100 főállású ügynököt számlált,
akiknek többsége görög-amerikai volt, mint maga Karamessines. Athén pedig a CIA
balkáni és közel-keleti tevékenységének központjává vált, egészen Iránig.
A titkos hadviseléssel és a kommunistaellenes CIA-hadseregekkel közvetlenül
foglalkozó Karamessines 1958-ban Rómába került, ahol a CIA állomásfőnökeként ő
irányította az olasz Gladio-t és az olasz kommunisták elleni harcot. 1962-ben
Karamessines kénytelen volt elhagyni Rómát azon pletykák közepette, hogy köze
volt Enrico Mattei olasz gyáros és ENI-főnök tisztázatlan halálához. Visszatérve az
Egyesült Államokba titokban, a harcos Karamessines a CIA globális titkos
akcióinak vezetője lett, amikor a tervek igazgatóhelyettesévé léptették elő. Állítólag
titkos harcos Karamessines az Egyesült Államokba is elvitte a harcot, és Kennedy
elnök 1963-as meggyilkolása után azzal vádolták, hogy eltussolta a nyomokat és
megsemmisítette a bizalmas dokumentumokat.
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Karamessines gondoskodott arról, hogy a CIA ne csak finanszírozza, hanem irányítsa
is a
KYP görög katonai titkosszolgálat, annak ellenére, hogy ez utóbbi többször is
kínzásokat alkalmazott. "Egybeeső célokkal és célokkal, és természetesen a mi
pénzünkkel,
könnyű volt velük dolgozni" - emlékezett vissza később egy Görögországban
állomásozó egykori CIA-ügynök. "A KYP jó volt a görög kommunisták és a
szovjetekkel kacérkodók kiszűrésében".18 A KYP bolgár és orosz rádióforgalmat
lehallgató állomásokat tartott fenn, és a szalagokat elküldte az Egyesült Államokba,
hogy az NSA dekódolja őket. A görög ellenzék megfigyelése során a KYP a CIAval közösen 15 tonna információt halmozott fel 16 és fél millió egyedi dossziéban az
államra nézve fenyegetőnek tekintett görögökről. Amikor a papíralapú tárolás
kezdett komoly problémává válni, a CIA számítógépes rendszert bocsátott a KYP
rendelkezésére. Ami visszatekintve szinte a történelem iróniájának tekinthető, a
modern kor első demokráciája, nevezetesen az Egyesült Államok, így az ókori
történelem első demokráciáját, nevezetesen Görögországot látta el az első
számítógépekkel, hogy ellenőrizze a lakosságot. A KYP vezetője nagyon izgatott
volt az új gép miatt, és meghívta a sajtót, hogy vizsgálja meg. A meglehetősen nagy
és nehéz gép mellett állva azzal dicsekedett, hogy "Önök Görögországban
nyugodtan alhatnak, mert az amerikai tudomány e csodálatos vívmánya soha nem
alszik", mire a rendszer minőségének demonstrálására megnyomott egy "az ország
ellensége" gombot, amely a KYP zavarára a találkozón jelen lévő egyik újságíró
aktáját hozta létre.19
Mivel a CIA a görög baloldalt és a kommunistákat a helyi oligarchiával együtt a
Görög Ragadozó Erőkön és a KYP-en keresztül ellenőrizte, a demokratikus
választások jelentették az egyetlen veszélyt a hatalmi egyensúlyra. Laughlin
Campbell, a CIA 1959 és 1962 közötti állomásfőnöke nagyon aggódott amiatt, hogy
az 1961. októberi országos választásokon a baloldal győzelmet fog aratni, ezért
nagyszámú embert terrorizáltak vagy készpénzzel fizettek azért, hogy a KYP
utasításai szerint szavazzanak. Egyes falvakban a CIA és a hadsereg jelöltjei több
szavazatot gyűjtöttek, mint ahány választásra jogosult ember volt. A CIA sikerrel
járt, és végül a baloldali Centrum Unió a szavazatok alig több mint egyharmadát és
100 parlamenti helyet szerzett. Vezetője, George Papandreou tiltakozott a választási
csalás ellen, később egy független bizottsággal kivizsgáltatta azt, amely
megerősítette az állítást, és enyhébb küzdelmet hirdetett a kormány ellen.
Papandreou erős népi támogatással bátran felvette a harcot a CIA-val és a KYPvel, és 1963-ban lemondásra kényszerítette az USA által támogatott Konsztantinosz
Karamanlisz görög miniszterelnököt. A feszültségek fokozódtak, amikor a
következő, 1963. novemberi választásokon a Centrum Unió a népszavazatok 42
százalékát és a 300 parlamenti helyből 138-at szerzett meg. Papandreou-t, aki az
egyetlen legnagyobb pártot vezette, 1964 februárjában miniszterelnökké
választották. Görögország hitleri megszállása óta először fordult elő, hogy a görög
jobboldalnak szembe kellett néznie azzal, hogy komoly politikai hatalomvesztéssel
kell szembenéznie. Papandreou négyéves kormányzást garantáltak, ami "sokkoló
hullámokat vetett a jobboldali intézményrendszerben. Sokan, köztük számos
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az ország jó úton haladt a kommunista hatalomátvétel felé. Ezt mindenképpen meg
akarták állítani.20 George Papandreou miniszterelnököt el kellett távolítani.
Jack Maury, aki a CIA athéni állomásfőnökét, Campbellt váltotta, azt a parancsot
kapta, hogy távolítsa el Papandreout. A CIA állomásfőnöke arrogánsan feltűnő
profilt öltött, harsány öltönyöket és nagy gyűrűket viselt, és egy nagy amerikai autót
vezetett - "nagyobbat, mint a nagyköveté", ahogyan azt előszeretettel hangoztatta -,
így nyilvánosan demonstrálta hatalmát. Titokban összejátszott Konstantin királlyal, a
királypártiakkal és a görög hadsereg és titkosszolgálat jobboldali tisztjeivel, és 1965
júliusában királyi előjoggal Manőverezte ki hivatalából György Papandreut.21 A
csendes puccsot követően több rövid életű kormány követte egymást, miközben a
titkos hadsereg, Konstantin Plevris KYP-tiszt tanácsaival, klánok közötti harcot
folytatott a politikai légkör manipulálása érdekében. Több bomba is robbant az
országban. 1965-ben a Gorgopotamos-hidat egy bomba robbantotta szét, éppen
akkor, amikor a politikai bal- és jobboldal összefogott, hogy megemlékezzen a náci
megszállással szembeni ellenállásukról, és különösen arról, hogy a megszállás alatt
sikerült a németeket elaltatniuk a híd felrobbantásától. A mészárlásnak öt halottja és
közel 100 sebesültje volt, sokan súlyosan. "Nos, mi hivatalosan kiképzett terroristák
voltunk" - nyilatkozta később egy, a titkos hátramaradási műveletekben részt vevő
tiszt, kiemelve, hogy hatalmas támogatást élveztek.22
A támogatás Lyndon Johnson washingtoni kormányától érkezett.
aki már a ciprusi háborúval összefüggésben világossá tette a görög kormány
számára, hogy ki a főnök. 1964 nyarán Johnson elnök behívta a Fehér Házba
Alekszandr Matsas görög nagykövetet, és közölte vele, hogy a ciprusi problémákat
úgy kell megoldani, hogy a szigetet egy görög és egy török részre osztják. Amikor
Matsas visszautasította a tervet, Johnson így dörögte: "Akkor hallgasson rám,
nagykövet úr, bassza meg a parlamentjét és az alkotmányát. Amerika egy elefánt.
Ciprus egy bolha. Görögország egy bolha. Ha ez a két bolha továbbra is viszket az
elefánton, akkor lehet, hogy az elefánt ormányával jól elintézik őket. A görög
kormánynak, ahogy Johnson ragaszkodott hozzá, követnie kellett a Fehér Ház
utasításait. 'Sok jó amerikai dollárt fizetünk a görögöknek, nagykövet úr. Ha az önök
miniszterelnöke demokráciáról, parlamentről és alkotmányról beszél nekem, ő, a
parlamentje és az alkotmánya nem biztos, hogy sokáig bírja'.23
Amikor Matsas megdöbbenésében azt mondta: "Tiltakoznom kell a viselkedése
ellen", Johnson
folytatta a kiabálást - Ne felejtsd el elmondani az öreg papának - hogy is hívják -,
amit mondtam neked. Ne felejtsd el elmondani neki, hallod?", mire Matsas
táviratilag elküldte a beszélgetést George Papandreou miniszterelnöknek. Amikor az
amerikai titkosszolgálat NSA átvette az üzenetet, Matsas telefonja megcsörrent. Az
elnök volt a vonalban: "Megpróbálja magát a rossz könyveimbe juttatni, nagykövet
úr? Azt akarja, hogy nagyon megharagudjak magára? Ez egy magánbeszélgetés
volt, amit ön és én folytattunk. Nem volt rá szüksége, hogy belevegye azokat a
szavakat, amiket én használtam önnel szemben. Vigyázzon, hova lép.24 Klikk. A
vonal megszakadt.
Andreas, George Papandreou fia, undorral figyelte a manipulációkat és a
hazájában zajló titkos háborút. Miután diákként egy trockista csoporttal kacérkodott,
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a Metaxas-diktatúra elnyomása. Amerikai állampolgár lett, közgazdászként és
akadémikusként virágzó karriert futott be, és a Berkley-i Kaliforniai Egyetem
közgazdasági tanszékét vezette. A második világháború alatt az amerikai
haditengerészetnél szolgált, majd a háború után a CIA felvette vele a kapcsolatot,
hogy a mediterrán politikai csoportban dolgozzon. Amikor kezdte megérteni az
Egyesült Államok görögországi szerepét, megszakította kapcsolatát a CIA-val, és az
1950-es évek végén visszatért Görögországba, hogy az Egyesült Államok egyik
legjelentősebb és legvitriolosabb demagóg kritikusa legyen. A fiatalabb Papandreou
Castrora emlékeztető stílusban, gyújtó hangú beszédekben támadta az Egyesült
Államok görög ügyekbe való beavatkozását, a NATO-t, a király korrupcióját, a
görög konzervatív pártokat és általában a görög establishmentet.
A Pentagon és a CIA megdöbbenve látta, hogy egy újabb Papandreou
megkérdőjelezte hatalmukat Görögországban. Murtagh pedig arról számol be, hogy
"nehéz lenne alábecsülni, hogy a jobboldal és a CIA mennyire gyűlölte a volt
miniszterelnök fiát".25 1964-ben Andreas Papandreou miniszteri feladatokat vállalt,
és felfedezte, hogy a KYP rendszeresen lehallgatta a miniszteri beszélgetéseket, és
az adatokat átadta a CIA-nak. Dühödten elbocsátotta a KYP két vezető tisztjét, és
megpróbálta őket megbízhatóbb tisztekkel helyettesíteni, akiket arra utasított, hogy
hagyjanak fel a CIA-val való együttműködéssel. Papandreou visszaemlékezése
szerint azonban az új KYP-igazgató "bocsánatkérően visszajött, és azt mondta, hogy
nem teheti meg. Minden felszerelés amerikai volt, amelyet a CIA vagy a CIA
felügyelete alatt álló görögök irányítottak. Nem volt semmiféle különbség a két
szolgálat között. A funkciókat párhuzamosan végezték, egyfajta partneri
viszonyban. Gyakorlatilag egyetlen ügynökség voltak.26
Miközben Papandreou kihívta a KYP-et, Norbert Anshutz, az Egyesült Államok
helyettes főnöke
Az amerikai nagykövetség képviselete felkereste őt, és azt tanácsolta neki, hogy
vonja vissza a KYP-nek adott parancsát. Andreas Papandreou ezt elutasította, és
felszólította az amerikai tisztviselőt, hogy hagyja el az irodáját, mire Anshutz
dühösen figyelmeztette, hogy "ennek következményei lesznek".27 A katonai puccsra
1967. április 20/21-én éjjel került sor, egy hónappal a tervezett választások előtt,
amelyekre a közvélemény-kutatások, köztük a CIA felmérései is, a György és
Andreas Papandreou vezette baloldali Centrum Unió elsöprő győzelmét jósolták. A
puccsot a titkos hadsereg, a Hellenic Raiding Force indította el, amely a
Prométheusz-terv alapján történt, amely a NATO által kidolgozott, kommunista
felkelés esetén bevetendő terv volt. Ellenállás esetén a Prométheusz egyértelműen
fogalmazott: "Habozás nélkül csapjatok le minden valószínű ellenséges
ellenállásra".28 Éjfél körül a Hellenic Raiding force átvette az irányítást a görög
védelmi minisztérium felett, amelyet az Egyesült Államok iránti csodálatból
Pentagonra kereszteltek. Alig ütköztek ellenállásba, és Costas Aslanides alezredes,
egy kiképzett ejtőernyős parancsnoksága alatt biztosították az épületet. Miután a
puccsisták ellenőrzésük alá vonták a Pentagont, megkezdődött a terv második fázisa,
és az éjszaka sötétjében zseblámpás tankok gördültek be a fővárosba, és Szilianosz
Pattakosz dandártábornok parancsnoksága alatt körbezárták a parlamentet, a királyi
palotát, a rádiót és a kommunikációs központokat. Pattakosz ugyanazon az
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útvonalon vezette oszlopát a városba, amelyen a németek 1941 áprilisában, Athén
elfoglalásakor bejutottak a városba. A tankok időnként megálltak,
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a tisztek ellenállás jeleit keresték. De nem volt egy sem Athén aludt.
A 78 éves George Papandreou is aludt azon az éjszakán a szerénységében,
fehérre meszelt villa Kastriban, a fővároson kívül. Az eljárás, mint minden katonai
puccs esetében, ijesztően egyszerű volt. Fegyveresek kopogtattak az ajtaján,
Papandreout letartóztatták, és a házat körülvevő két katonai jármű egyikével elvitték.
Ugyanekkor nyolc ember rontott be Andreas Papandreou házába, heten rögzített
szuronyokkal, egy pedig géppisztollyal. Ezután felfordulás következett, és Andreas a
tetőre menekült, de egy katona megtalálta 14 éves fiát, és a fiú fejéhez tartva a
fegyvert, megadásra kényszerítette a fiatalabb Papandreout. Mintegy öt óra leforgása
alatt több mint 10 000 embert tartóztattak le a katonai osztagok a részletes akták és
tervek szerint, és vitték őket "befogadóközpontokba".
Yannis Ladas ezredes, a görög katonai rendőrség 47 éves igazgatója egy évvel
később egy interjúban büszke volt arra a pontosságra és gyorsaságra, amellyel a
NATO-tervet végrehajtották. 'Húsz percen belül minden politikus, minden férfi és
anarchista, aki a listán szerepelt, össze lehetett gyűjteni... ez egy nagyon egyszerű,
ördögi terv volt'.29 A reggel felébredő görög lakosság először is azt tapasztalta, hogy
a telefonjaik nem működnek, majd nem sokkal később, hogy a katonaság átvette az
irányítást. Reggel 6 órakor George Papadopoulos ezredes a médián keresztül
kijelentette, hogy a demokrácia, a szabadság és a boldogság biztosítása érdekében
vette át a hatalmat. Az alkotmány tizenegy cikkelyét felfüggesztették. Az embereket
mostantól a helyszínen és parancs nélkül letartóztathatják, és katonai bíróság elé
állíthatják őket. A tüntetéseket és sztrájkokat betiltották, a bankbetéteket pedig
befagyasztották. Az új uralkodó, George Papadopoulos 1952 óta a KYP
kapcsolattartójaként működött a CIA-val, és a KYP-en belül köztudottan a CIA
állomásfőnökének, Maury-nak a bizalmi embere volt. Az Egyesült Államok nem
minden tisztviselője értett egyet a CIA brutális eljárásával. Lee Metcalf amerikai
szenátor napokkal a puccs után élesen bírálta Johnson elnök kormányát, amikor a
Capitol Hillen elítélte a görög juntát, mint "kollaboránsok és náci szimpatizánsok
katonai rezsimjét...". [akik] amerikai segítséget kapnak".30 Az Egyesült Államok
athéni nagykövete, Phillips Talbot pedig egy héttel a brutális hatalomváltás után
arról panaszkodott Maury-nak, hogy az amerikai puccs "a demokrácia
megerőszakolását" jelenti. Maury így válaszolt: "Hogyan lehet megerőszakolni egy
kurvát?".31
A görög katonai puccsot a Hellenic Raiding Force közvetlen részvétele miatt
"Gladio puccsnak" bélyegezték. Csak egy másik országban, nevezetesen
Törökországban vettek részt a titkos antikommunista hadseregek ugyanilyen
mértékben p u c c s o k b a n . Olaszországban a Gladio-hálózat 1964 júniusában
"csendes puccsot" hajtott végre, amikor a CIA bizalmi embere, De Lorenzo
tábornok a "Piano Solo" hadműveletben tankokkal, páncélozott harckocsikkal,
dzsipekkel és gránátvetőkkel vonult be Rómába, miközben a NATO-erők
nagyszabású katonai manővert rendeztek a térségben, ami arra késztette a
szocialistákat, hogy csendben elhagyják miniszteri posztjaikat. Bernard Cook
amerikai történész joggal hangsúlyozta, hogy "a Solo terv hasonlít a későbbi
Prométheusz-tervre, amelyet 1967-ben George Papadopoulos ezredes használt fel,
hogy katonai kormányt kényszerítsen Görögországra. Azzal a szándékkal, hogy
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terv nem volt több, mint "a Gladio másolata".32 És Collin katonai szakértő
egyetért abban, hogy "De Lorenzo egy olyan tervre gondolt, amely mechanikai
szempontból hasonló volt ahhoz, amelyet néhány évvel később a görög
Papadopoulos ezredes sikeresen végrehajtott.".33
A görög junta a bebörtönzések és kínzások rendszerével szilárdította meg
hatalmát, amelyhez hasonlóra a második világháború vége óta nem volt példa
Nyugat-Európában. A puccsot követő első órákban letartóztatottak többségét később
rendőrségi és katonai cellákba szállították. Kommunistákat, szocialistákat,
művészeket, tudósokat, újságírókat, diákokat, politikailag aktív nőket, papokat,
valamint barátaikat és családtagjaikat kínozták meg. Kitépték a lábujjukat és a
körmüket. A lábukat botokkal verték, amíg a bőr le nem vált és a csontok el nem
törtek. Éles tárgyakat dugtak a vaginákba. Mocskos rongyokat, gyakran vizelettel,
néha ürülékkel átitatott rongyokat nyomtak le a torkukon, hogy megfojtsák őket,
csöveket dugtak a végbélnyílásukba, és nagyon nagy nyomás alatt vizet vezettek be,
és elektrosokkot alkalmaztak a fejükön.34 "Mi itt mindannyian demokraták vagyunk"
- hangsúlyozta előszeretettel Basil Lambro felügyelő, az athéni titkosrendőrség
vezetője. Mindenki, aki idejön, beszél. Nem rontja el a bizonyítványunkat'. A
szadista kínzó egyértelművé tette áldozatai számára: 'Mi vagyunk a kormány, ti nem
vagytok semmik. A kormány nincs egyedül. A kormány mögött az amerikaiak
állnak.' Ha kedve támadt, Bazil a világpolitikáról is előadta elemzését: "Az egész
világ két részből áll, az oroszokból és az amerikaiakból. Mi vagyunk az amerikaiak.
Legyetek hálásak, hogy csak egy kicsit kínoztunk titeket. Oroszországban
megölnének téged.'35
Az olasz jobboldalt és titkos katonáikat lenyűgözte, hogy a görögök a CIA-val
együtt milyen hatékonyan győzték le a baloldalt. 1968 áprilisában a görög ezredesek
meghívtak mintegy 50 olasz jobboldali, köztük a hírhedt Stefano Delle Chiaie-t,
hogy jöjjön át Görögországba és nézzen körül. Miután visszatértek Olaszországba, a
titkos katonák fokozták az erőszakot, és elkezdtek bombákat elhelyezni nyilvános
helyeken, amelyek százakat öltek meg és csonkítottak meg, és amelyekért az olasz
kommunistákat okolták. A görög junta le volt nyűgözve attól, hogy olasz barátaik
milyen hatékonyan terelik az országot a puccs felé, és 1969. május 15-én
Papadopulosz táviratban gratulált nekik: "Őexcellenciája, a miniszterelnök
megállapítja, hogy a nemzeti görög kormány által Olaszországban már egy ideje tett
erőfeszítések kezdenek némi hatást kifejteni".36
A katonai diktatúra végül a belső támogatás szinte teljes hiánya miatt
összeomlott, miután az ezredesek külföldi imperialista kalandba bocsátkoztak, és
1974-ben puccsot támogattak Cipruson, hogy Makariosz érsek legitim baloldali
kormányát bábkormánnyal váltsák fel, és Ciprust annektálják. A puccsra válaszul a
török csapatok megszállták a szigetet, és erőszakhullámok következtek, amelyek
ezreket öltek meg, és a szigetet egy török északi és egy görög déli részre osztották.
Az ezredeseket letartóztatták, és bíróság elé állították őket, Papadopuloszt 1975-ben
hazaárulásért halálra ítélték, amit később életfogytiglani börtönbüntetésre
változtattak. Népszavazáson eltörölték a görög monarchiát, és új alkotmányt
fogadtak el.
229

Andreas Papandreou a junta börtöncelláiból való szabadulása és a Kanadában
és Svédországban eltöltött évek után visszatért Görögországba, és újra
belépett az Európai Unióba.
politika a diktatúra bukása után. Megalakította a Pánhellén Szocialista Mozgalmat
(PASOK), megnyerte az 1981-es választásokat, és miniszterelnökként megalakította a
Pánhellén Szocialista Mozgalmat.
a háború utáni görög történelem első szocialista kormánya. Görögország ugyanebben
az
évben teljes jogú tagja lett az Európai Uniónak, de Papandreou megtartotta sugárzó
stílusát, és többször fenyegetőzött azzal, hogy kiveszi Görögországot a NATOból. Ezt soha nem tette meg, de halála előtt hat évvel Andreas Papandreou
szemtanúja volt a Gladio hálózat leleplezésének Olaszországban, és ő volt az első
volt külügyi tisztviselő, aki megerősítette, hogy Görögországban is létezett egy ilyen
titkos hadsereg. Ezzel a botrány átlépte az olasz határt, és az egész kontinensen
zavarba hozta a kormányokat. 1990. október 30-án Andreas Papandreou a Ta Nea
című görög lapnak azt vallotta, hogy 1984-ben történt, amikor megbízott
miniszterelnökként felfedezett egy titkos NATO-hadsereget Görögországban, amely
nagyon hasonlított az olasz Gladiohoz, és amelynek feloszlatását ő rendelte el. Nikos
Kouris volt görög védelmi miniszter megerősítette, hogy a görög titkos hadsereg a
hidegháború alatt végig működött. "Titkos struktúránk 1955-ben kezdődött" állította Kouris - "a görög különleges szolgálatok vezetője és a CIA közötti
szerződéssel. Amikor tudomást szereztem ennek az elfogadhatatlan paktumnak a
létezéséről... tájékoztattam Andreas Papandreou-t... és parancsot adtam a Vörös
Báránybőr feloszlatására".37
A szocialista ellenzék szenvedélyes felhívása a parlamenti vizsgálatra a
a titkos hadsereg 1990 végén követte, de a hivatalban lévő konzervatív kormány és a
konzervatív Új Demokrácia Párt legyőzte őket. Ioannis Varvitsiotis védelmi
miniszter a parlament előtt kénytelen volt megerősíteni, hogy a Papandreou által
közölt információk helytállóak voltak, és hogy a CIA és a helyi kommandósok
valóban létrehoztak egy titkos hálózatot, a Sheepskin kódnevű műveletet, amelyet
állítólag "1988-ban felszámoltak".38 A görög közrendvédelmi miniszter, Jannisz
Vasziliadisz azonban hangsúlyozta, hogy a rendőrség nem fog olyan "fantáziálások"
után nyomozni, amelyek a Sheepskin műveletet a belföldi terrorizmussal kapcsolják
össze. Mint sokan mások Európában, a miniszter az újságíróknak adott válaszaiban a
görög titkos hadsereg hátramaradási funkcióját emelte ki, miközben kategorikusan
tagadta a belföldi ellenőrzés funkcióját: "A Sheepskin egyike volt annak az 50
NATO-tervnek, amely előre látta, hogy amikor egy országot megszáll az ellenség,
szervezett ellenállást kell kifejteni. Fegyverraktárakat és tiszteket irányzott elő, akik
a gerillaháború magját képezték volna. Más szóval, ez egy nemzetileg igazolható
cselekedet volt.39 Mivel mindazonáltal a vizsgálatot követelő felhívások egyre
erősödtek, Varvitsiotis védelmi miniszter azt szorgalmazta, hogy nincs szükség a
görög titkos hadsereg parlamenti vizsgálatára, mivel ő maga fogja a védelmi
minisztériumában elintézni a kényes ügyet. Varvitsiotisz egy olyan tábornokra bízta
a potenciálisan robbanásveszélyes vizsgálatot, aki korábban a NATO-ban és görög
katonai attaséként szolgált Washingtonban. Még mielőtt a görög hátramaradtakról
230

szóló jelentés elkészült volna, Varvitsiotisz így biztosíthatta fel- aló minisztereit,
hogy "A kormánynak semmitől sem kell tartania".40
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17
A TITKOS HÁBORÚ TÖRÖKORSZÁGBAN

A törökországi titkos hadsereg története erőszakosabb, mint bármely más nyugateurópai maradéké. Az erőszak erősen kötődik a törökök nacionalista mozgalmához,
gyökerei a huszadik század elejére nyúlnak vissza. Az első világháború során a nagy
és büszke Oszmán Birodalom széthullott, és 1923-ban a sokkal kisebb Török
Köztársaság lépett a helyébe. Szinte a teljes lakosság muzulmán maradt, de a
törökök, kurdok és örmények etnikai csoportjainak választóvonalai mentén
erőszakos összecsapások törtek ki. A lakosság 80 százalékát, valamint az új
fővárosban, Ankarában az uralkodó elitet is képviselő török etnikum a két másik
etnikum ellenében homogén államot próbált létrehozni. Míg a mintegy 12 milliós, az
új államhatárok által megosztott kurd népcsoport Szíria, Irán és Irak egyes részein
élt, addig a többség Törökország délkeleti részén, az új köztársaság lakosságának
közel 20 százalékát kitéve. Az első világháborút követő években a jóval kisebb
örmény népcsoport tragikus módon a török népirtás célpontjává vált, mivel az
Oszmán Birodalomban élt mintegy 2 millió örményből csak mintegy 200 000
maradt életben, míg 1 800 000-et megöltek. Ugyanebben az időszakban a kurdok is
nagy veszteségeket szenvedtek el, és magas halálos áldozatokkal jártak. A törökök
azonban nem tudtak minden kurdot megölni, és a két csoport közötti erőszakos harc
a huszonegyedik században is folytatódik.
Az új török állam erőszakos megszületése a Török Kommunista Pártot is
brutálisan célba vette. 1921-ben az újonnan alapított Kommunista Párt teljes
vezetőségét meggyilkolták, és a pártot egész századra betiltották. A nacionalista
törökök továbbra is bírálták azt a tényt, hogy az Oszmán Birodalom bukása miatt az
első világháború után sok török etnikumú török kénytelen volt "fogolytörökként" az
új török állam határain kívül élni. Ideológiájukat az úgynevezett pán-turkizmus
mozgalomra alapozták, amely már a XIX. század végén azt remélte, hogy az összes
török népet egyetlen, Nyugat-Kínától Spanyolország egyes részeiig terjedő
nemzetben egyesíti. Az Oszmán Birodalom bukása után sok ilyen "fogságba esett
török" élt az új kommunista Szovjetunióban és Cipruson. A Szovjetunió és a
kommunizmus elpusztítása ezért a pántürkizmus mozgalomban egyesült törökök
számára elengedhetetlenül szükséges volt.
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és azt remélte, hogy a Szovjetunió legyőzése után a fogságban lévő
törököket egy kibővített török államba vonhatja be.
Bár Törökország hivatalosan semleges volt a második világháború alatt, és a
hogy a győztesek oldalára álljon, csak 1945-ben üzent hadat Németországnak, Hitler
és Mussolini támogatása erős volt a pánturkizmus mozgalom nacionalistái között. A
németországi fasiszta mozgalom faji elméleteinek hatására a pán-turkizmus egyre
inkább a török nép közös faji kötődését hangsúlyozta, és a faji felsőbbrendűség
doktrínáját hirdette.1 A Szovjetunió 1941-es német invázióját a pán-turkizmus
mozgalom nyíltan lelkesedéssel fogadta. Sztálingrád elestét megelőzve 1942-ben a
pán-turkizmus szervezetei csapatokat összpontosítottak a kaukázusi határon, hogy
kihasználják a Szovjetunió bukását.2 Nagy volt a csalódás, amikor a Szovjetunió
összeomlás helyett győztesként került ki a második világháborúból. Amikor azonban
fél évszázaddal később, 1991-ben a Szovjetunió összeomlott, a pánturkista
szervezetek gondoskodtak arról, hogy Törökország keleti határán, Azerbajdzsánban
a pánturkizmus eszméjét támogató rezsim alakuljon ki.3
A második világháború vége után az Egyesült Államok fő prioritása
Törökországgal kapcsolatban az volt, hogy az országot szilárdan integrálja a nyugati
antikommunista védelmi rendszerbe. Földrajzi elhelyezkedése miatt Törökország
rendkívül értékes stratégiai terület volt. A hidegháború alatt és után is fontos
erkélyként működött az USA és a NATO műveletei számára a Közel-Kelet
olajországaiban és a Kaukázus térségében, a legjelentősebb módon az 1991-es
második öbölháború idején. Ezenfelül az ország a NATO legkeletibb szárazföldi
állását jelentette a hidegháború idején. Senki más, még az északi Norvégia sem volt
közelebb Moszkvához, ezért Törökországot csúcstechnológiás felszereléssel látták
el és figyelőállásként használták.
Mivel Törökország a Varsói Szerződés országaival a NATO összes határának
egyharmadát őrizte, a török elit az Egyesült Államok hadiiparának kiváló védelmi
vállalkozójává vált, és milliárdos amerikai segélyek kedvezményezettjévé. A
hidegháború alatt az Egyesült Államok által felfegyverzett Törökország hozta létre
Európa legnagyobb fegyveres erőit, és az Egyesült Államok után a második
legnagyobbat a NATO-ban. Az Egyesült Államok 1961-ben vakmerő kockázatot
vállalva még nukleáris rakétákat is telepített Törökországba a Szovjetunióval
szemben. Amikor Nyikita Hruscsov szovjet vezető egy évvel később átvette a
vakmerő stratégiát, és atomrakétákat állomásoztatott Kubában az Egyesült Államok
ellen, kitört a kubai rakétaválság, amely a világot a nukleáris háború szélére sodorta.
Kennedy elnök békésen oldotta meg a válságot azzal, hogy megígérte, hogy
eltávolítja a Jupiter-rakétákat Törökországból, cserébe Hruscsov ígéretéért, hogy
eltávolítja nukleáris rakétáit Kubából.4
Ahhoz, hogy Törökországot szilárdan integrálni lehessen a NATO-ba, az Egyesült
Államoknak a következőket kellett tennie
kihasználják az uralkodó és erőszakos pánturkista mozgalmat. Ebben a folyamatban,
amelyet a pán-turkizmus mozgalom viszont a maga javára használt fel, központi
szerepet játszottak a szélsőjobboldali Alparsan ezredes törökök. A második
világháború alatt Turks ezredes volt a német nácik törökországi kapcsolattartója.
Először 1944-ben került országos ismertségre, amikor 30 társával együtt
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letartóztatták, mert részt vettek egy kommunistaellenes tüntetésen. A faji
felsőbbrendűség általános és különösen a törökök felsőbbrendűségéről szóló
elméletekről meggyőződött Török ezredes pályafutása során számos beszédében
idézett Hitler Mein Kampf című könyvéből. A háborút követően 1948-ban
kapcsolatba lépett a CIA-val, és állítólag ez idő alatt a CIA utasítására egy titkos
antikommunista maradó hadsereg felállításába kezdett Törökországban. Ahogy az
Egyesült Államokkal való együttműködés fokozódott, a karizmatikus vezető, Török
ezredes sokat utazott hazája és az Egyesült Államok között, és mind a Pentagonnal,
mind a CIA-val inti- mátus kapcsolatokat épített ki. 1955 és 1958 között
Washingtonban szolgált a NATO török katonai missziójában.5
Amikor Törökország 1952. április 4-én csatlakozott a NATO-hoz, a török
ezredesek már felállítottak egy török titkos hadsereget. A főhadiszállása a Taktikai
Mobilizációs Csoport (Seferberlik Taktik Kurulu, STK) elnevezést viselte, és a CIA
szervezet, az amerikai Yardim Heyeti (Amerikai Segélyküldöttség - JUS- MATT)
épületében, a török főváros, Ankara Bahcelievler kerületében volt elhelyezve. A
Taktikai Mozgósítási Csoportot 1965-ben átszervezték, és átnevezték Különleges
Hadviselési Osztályra (Ozel Harp Dairesi, OHD), amely név alatt a török titkos
katonák parancsnoki központja az 1990-es Gladio leleplezések során vált ismertté. A
leleplezés miatt a Különleges Hadviselési Osztály ismét kénytelen volt
megváltoztatni a nevét, és ma a Különleges Erők Parancsnoksága (Ozel Kuvvetler
Komutanligi, OKK) néven működik.6
"A "Gladio" törökországi eredete" cím alatt a párizsi székhelyű Intelligence
Newsletter 1990-ben arról számolt be, hogy megszerezték "a nyugat-európai "Staybehind" vagy "Gladio" hálózatot létrehozó, nemrégiben titkosítás alól feloldott
eredeti stratégiai dokumentumok egyikét": US Army General Staffs Top-Secret
1949. március 28. Overall Strategic Concepts". Egy szomszédos dokumentumban, a
JSPC 891/6, "Tab B" szakaszában konkrét utalás történik Törökországra, kiemelve,
hogy a pán-turkizmus mozgalmat az Egyesült Államok hogyan használhatná ki
stratégiailag. A Pentagon dokumentuma szerint Törökország "rendkívül kedvező
terület mind a gerillaegységek, mind a titkos hadsereg tartalékosainak
létrehozására". A törökök politikailag erősen nacionalisták és antikommunisták, és a
Vörös Hadsereg törökországi jelenléte a nemzeti érzelmek felkorbácsolódását fogja
okozni". A hírszerzési hírlevél ezt követően helyesen számolt be arról, hogy a török
titkos hadsereg Counter-Guerrilla nevű alakulatát a Különleges Hadviselési Osztály
irányította, és öt részlegből állt: "Kiképző Csoport, beleértve a kihallgatási és
pszichológiai hadviselési technikákat; Különleges Egység, amely 1984 óta a kurdok
elleni műveletekre specializálódott; Különleges Szekció, különleges műveletek
Cipruson; Koordinációs Csoport, más néven Harmadik Iroda; és Adminisztratív
Szekció.".7
Az elnevezések változása ellenére az egész hidegháború alatt, a feladat és a
stratégiák
a CIA által finanszírozott Különleges Hadviselési Osztály továbbra is ugyanaz
maradt, és abból állt, hogy a vezetők utasításai szerint számos műveletben
erőszakos, titkos, unortodox hadviselést alkalmaznak. Egy klasszikus
feszültségkeltő műveletben a hátramaradt Különleges Hadviselési Osztály török
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ügynökei 1955. szeptember 6-án a görögországi Thesszalonikiben bombát dobtak
egy házba, amelyet a
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Musztafa Kemal Múzeumban, és ezért minden török nagyra becsülte. A török
A hátramaradt ügynökök alig hagytak nyomot, és a görög rendőrséget okolták a
cselekményért. A hamis zászlós akció bevált, a török kormány és a sajtó pedig a
görögöket tette felelőssé a támadásért. Azonnal, 1955. szeptember 6-án és 7-én az
ellengerilla által feltüzelt török fanatikus csoportok görög házak és üzletek százait
rombolták le Isztambulban és Izmirben, 16 görögöt megöltek, 32-t megsebesítettek
és közben 200 görög nőt megerőszakoltak."
Hivatalosan a Különleges Hadviselési Osztály és az Ellengerilla feladata a
következő volt: "Gerillamódszerek és minden lehetséges földalatti tevékenység
alkalmazása a kommunista megszállás vagy lázadás megkönnyítése érdekében, hogy
véget vessenek a megszállásnak".9 Mégis, ahogy a hátramaradási funkció keveredett
a belföldi ellenőrzéssel és a hamis zászlós műveletekkel, egyre nehezebbé vált
megkülönböztetni az Ellengerillát a klasszikus terroristáktól. A CIA és Adnan
Menderes török kormánya között 1959-ben létrejött katonai megállapodás a titkos
hadsereg belföldi feladatát hangsúlyozta azzal, hogy a titkos katonáknak "a rezsim
elleni belső lázadás esetén is bevethetővé kell válniuk".10
Ha a titkos CIA-hadsereget valóban az államcsíny megakadályozására tervezték,
akkor az nem volt teljesen sikeres. Ugyanis 1960. május 27-én Törökországban
katonai puccsot hajtottak végre, amikor 38 tiszt, köztük a CIA összekötő tisztje,
Turks ezredes megdöntötte a kormányt, és letartóztatta Adnan Menderes
miniszterelnököt. Selahattin Celik titkos hadviselési szakértő később azt állította,
hogy a Különleges Hadviselési Osztály messze nem a török demokrácia védelmére
létrehozott egység volt, hanem a török demokrácia legnagyobb fenyegetései közé
tartozott, mivel titkos falai mögött a török hadsereg többször is összeesküdött a
választott kormány ellen. Mielőtt a török katonai tábornokokat a szigorúan titkos
Különleges Hadviselési Osztályra léptették volna elő, rendszerint hivatalosan
"nyugdíjazták" őket, hogy aztán a titkos parancsnokságon szolgálhassanak alacsony
láthatósággal.11 "A Különleges Hadviselési Osztály legfontosabb akciói" - állapítja
meg Celik - "a három katonai puccs volt".12
Bár az Egyesült Államok pontos szerepe az 1960-as puccsban továbbra sem
világos, a jelenleg rendelkezésre álló bizonyítékok arra utalnak, hogy a Fehér Ház
azért tűrte a puccsot, mert előzetesen biztosította arról, hogy Törökország NATOtagsága nem kerül veszélybe. "Bár az Egyesült Államok értesült az államcsínyről, és
a különleges kétoldalú megállapodások miatt még jogi lehetőségei is lettek volna a
beavatkozásra, nem tettek semmit" - jegyzi meg Fikret Asian és Kemal Bozay a
pánturkizmus mozgalomról szóló elemzésében. 'Tudták, hogy a puccsisták többsége
nem az Egyesült Államok és a NATO ellen van.'13 A török puccsisták betartották
ígéretüket, és közvetlenül a puccs után Törökország új uralkodója, Giirsel tábornok
nyilvánosan hangsúlyozta: "Törökország hű marad a nyugati szövetségéhez".14
Selahattin Celik titkos hadviselési szakértő is arról számol be, hogy az Egyesült
Államokat már jóval a puccs végrehajtása előtt tájékoztatták. 'Egy Samet Kuscu
nevű tiszt 1957-ben felvette a kapcsolatot az Egyesült Államok isztambuli
nagykövetségével, és jelentette, hogy államcsínyre készülnek, és megadta azoknak a
tiszteknek a nevét, akik a puccsot végrehajtják majd'.15
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A puccs után a CIA kapcsolattartója, Turks ezredes lett Gursel tábornok jobbkeze
és személyi titkára. Turks felügyelte azt a folyamatot, amelynek során a
demokratikus struktúrákat lerombolták. A letartóztatott miniszterelnököt, Adnan
Menderest négy politikai vezetővel együtt megölték, míg 449 vezető politikust és
bírót letartóztattak és súlyos börtönbüntetésre ítéltek. Ezt követően a puccsot
végrehajtó 38 tiszt között nézeteltérés alakult ki a hogyan továbbról. Míg Turks
ezredes buzgón támogatta pántörök vízióját, és egy tucatnyi tisztjével együtt a
tekintélyelvű rendszert favorizálta, addig a puccsista tisztek többsége meg volt
győződve arról, hogy új alkotmányt kell elfogadni és választásokat kell tartani
ahhoz, hogy helyreálljon a törvényes rend az országban. Török ezredest radikális
meggyőződései miatt gyakorlatilag eltávolították a politikai színtérről azzal, hogy
katonai attaséként az indiai Újdelhiben lévő török nagykövetségre küldték. A
megmaradt tisztek új alkotmányt írtak, amelyet a lakosság 1961 júliusában
szavazással elfogadott.
Mivel nem tudott lemondani a pánturkizmus támogatásáról, amely egész életében
inspirálta, 1963 májusában, Indiából hazatérve Talat Aydemir tiszttel együtt ismét
kísérletet tett a kormány megdöntésére. A puccs kudarcot vallott, és Aydemirt
halálra ítélték, míg Turks ezredest letartóztatták, majd "bizonyítékok hiányában"
szabadon engedték.16 A hagyományos török jobboldali párt, a Köztársasági
Parasztnemzeti Párt (RPNP) átvételével Turks ezredes a sikertelen puccs után
azonnal visszatért a politikába, és 1965-ben megalapította a török szélsőjobboldali
Nemzeti Akció Pártját, az MHP-t (Millietci Hareket Partisi). Az MHP megalapítása
megalapozta Török ezredes hatalmát a következő évtizedekben. A demokratikus
eljárásokat és a konfliktusok erőszakmentes megoldását kevéssé tisztelve, Turks
ezredes az MHP "ifjúsági szervezeteként" fegyveres jobboldali erőt, a hírhedt
Szürke Farkasokat (Bozkurt) működtette. A kifejezetten a pán-turkizmus
mozgalomra épülő Szürke Farkasok nevüket és zászlójukat - egy szürke farkas fejét
- abból a legendából származtatták, hogy a szürke farkasok vezették ki a török
népeket Ázsiából az anatóliai hazájukba. Mivel Törökország lakosságának 80
százaléka a törökök népcsoportjához tartozik, Török ezredes nacionalista és
jobboldali ideológiájával milliók szívét és elméjét tudta meghódítani. Akik nem
csodálták a Szürke Farkasokat, azok féltek tőlük.
A Szürke Farkasok távolról sem voltak ifjúsági szervezet, hanem egy brutális,
kiképzett és felfegyverzett férfiakból álló hálózat, amely kész volt erőszakot
alkalmazni a pánturkizmus ügyének előmozdítása érdekében. "A Szürke Farkasok
hitvallása" című cikk a Bozkurtban, a szervezet hivatalos magazinjában a
következőképpen határozta meg a mozgalom ideológiáját és stratégiáját: "Kik
vagyunk mi? Mi vagyunk a Szürke Farkasok (Bozkurtcu) tagjai. Mi az ideológiánk?
A Szürke Farkas (Bozkurt) türkizmusa. Mi a Bozkurtcu hitvallása? Hiszik, hogy a
török faj és a török nemzet felsőbbrendű. Mi ennek a felsőbbrendűségnek a forrása?
A török vér'. Az Oszmán Birodalom bukásáig és a törökök több országra való
felosztásáig visszanyúló gyökerekkel a cikk a pántörök küzdelmet hangsúlyozta: "A
Bozkurtcu pántörökök? Igen! A Bozkurt-törökök szent célja, hogy a
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hogy a török állam 65 milliós nemzetté nő. Mi indokolja
van erre? A Bozkurteu már régóta kijelentette, hogy
elvek ebben a kérdésben: Nem kapsz igazat, hanem magadnak szerzed meg. Céljai
elérése érdekében a Szürke Farkasok kifejezetten az erőszak alkalmazására képezték
ki magukat: "Háború? Igen, háború, ha szükséges. A háború a természet nagy és
szent elve. Mi a harcosok fiai vagyunk. A Bozkurtcu úgy véli, hogy a háború, a
militarizmus és a hősiesség a lehető legnagyobb megbecsülésben és dicséretben kell
részesüljön".17
Ezt a nemzeti fasiszta mozgalmat használta ki és támogatta a CIA, miközben
titkos hadsereget működtetett Törökországban. Miután 1990-ben felfedték a NATO
titkos hátramaradó hadseregeit Nyugat-Európában, Törökországban kiderült, hogy a
CIA összekötő tisztje, a törökök nagymértékben toboroztak a Szürke Farkasok
között, hogy a titkos hátramaradó hadsereg személyzetét felvegyék, amely
Törökországban Counter- Guerrilla néven működött. A Szürke Farkasok széleskörű
támogatottsága és ismert brutalitásuk miatt azonban még az 1990-es években is
keveseknek volt bátorsága Törökországban és azon túl is őszintén foglalkozni a
kérdéssel. Azok között, akik megszólaltak, volt Talat Turhan tábornok is. Turhan
1960-ban más tisztekkel együtt részt vett az államcsínyben, négy évvel később
tábornoki rangban elbocsátották a török hadseregből. Az 1971-es puccs után a
hadsereg megpróbálta eltüntetni őt, és a gerillaelhárítók megkínozták, mivel
továbbra is ő beszélt a legszókimondóbban a török biztonsági rendszer legsötétebb
titkairól. Már akkor kijelentette: "Ez a NATO-országok titkos egysége", de a
hetvenes évek hidegháborús kontextusában senki sem volt hajlandó meghallgatni.18
Turhan túlélte a gerillaellenes kínzásokat, és életét a gerillaellenes titkos hadsereg
és a törökországi titkos akciók kutatásának szentelte, három könyvet publikált a
témában.19 'Amikor 1990-ben kiderült, hogy Olaszországban létezik egy Gladio
nevű, a NATO által szervezett, a CIA által irányított és finanszírozott földalatti
szervezet, amely kapcsolatban áll az országon belüli terrorcselekményekkel' emlékezett vissza Turhan - 'török és külföldi újságírók kerestek meg, és közölték
magyarázataimat, mivel tudták, hogy 17 éve kutatom ezt a területet'.20 Turhan
kitartott amellett, hogy különösen a Törökországban elkövetett, tisztázatlan
merényletek folyamatos egymásutánja miatt rendkívül sürgős a gerillaellenes
szervezet tevékenységének és a CIA-val, a török titkosszolgálattal és a védelmi
minisztériummal való kapcsolatainak teljes körű kivizsgálása és tisztázása. Három
katonai puccsot követően azonban közhelyszerűvé vált, hogy a fegyveres katonai és
félkatonai erők és a titkosszolgálat szokatlanul erős szerepet töltenek be a török
társadalomban, és ezért az Ellengerilla ellen soha nem folytattak ilyen vizsgálatot.
"Törökországban a Gladio stílusában működő különleges erőket a közvélemény
ellen-gerillának nevezi" - magyarázta Turhan, és sürgette az Európai Unió
vizsgálatát, sajnálkozva, hogy "minden erőfeszítésem, valamint a politikai pártok, a
demokratikus tömegszervezetek és a média kezdeményezései ellenére az ellengerillát még mindig nem vizsgálták ki".21
A szürke farkasok jelenlétét az ellengerillák között Turhan első kézből fedezte fel
az isztambuli Erenkoy negyedben lévő Ziverbey-villa hírhedt kínzókamráiban. Az
1950-es évektől kezdve a villát "kihallgatásra" használták.
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a volt szocialista országokból, különösen Jugoszláviából és Bulgáriából, és ebben a
folyamatban kapta meg a kommunistaellenes ellengerilla az első kiképzést a kínzási
technikákról. A villa sötét kamráit a következő években is széles körben használták,
mivel az ellengerillák emberek százait gyilkolták meg vagy okoztak maradandó
károsodást. "Az isztambuli Erenkoyban lévő kínzóvillában Eyup Ozalkus
nyugalmazott
tiszt,
a
MIT
kommunizmus
elleni
harcért
felelős
kihallgatócsoportjának vezetője által vezetett kínzócsoport bekötötte a szememet, és
megkötözte a karomat és a lábamat" - emlékezett vissza Turhan. 'Aztán azt mondták
nekem, hogy most "egy gerillaellenes egység kezében vagyok, amely a hadsereg
főparancsnoksága alatt, az alkotmányon és a törvényeken kívül működik". Azt
mondták nekem, hogy "hadifoglyuknak tekintenek, és hogy halálra ítéltek".22 A
traumatikus élmény leírása volt Turhan egyik fő stratégiája, hogy feldolgozza az
átélteket: "Ebben a villában voltam összekötözött karokkal és lábakkal egy hónapig
egy ágyhoz láncolva, és olyan kínzásoknak voltam kitéve, amelyeket egy ember
nehezen tud elképzelni" - jegyezte fel. "Ilyen körülmények között ismerkedtem meg
először az Ellengerilla elnevezéssel", és ekkor értesült a Szürke Farkasok közvetlen
részvételéről is: "A kínzók, akik ellengerillának nevezték magukat, nagyrészt a török
titkosszolgálat MIT embereiből és a Szürke Farkasokból álltak. Bár ezek a tények a
parlament napirendjén szerepeltek, a mai napig [1997] nem tisztázódtak".23
A pánturkizmus mozgalom és a törökök faji felsőbbrendűsége által inspirált török
katonai titkosszolgálat MIT (Milli Istihbaarat Teskilati - Nemzeti Hírszerző
Szervezet) számos tagja szolgált a gerillaelhárításban, és alig lehetett
megkülönböztetni őket szürke farkas kollégáiktól. A Törökországban végzett staybehind kutatás kiderítette, hogy mind a MIT, mind a gerillaellenes egységek
intézményileg egységesek voltak, mivel mindkettőnek a hírhedt és titkos CIA által
támogatott ankarai Különleges Hadviselési Osztály volt a parancsnoka. A
különleges hadviselési módszerek, amelyeket a Különleges Hadviselési Osztály
tanított és irányított, és amelyeket az MIT és a Counter-Guerrilla hajtott végre,
magukban foglalták "a merényleteket, robbantásokat, fegyveres rablásokat,
kínzásokat, támadásokat, emberrablásokat, fenyegetéseket, provokációkat,
milíciaképzést,
túszejtést,
gyújtogatásokat,
szabotázsokat,
propagandát,
dezinformációt, erőszakot és zsarolást".24
Az MIT 1965-ben váltotta fel a MAH titkosszolgálatot (Milli Amele Hizmet,
Nemzetbiztonsági szervezet). Mindkettőt a katonai személyzet uralta, és erősen
függött a CIA-tól. A hidegháború idején az MIT funkcionáriusainak egyharmada a
fegyveres erők aktív tagja volt, míg a többiek többsége nyugalmazott katonatiszt.
Jogi követelmény volt, hogy az MIT igazgatója, akit a vezérkar vagy a különleges
hadviselési osztály nevezett ki, a fegyveres erők tagja legyen. A hidegháború idején
a török köztisztviselők többször bírálták a CIA meghatározó befolyását a MIT-re és
más török titkosszolgálatokra, valamint hírhedt szokásukat, hogy titokban
beavatkoznak a politikába.
Az amerikai Pentagon kézikönyvei, köztük a szigorúan titkos FM 30-31,
kifejezetten hangsúlyozták, hogy az amerikai titkosszolgálat és a török
titkosszolgálat közötti intenzív együttműködésnek
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a titkosszolgálat az országra gyakorolt amerikai befolyás lényeges eleme
volt. A belső stabilizációs műveletek sikere, amelyeket a
az amerikai katonai titkosszolgálat belső védelmi stratégiáinak
összefüggésében nagymértékben függ az amerikai személyzet és a fogadó
ország személyzete közötti megértéstől", az amerikai titkosszolgálat számára
írt terepkézikönyv.
ügynökök és a különleges erők elmagyarázták. A kézikönyv kiemelte, hogy a CIA és
más amerikai titkosszolgálatok hogyan tudnak a fogadó országban feltűnésmentes
maradni, ha a helyi titkosszolgálatra bízzák a piszkos munka elvégzését: "Bármilyen
magas is legyen az amerikai személyzet és a fogadó ország személyzete közötti
kölcsönös megértés, az a lehetőség, hogy a fogadó ország titkosszolgálatának
ügynökeit megnyerjék az akciókhoz, sokkal megbízhatóbb alapot jelent az amerikai
katonai titkosszolgálat problémáinak megoldására. Ezért különösen fontos a fogadó
ország titkosszolgálatának vezető beosztású tagjainak hosszú távú ügynökként való
toborzása".25
Az FM 30-31 utasításainak megfelelően intenzíven ápolták a török és az amerikai
katonai és titkosszolgálati erők közötti kapcsolatokat, és a katonai segítségnyújtási
program és a nemzetközi katonai oktatási és kiképzési program keretében 1950 és
1979 között 19 193 török részesült amerikai kiképzésben.26 "Ami a hosszú ideje
szolgáló ügynökök toborzását illeti, az alábbi kategóriák tagjai különös figyelmet
érdemelnek", az FM 30-31 kifejezetten kimondta: "Tisztek, akiknek lehetőségük
volt megismerkedni az amerikai katonai kiképzési programokkal, különösen azok,
akiket közvetlenül az Egyesült Államokban képeztek ki".27 A CIA olyan hatékonyan
hatolt be a török titkosszolgálatok hálójába, hogy még a MIT vezető tisztjei is
elismerték, hogy a Fehér Háztól függenek. Sabahattin Savasman, a MIT
igazgatóhelyettese, miután 1977-ben letartóztatták azzal a váddal, hogy
együttműködött a CIA-val, kijelentette, hogy ez a vád nevetséges és nem ismeri a
török biztonsági rendszer legalapvetőbb tényeit.
"A CIA-nak van egy legalább 20 fős csoportja, amely együtt dolgozik az MITvel, és az MIT-n belül a legfőbb szerv" - magyarázta Savasman. 'Ők biztosítják
mind a hírszerzési információcserét, mind a Törökországon belüli és kívüli közös
műveletekben való együttműködést.' Az együttműködés, mint hangsúlyozta, nem az
ő hivatali ideje alatt kezdődött: Titkosszolgálatunk már az 1950-es évek óta
együttműködik a CIA-val... minden általunk használt technikai eszközt a CIA
bocsátott rendelkezésünkre. Személyzetünk nagy részét a CIA képezte ki külföldön.
Az MIT központját a CIA építette." Beszédes, hogy a CIA biztosította a törökök
számára a kínzóeszközöket is: "A kihallgató kamrák teljes felszerelése a
legegyszerűbbtől a legbonyolultabb eszközökig a CIA-tól származik. Ezt tudom,
mert közvetlenül dolgoztam vele". Az MIT teljes mértékben a CIA-tól függött,
mindenekelőtt azért, mert a CIA fizette a számlát, ahogy Savasman hangsúlyozta:
"A Törökországon belüli és kívüli műveletek költségei a CIA költségvetését
terhelik".28
Kiemelve, hogy a "titkosszolgálat behatolt a teljes szövetébe a
török társadalom", a titkos hadviselés szakértője, Celik úgy érvelt, hogy "a
titkosszolgálatok hálózata a legbefolyásosabb hatalom Törökországban... az általuk
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A foglalkoztatást soha nem hozták nyilvánosságra Törökországban. De a becslések
szerint... több százezres tömegről van szó.29 A török biztonsági rendszerre
gyakorolt erős amerikai befolyás miatt a CIA és az MIT műveleteivel kapcsolatos
vizsgálatok ritkák maradtak. Duane Clarridge, aki 1933-ban született, és a
hidegháború idején a CIA isztambuli állomásának talán legbefolyásosabb vezetője
volt, 1997-ben megjelent "Egy ügynök minden évszakra" című memoárjában külön
méltatta Hiram Abas MIT-ügynököt. Saját bevallása szerint Abas "közelebb állt
hozzá, mint a saját testvére". Clarridge hangsúlyozta, hogy "Hiram egyedülálló volt.
A maga idejében ő volt a legjobb hírszerző Törökországban. A külföldi hírszerző
közösség minden tagja, aki ismerte őt, ezen a véleményen volt. A végén a török
hírszerző szolgálat elnökének asszisztense volt; ő volt az első civil, aki ezt a pozíciót
betöltötte".
Abast az Egyesült Államokban képezték ki titkos akciók végrehajtására és
az MIT ügynökeként először Bejrútban szerzett hírnevet, ahol 1968 és 1971 között
együttműködött az izraeli titkosszolgálattal, a Moszaddal, és számos véres támadást
hajtott végre palesztinok ellen. Sabahattin Savasman, az MIT igazgatóhelyettese a
tárgyaláson megerősítette, hogy Hiram Abas "részt vett a CIA-val közös
műveletekben Libanonban, jelentős fizetést és anyagi jutalmat szerezve magának,
baloldali fiatalokat vett célba a palesztin táborokban, és fejpénzt kapott az akciókban
elért eredményeiért".30 Törökországba való visszatérése után Abas a CIA-val való
szoros kapcsolatai miatt folyamatosan előléptették az MIT hierarchiájában, és
továbbra is részt vett kényes terrorakciókban. Karrierje még akkor sem állt meg,
amikor a CIA állomásfőnökét, Clarridge-et áthelyezték a CIA olaszországi
állomásának élére. Clarridge még akkor is kapcsolatban maradt Abasszal, amikor
1981-ben Ronald Reagan elnök és Bill Casey CIA-főnök alatt szolgált. Abban az
időben a latin-amerikai irodában dolgozott a CIA amerikai központjában, ahol részt
vett a nicaraguai kontrák amerikai szponzorálásában, amely tevékenységről aztán
hazudott az amerikai kongresszusnak az iráni kontra-botrány idején.
Törökországban az egyik titkos művelet, amelyben Abas török CIA-ügynök
vezető szerepet játszott, az 1972. március 30-i úgynevezett kizildere-i mészárlás
volt. Abas a műveletet Mehmet Eymur MIT-ügynökkel együtt hajtotta végre, akit
később az MIT kémelhárítási osztályának vezetőjévé léptettek elő, és aki így
emlékezett vissza a napra: "Délután érkeztünk meg Unye-be, Nurettin Ersin
főhadnaggyal, a MIT szolgálatában álló altábornaggyal, valamint az ankarai részleg
vezetőjével és hat-hét másik ankarai emberrel együtt." A délutáni órákban érkeztünk
meg Unye-be. Az ügynökök kínzással próbálták kideríteni a baloldali militánsok
pontos tartózkodási helyét. 'Az akkor szolgálatban lévő MIT-képviselő lefolytatta a
szükséges tárgyalásokat, és utasította a MIT tagjait, hogy vegyék át a
kihallgatásokat, és a kihallgatás eredményeivel kapcsolatban utasította a
csendőrséget, hogy a letartóztatásokat, valamint a rohamokat is vegye át.'
A lefoglaltak között volt a baloldali Cayan is. "Cayan és barátai folytatták
éneküket, és időről időre felbosszantották a katonákat" - emlékezett vissza Eymiir.
"Felismertek minket a civil ruházatunkról. Olyan kifejezésekkel próbáltak
bosszantani minket, mint "Samu bácsi emberei" és "fasiszta MIT-tagok". Körülbelül
150-200 méterre voltunk tőlük. Választ is adtunk nekik. Olyan kijelentésekkel
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próbálták befolyásolni a katonákat, mint például, hogy ne engedelmeskedjenek a
fasiszták parancsainak.
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tábornokok.31 Az ezt követő mészárlásban kilenc baloldali harcost öltek meg.
Meggyőződve arról, hogy Törökország legnagyobb problémáinak
megoldásához erőszakot kell alkalmazni, az MIT ügynöke, Eymur később
büszkén mesélte visszaemlékezéseiben, hogy
jól alkalmazta a kínzást a kihallgatások során a Ziverbey-villában lévő
ellenguerillával együtt.32 Bosszúból a török militáns baloldal lemészárolta "Samu
bácsi emberét", Abast, mire Clarridge, a CIA egykori állomásfőnöke ismét
Törökországba utazott, hogy meglátogassa Abas sírját.33
A török gerillaelhárítás szakértője, Celik hangsúlyozta, hogy bár az Egyesült
Államok állt a török gerillaelhárítás létrehozása mögött, és támogatta mind az MIT-t,
mind a különleges hadviselési osztályt, leegyszerűsítő lenne azt feltételezni, hogy a
Fehér Ház teljes mértékben ellenőrizte a titkos katonai erőket Törökországban a
hidegháború alatt. "Túlságosan leegyszerűsítő" - hangsúlyozta Celik - "úgy
jellemezni az Ellengerillát, hogy az csak egy amerikai termék volt, amely pusztán
amerikai parancsokra reagált".34 A pántürkizmus nagyon sajátos jellege miatt, amely
a török titkos katonákat ösztönző ideológia nagy részét adja, a NATO titkos
hátramaradó alakulatát nem lehet könnyen összehasonlítani más nyugat-európai
hátramaradó alakulatokkal. 'A török ellengerilla definíciója nem azonos más NATOországokéval' - hangsúlyozta Celik. 'Hiba lenne ugyanazt a definíciót használni, mert
így messze elmaradna a tényleges méretektől', mindenekelőtt az egység
erőszakosságát, valamint az államba való intézményes beágyazottságát lehetne
gyorsan alábecsülni, 'mert Törökországban az ellengerilla egy olyan mechanizmus,
amely behatolt az egész államba'.35 Ugyanezt a kérdést más oldalról megközelítve
Hasan Esat Isik török védelmi miniszter, tábornok kiemelte a Fehér Ház befolyását,
és élesen bírálta a török szuverenitásnak az Egyesült Államok által támogatott
gerillaelhárításon keresztül történő felforgatását: "Az ötlet az Egyesült Államokból
származik. A finanszírozás is... Egyáltalán nem lehet megérteni, hogyan lehet eljutni
odáig, hogy egy idegen nemzetnek megengedjük, hogy Törökországban
szervezeteket felügyeljen, befolyásoljon és alakítson".36
A gerillaellenes titkos hadsereg kiképzését Törökország-szerte számos helyen és
külföldi országokban is végezték. A paramilitáris kiképzőközpontok közé tartoztak
az ankarai, bolui, kajszeri, az Izmir melletti Buca, Canakkale és 1974 után Ciprus
iskolái is. A bolu-i hegyi kommandós iskolában az amerikai különleges erőket,
köztük a vietnami háborúra készülő Zöldsapkásokat is képezték a gerillaelhárítókkal
együtt. Kiválasztott gerillaelhárító tiszteket az USA-ban, az Amerikai Iskolában
(School of the Americas, SOA) képeztek ki. A különleges erők és terroristák hírhedt
kiképzőközpontját 1946-ban nyitották meg Panamában, majd 1984-ben az amerikai
hadsereg Fort Benningbe, az Atlantától mintegy 85 mérföldre délkeletre fekvő
Georgia államba költöztették. Az iskola, amely a hátramaradt tisztek mellett
mintegy 60 000 latin-amerikai katonát képzett ki, az erőszak táptalajaként vált
világhírűvé. Joseph Blair, az amerikai hadsereg őrnagya, aki három évig tanított a
SOA-ban, némi sajnálattal emlékezett vissza: "A tiszteket megtanították arra, hogy
felkaphatják [az embereket], feldobhatják őket egy busz hátuljára, és tarkón lőhetik
őket".37
Az Európából érkező titkos katonák kiképzése a SOA-nál magában foglalta az
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mutattak be, amelyekben
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demonstrálja a kommunisták agresszióját és felforgatását, a titkos erők
Celik tudós elmondja. Állítólag a SOA amerikai terrorképző központja a tanított
módszerek tekintetében szinte teljesen megegyezett Oszama Bin Laden afganisztáni
al-Kaida terrorképző központjaival. 'A mexikói határhoz közeli Matamorosban
zöldsapkások felügyelete alatt tanulják meg a robbanóanyagok kezelését, és
megtanítják őket arra is, hogyan kell valakit csendben megölni, leszúrni vagy
megfojtani'.38 Az oktató kézikönyvek között volt a hírhedt, titkos 30-31-es terepi
kézikönyv is, az FM 30-31A és FM 30-31B mellékletekkel együtt, amelyet a
Pentagon titkosszolgálatának, a DIA-nak az amerikai terrorizmus szakértői írtak, és
számos nyelvre lefordítottak.39 A kézikönyv mintegy 140 oldalon, nem
eufemisztikus, világos és világos nyelven ad tanácsokat a szabotázs, a robbantás, a
gyilkosság, a kínzás, a terror és a hamis választások területén végzett
tevékenységekhez.
Az FM 30-31 talán a legérzékenyebb tanácsként arra utasítja a titkos katonákat,
hogy
békeidőben erőszakos cselekményeket hajtanak végre, majd a kommunista
ellenségre kenik azokat, hogy félelem és riadalom helyzetet teremtsenek.
Alternatívaként a titkos katonáknak azt az utasítást adják, hogy épüljenek be a
baloldali mozgalmakba, és ösztönözzék őket az erőszak alkalmazására:
"Előfordulhat, hogy a fogadó ország kormányai passzivitást vagy határozatlanságot
tanúsítanak a kommunista felforgatással szemben, és az amerikai titkosszolgálatok
értelmezése szerint nem reagálnak kellő hatékonysággal" - írja le a kézikönyv azt a
helyzetet, amikor úgynevezett hamis zászlós műveletet kell alkalmazni. "Az
amerikai hadsereg hírszerzésének rendelkeznie kell olyan különleges műveletek
indításának eszközeivel, amelyek meggyőzik a fogadó ország kormányait és a
közvéleményt a felkelő veszély valóságáról. E cél elérése érdekében az amerikai
hadsereg hírszerzésének arra kell törekednie, hogy különleges megbízatású
ügynökökkel igyekezzen a felkelést feltartóztatni, akiknek feladata, hogy a felkelés
legradikálisabb elemei között különleges akciócsoportokat alakítsanak ki.". Az
ellenséges mozgalmon belüli ügynököknek ezt követően fokozniuk kellett az
erőszakot, amire viszont a reguláris erőknek és a gerillaellenes erőknek reagálniuk
kellett. "Abban az esetben, ha nem sikerült sikeresen beépülni ilyen ügynököket a
lázadók vezetésébe, hasznos lehet a szélsőbaloldali szerveződések saját céljaink
érdekében történő instrumentalizálása a fent leírt célok elérése érdekében.".40
Az FM 30-31 kifejezetten hangsúlyozta, hogy az FM 30-31 fő pontja, hogy a
bevonás a
Pentagonnak minden körülmények között titokban kellett maradnia: "Ezeknek a
különleges műveleteknek szigorúan titkosnak kell maradniuk. Csak azok a
személyek tudhatnak arról, hogy az amerikai hadsereg részt vesz egy szövetséges
ország belügyeiben, akik a forradalmi felkelés ellen tevékenykednek. Az a tény,
hogy az amerikai hadsereg erőinek részvétele mélyebbre nyúlik, semmilyen
körülmények között nem válhat ismertté".41 Az FM 30-31 és mellékleteinek
megismerési igényének korlátozása érdekében a másolatokat, mint a könyv
hangsúlyozza, "szigorúan a terjesztési listán megnevezett személyekre korlátozták".
Legjobb esetben sem maradhatott semmilyen papírnyom. 'Amikor csak lehetséges, a
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részletes utasításokat e függelék alapján szóban kell átadni. Hangsúlyozni kell az
ügy rendkívül érzékeny jellegét".42
Mivel azonban a titkokat soha nem lehet örökre megtartani, a Baris című török
újság 1973-ban, a török társadalmat sokkoló, rejtélyes erőszakos és brutális
cselekmények közepette bejelentette az FM 30-31 kiadását.
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Ezután a titkos kézikönyv birtokába jutott barsi újságíró eltűnt, és soha többé nem
hallottak róla. A nyilvánvaló veszély ellenére
Talat Turhan két évvel később kiadta a szigorúan titkos FM 30-31 török nyelvű
fordítását, mire Spanyolországban és Olaszországban is megjelentek az amerikai
terrorkézikönyv kiadványai.43 Az Európa-szerte működő titkos NATO-hadseregek
felfedezése után a kutatók elkezdték vizsgálni az FM 30-31 és a hátramaradt
hadseregek közötti közvetlen kapcsolatot. Allan Francovich a BBC Gladioról szóló
dokumentumfilmjében bemutatta az FM 30-31B egy példányát magas rangú
amerikai tisztviselőknek. Ray Cline, a CIA hírszerzési igazgatóhelyettese az 1960-as
években megerősítette: "Ez egy hiteles dokumentum". William Colby, a CIA
igazgatója 1973 és 1976 között, aki szorosan részt vett a Gladio hadműveletben és a
Nyugat-Európa számos országában végrehajtott hátramaradásban, a kamera előtt
vonakodott szembenézni hazájának ezzel a sötét oldalával, és azt állította: "Soha
nem hallottam róla". A CIA propaganda szakértője, Michael Ledeen is elzárkózott a
kényes dokumentumtól, és azt állította, hogy az egy szovjet hamisítvány. Míg Licio
Gelli, az olasz szabadkőműves és a kommunistaellenes P2 vezetője őszintén
elmondta Francovich-nak: "A CIA adta nekem".44
Törökországban az 1920-as évek óta nem látott mértékű erőszak tört ki, miután
1971. március 12-én a török katonai jobboldal a második világháború vége óta
másodszor is puccsot hajtott végre, és ismét átvette a hatalmat. A puccsot követő
évtizedet rendkívül erőszakos konfliktusok jellemezték, amelyekben az ellengerilla,
a szürke farkasok és a katonai és a politikai jobboldal által védett MIT harcolt a
politikai baloldallal, miközben az ország egyenesen polgárháborúhoz hasonló
helyzetbe süllyedt. Az 1970-es évek terrorjának halálos áldozatainak számát
összességében 5000-re becsülik, és a gyilkosságok többségéért a jobboldali
kommandósok voltak felelősek. Az 1978-as évre vonatkozó statisztika 3319 fasiszta
támadást jegyzett fel, amelyekben 831-en haltak meg és 3121-en megsebesültek.45
Megfigyelők megjegyezték, hogy a török hadsereg legreakciósabb frakciója[!], a
légierő az 1971-es puccs előtt és a kilenc évvel későbbi második puccs előtt is
küldött egy képviselőt Washingtonba. Míg az 1971-es puccs előtt Muhsin Batur, a
török légierő parancsnoka látogatott Washingtonba, addig 1980-ban Tahsin
Sahinkaya, a légierő parancsnoka is vállalkozott ugyanerre az útra.46 Az 1965 és
1971, illetve 1975 és 1978 között hivatalban lévő Ihsan Caglayangil megbízott török
külügyminiszter később így emlékezett vissza a puccsra: "Március 12-én a CIA
jelen volt, ráadásul nagy erőkkel. Anélkül, hogy közvetlenül a CIA-t hibáztatta
volna azért, hogy őt és más minisztereket eltávolítottak a puccs során, Caglayangil a
CIA-nak a MIT-vel és a gerillaellenes titkos hadsereggel való szoros kapcsolatáról
elmélkedett: "Hogyan fog a CIA eljárni? A CIA ezt a szerves kapcsolatai révén
teszi. Arról a pszichológiai befolyásról beszélek, amelyet a hírszerző közösségen
belül gyakorol. A CIA a hírszerző szolgálatomban szabadon válogathat, anélkül,
hogy hagyná vagy akadályozná.47
Talat Turhan ezredes azzal vádolta az Egyesült Államokat, hogy a különleges
hadviselési osztály, a gerillaellenes titkos hadsereg és a MIT felállításával és az FM
30-31 szerinti kiképzésével táplálta azt a brutalitást, amelytől Törökország az 1970es években szenvedett. "Az ebben az irányelvben szereplő javaslatok, amelyek
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véleményem szerint összeegyeztethetetlenek az alkotmánnyal és a törvényekkel,
szinte teljes egészében az 1971. március 12-i és az 1980. szeptember 12-i katonai
összefogás után kerültek végrehajtásra" - bírálta Turhan, és hangsúlyozta, hogy "az
irányelvek ellentmondanak az alkotmányunknak, és egyértelműen bizonyítják az
amerikai titkosszolgálat beavatkozási politikáját".48
Ahogy a gerillaelhárítás kezdte kiterjeszteni tevékenységét, Bülent Ecevit, aki
1973-ban török miniszterelnök lett, szintén felfigyelt a titkos erő jelenlétére. Saját
bevallása szerint megdöbbent, amikor 1974-ben először hallott a titkos, úgynevezett
különleges hadviselési osztály létezéséről. Meglepetése csak fokozódott, amikor a
titkos részleg pénzt kért tőle, amelyre állítólag egy új főhadiszálláshoz volt szükség.
Amikor Ecevit érdeklődött, hogy mióta létezik a titkos Különleges Hadviselési
Osztály, és ki finanszírozta azt, a török hadsereg parancsnoka, Semih Sancar
tábornok tájékoztatta a miniszterelnököt, hogy az Egyesült Államok finanszírozta az
egységet a közvetlen háború utáni évek óta, és azt tanácsolta Ecevitnek, hogy ne
foglalkozzon túlságosan az üggyel, mert az az állam legnagyobb titkait érinti.49
Ecevit nem követte Sancar tábornok tanácsát, és kivizsgálta az állami
költségvetés. Ott azonban nem talált egy Speciális Hadviselési Osztály nevű
szervezetet. Ragaszkodása nyomán ezt követően katonai eligazítást kapott: "Van
bizonyos számú önkéntes hazafi, akiknek a nevét titokban tartják, és akiket
életfogytiglanra alkalmaznak ebben a különleges osztályban. Az ország különböző
részein fegyverraktárakat rejtegetnek". Ecevit jól érzékelte a veszélyt, és aggódott,
hogy ezek az úgynevezett hazafiak esetleg jobboldali programot követnek, és
belföldi célpontok ellen használják a fegyvereiket. Mégis, mivel tudomásul kellett
vennie a törökországi realitásokat,
azaz a katonai apparátus túlsúlya a polgári apparátus felett, vonakodva beleegyezett
a titkos műveletbe, felszabadította a pénzeszközöket, és soha nem tárgyalt az
Egyesült Államokkal az ügyről.50
Ecevit aggodalmai azonban megalapozottak voltak. Az Ellengerilla ugyanis
valóban belföldi terrorizmust folytatott. Egy kiemelkedő mészárlásra 1977-ben
került sor. Az 1970-es évek terrorévei alatt a legnagyobb törökországi
szakszervezetek a hagyományos munkásnapon, május elsején tiltakozó gyűlést
szerveztek Isztambul főterén, a Taskim téren. A folyamatos és egyre fokozódó
belföldi terrorral szemben 1976-ban 100 ezren vettek részt a békés tüntetésen. 1977ben pedig legalább 500 ezren gyűltek össze a téren. A borzalom akkor kezdődött,
amikor a nap lemenőben volt, és a környező épületeken lévő mesterlövészek tüzelni
kezdtek a szónoki emelvényre. A tömeg pánikba esett. Harmincnyolcan meghaltak,
több százan megsebesültek. A lövöldözés 20 percig tartott, a helyszínen lévő több
ezer rendőr mégsem avatkozott be.
Hiram Abas török CIA-ügynök, aki "közelebb állt Clarridge CIAállomásfőnökhöz, mint a saját testvére", személyesen jelen volt a május elsejei
mészárláson.51 A Hotel International, ahonnan a lövések eldördültek, az ITT
vállalaté volt, amely már 1973-ban részt vett az Allende elnök elleni puccs
finanszírozásában Chilében, és jó viszonyban volt a CIA-val. Három nappal május
elseje előtt a szálloda kiürült, és nem voltak foglalások.
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elfogadták. Május 1-jén egy csoport szökevény lépett be a szállodába. A mészárlás után
a szállodát egy másik cég vette át, és a nevét "Marmara Hotel"-re változtatták. Az
ezt követő nyomozás során hirtelen eltűntek kulcsfontosságú video- és
hanganyagok.52
Amikor Bülent Ecevit értesült a mészárlásról, felkereste Fahri Koruturk
elnököt, és elmondta neki, hogy szerinte a terrorban a gerillaelhárítók is részt
vettek.
"Koruturk továbbította félelmeimet az akkori miniszterelnöknek, Szulejmán
Demirelnek", aki Ecevitet követte hivatalában, és a hír hallatán "nagyon izgatottan
reagált", de nem volt képes kihívni a Különleges Hadviselési Osztályt.53 Ecevit
továbbra is éber maradt a gerillaelhárítással kapcsolatban. Egyszer egy magas rangú
török katonatiszttel Kelet-Törökországban tartott vacsorán Ecevit megtudta, hogy a
tábornok a Különleges Hadviselési Osztályon dolgozott. Ecevit megragadta az
alkalmat, és közölte a tábornokkal: "Mély gyanúm van azzal a részleg civil
kiterjesztésével kapcsolatban". A tábornok biztosította őt: "A civilek nagyon
becsületesen, nagyon hűségesen dolgoznak. Nincs mitől félni'. Ecevit ragaszkodott
hozzá: 'Pusztán hipotézisként, tábornok úr, nagyon is lehetséges, hogy az egyik ilyen
életvidám hazafi egy bizonyos későbbi időpontban a Nemzeti Akciópárt MHP
pártfőnöke lesz, amelyik éppen ebben a városban részt vesz a jobboldali
terrorizmusban'. Igen, ez a helyzet - válaszolta a tábornok. Hozzátéve 'De ő egy
nagyon kedves
ember.54
Ecevit bátorítására az ankarai helyettes államügyész Dogan Oez követte a
példáját, és kivizsgálta a török ezredes jobboldali pártja, az MHP, az Ellengerilla, a
Különleges Hadviselési Osztály és a Törökországot az 1970-es években ért terror
közötti kapcsolatokat. Zárójelentésében megállapította, hogy "a katonai és polgári
biztonsági szolgálatok állnak mindezek mögött. A Kontra-Guerilla a Különleges
Hadviselési Osztály (Oezel Harp Dairesi) alá van rendelve". Továbbá a MIT is
közvetlenül részt vett a mészárlásokban, míg "mindezen tevékenységeket az MHP
tagjai és káderei irányítják".55 Az ügyvéd felfedezte a titkot és helyesen írta le, majd
ezt követően 1978. március 24-én megölték. Gyilkosa, a Szürke Farkasok tagja,
Ibrahim Ciftci beismerte a bűncselekményt, de gúnyt űzött az igazságszolgáltatásból
azzal, hogy azt állította, érinthetetlen, és valóban minden alkalommal, amikor a
polgári bíróságok elítélték, a legfelsőbb katonai bíróság felülbírálta az ítéletet. A
polgári bíróságok a jegyzőkönyvbe csak annyit jegyezhettek meg: "Dogan Oez
államügyész meggyilkolása tényként megállapítható. De a katonai bíróság döntése
ellen nem fellebbezhetünk. A vádlottat szabadon engedjük.56
Még Ciftcinél is jobban, a Szürke Farkasok tagja, Abdullah Catli is a
a leghírhedtebb ellengerillák az 1970-es években. Az utcai bandák erőszakából
kikerülve Catli a Szürke Farkasok brutális végrehajtója lett a Különleges
Hadviselési Osztály irányítása alatt működő Ellengerilla tagja. Az 1971-es katonai
puccs után Catli gyorsan felemelkedett a soraikban, és 1978-ban a parancsnokság
második embere lett. Ebben az évben kellett a föld alá vonulnia, mert a rendőrség
kapcsolatba hozta őt hét baloldali aktivista meggyilkolásával. Más jobboldali
terroristák támogatásával Catli összeállt a hírhedt olasz jobboldali terroristával,
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Latin-Amerika és az Egyesült Államok.57 Szorosan kapcsolódik a terrorista
műveletekhez
Törökországban és külföldön Catli kiváló kapcsolatokat ápolt a török elittel. 1990.
november 3-án Susurluk közelében, a török állam magas rangú tisztviselőivel együtt
autóbalesetben meghalt.58
Egy másik rettegett szürke farkas Haluk Kirci volt, akit kollégái "Idi Amin"
becenévvel illettek az ugandai diktátor után, aki az 1970-es években ezreket
mészárolt le. A 20 éves Kirci, aki az ankarai egyetem hallgatója volt, az alparsan
törökök kommunistaellenes pántörök ideológiájának lelkes híve volt. 1978. október
8-án ő hajtotta végre a bahcelievleri mészárlást, kivégezve a baloldali, nem militáns
Török Munkáspárt (TIP) hét diákját. A tömeggyilkosság miatt nemzetközileg
körözött Kirici később emlékirataiban emlékezett vissza a mészárlásra:
"Odamentem, kivettem őket a kocsiból, és arccal lefelé a földre tettem őket. Aztán
fejenként három golyót eresztettem a fejükbe. Aztán visszamentünk abba a lakásba.
Ott a másik öt lelkiismeret nélkül feküdt a padlón... Először megpróbáltam
egyiküket megfojtani egy dróttal, de ez nem sikerült. Aztán egy törülközővel
fojtogattam'.59 Amikor 1996-ban a Szürke Farkasok vezetője, Catli meghalt a
Susurluk-balesetben, Kirci és egy csapat testőr a kocsiban ült Catli Mercedese
mögött. Látva, hogy Catli összetörve ül a Mercedesben, Kirici teljes pánikban
felhívta a Szürke Farkasok vezető alakjainak telefonszámát, segítséget kért, és azt
kiabálta: "A főnök súlyosan megsérült. Haldoklik.' Hiába. Catli meghalt, és Kirici
átvette a Szürke Farkasok vezetését.60
Catli mellett a leghíresebb Szürke Farkas és ellengerilla tag volt
barátja, Ali Agca, aki világhírűvé vált, amikor 1981. május 13-án a római Szent
Péter téren lelőtte II János Pált. A pápa súlyosan megsebesült, de túlélte. Agca az
1970-es évek végén, diákévei alatt ismert fasiszta militáns volt, aki állítólag egyik
kevésbé erőszakos akciója során két diákot lőtt lábon egy baloldali szálló elleni
támadás során. Terrorista körökben olyan hírnévre tett szert, hogy baloldaliak
többször is megpróbálták megölni. Catlival együtt Agca részt vett Törökország
legjelentősebb újságszerkesztője, Abdi Ipekci 1979. február 1-jén történt
meggyilkolásában. Ipekci mélyen aggódott a török jobboldal belföldi terrorja és a
CIA által nyújtott támogatás miatt, és állítólag sürgette a CIA állomásfőnökét, Paul
Henze-t, hogy állítsa le az erőszakot. Ipekci azon török újságírók közé tartozott, akik
életüket kockáztatták, amikor feltárták az állam legsötétebb titkait és a legtöbb
erőszak forrását. Ugur Mumcu is köztük volt. Kínzása során közölték vele: "Mi
vagyunk az ellengerilla. Még a köztársasági elnök sem érhet hozzánk". Mumcu a
Cumhuriyet című napilapban megjelent írásaival továbbra is leleplezte az
Ellengerillát, mire 1993-ban egy autóbomba végzett vele.61
A szerkesztő Ipecki meggyilkolása után Agcát letartóztatták, és ő hamarosan
beismerte a bűncselekményt. Amikor azonban a bíróságon azzal fenyegetőzött,
hogy megnevezi "a valóban felelősöket", a jel elég egyértelmű volt, és másnap egy
csapat szürke farkas kicsempészte Agcát nyolc ellenőrzőponton keresztül egy
szigorúan őrzött börtönből. A pápa elleni támadása után ismét letartóztatták. Catli
1985 szeptemberében Rómában tanúvallomást tett, és elárulta, hogy ő látta el Agcát
hamis személyi igazolványokkal, és ő adta át neki
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a pisztoly, amely megsebesítette a pápát. Ha a pápa elleni merényletkísérletük után
komolyan kivizsgálták volna a Szürke Farkasokat, a török hátramaradt
ellengerilla minden bizonnyal lelepleződött volna. Ez azonban nem történt
meg
történik, mint a CIA, hogy elterelje a figyelmet hibáztatta a KGB-t, hogy a
Szürke Farkasokat toborozta a művelethez.62
Amikor Ecevit, akit már régóta aggasztottak a török hátramaradó gerillaelhárítók
brutális műveletei, 1977-ben miniszterelnök lett, panaszt tett Kenan Evren tábornok,
a hadsereg vezérkari főnöke felé: "A kizildere-i incidensek során állítólag a
különleges hadviselési osztályt használták. Aggódom emiatt a civil szervezet miatt.
Nem lehet tudni vagy ellenőrizni, hogy egy fiatal újonc húsz év után mire juthat egy
ilyen szervezetben". Erre Evren állítólag így válaszolt: "Nincs miért aggódni. Majd
mi foglalkozunk vele". Ezt követően Ecevit nyilvánosan kijelentette:
"Mindannyiunknak tisztelettel kell lennünk a török fegyveres erőkkel szemben, és
segítenünk kell őket abban, hogy megvalósítsák azt a vágyukat, hogy távol
maradjanak a politikától".63
Evren tábornok betartotta ígéretét. A katonai puccsra 1980. szeptember 12-én
került sor, amikor Evren magához ragadta a hatalmat, miközben a NATO
törökországi szövetséges mobil erői az Anviel Express manővert hajtották végre.64
Egy perbe fogott szélsőjobboldali később hitelt érdemlően állította, hogy az 1970-es
évek mészárlásai és rémtettei egy stratégia voltak, hogy Evren és a katonai jobboldal
hatalomra kerüljön: "A mészárlások a MIT provokációja volt. Az MIT és a CIA
provokációival előkészítették a terepet a szeptember 12-i puccshoz".65 Később
kiderült, hogy Evren tábornok a puccs idején a Különleges Hadviselési Osztály
elnöke és a gerillaellenes titkos hadsereg parancsnoka volt. Amikor Evren tábornok
a harci öltözetet öltönyre és nyakkendőre cserélte, és Törökország elnökévé tette
magát, minden terrortámadás csodával határos módon hirtelen leállt.66
Carter amerikai elnök az operában volt, amikor a törökországi puccs történt.
Amikor értesült erről, felhívta Paul Henzét, a CIA törökországi állomáshelyének
korábbi vezetőjét, aki nem sokkal a puccs előtt hagyta el Ankarát, hogy Carter elnök
biztonsági tanácsadója legyen Washingtonban, a CIA törökországi irodájában.
Carter a telefonban elmondta Henzének, amit utóbbi már tudott: "Az emberei most
hajtottak végre puccsot!".67 Az elnöknek igaza volt. Paul Henze a puccs másnapján
diadalmasan jelentette ki washingtoni CIA-s kollégáinak: "A mi fiaink
megcsinálták!".68 Celik gerillaellenes szakértő szerint Henze "volt az 1980.
szeptember 12-i puccs fő archi- tektora".69 Évekkel később Carter megjegyezte,
hogy "a szeptember 12-i megmozdulás [sic] előtt Törökország kritikus helyzetben
volt a védelmi rendszerét illetően. Az afganisztáni beavatkozás és az iráni monarchia
megdöntése után a törökországi stabilizációs mozgalom megkönnyebbülést jelentett
számunkra".70
Carter nemzetbiztonsági tanácsadója, Zbigniev Brzezinski támogatta az álláspontot.
Henze. A Nemzetbiztonsági Tanácsban az iráni helyzetről folytatott vita során, ahol
1979-ben Khomeiny ragadta magához a hatalmat, Brzezinski annak a véleményének
adott hangot, hogy "Törökország számára, akárcsak Brazília számára, egy katonai
kormány lenne a legjobb megoldás".71 A nemzetközi sajtó a puccsot követő napon
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A washingtoni külügyminisztérium "megerősítette, hogy az Egyesült Államokat az
államcsíny előtt a hadsereg tájékoztatta arról, hogy átveszik a hatalmat". Török
katonatisztek kijelentették, hogy a török hadsereg nem avatkozik be, hacsak nem
kapnak előzetes beleegyezést Washingtontól.72
A katonai puccs idején Törökországban mintegy 1700 Szürke Farkas szervezet
működött, mintegy 200 000 regisztrált taggal és egymillió szimpatizánssal.73 Ezek az
1970-es években a feszültségkeltő műveletek stratégiájának félelmetes eszközei
voltak, amelyek előkészítették az utat a puccshoz. Most biztonsági kockázatot
jelentettek, és Evren tábornok a hatalma megszilárdítására tett kísérletként betiltotta
a jobboldali MHP pártot, és letartóztatta Török ezredest és az MHP más tagjait,
valamint számos szürke farkast. A török katonai kormány 1981 májusában az MHP
ellen benyújtott vádiratában az MHP párt 220 tagját és a hozzá tartozó szervezeteket
vádolta meg 694 gyilkosságért való felelősséggel.74
Letartóztatása ellenére a török ezredes népszerűsége töretlen maradt, és amikor
1997. április 4-én egy török kórházban szívelégtelenségben elhunyt, félmillióan
gyűltek össze a temetésén, miközben a Szürke Farkasok a világ minden tájáról
repülőjáratokat szerveztek hozzá. Necmettin Erbakan iszlám miniszterelnök
kifejtette, hogy Turks nagyban alakította Törökország legújabbkori történelmét, és
"haláláig nagyban meghatározta a törökországi politikai életet, és hűséges
szolgálataival mindig a legnagyobb dicséretet érdemelte ki". Tansu Ciller
külügyminiszter még tovább fokozta a dicséretet, amikor kijelentette, hogy "Tiirks
történelmi személyiség volt. Különleges helyet érdemel demokratikus
történelmünkben. Mindig kiváló kapcsolatban voltam vele". Míg Kemal Yazicioglu
volt rendőrfőnök hangsúlyozta: "Farkas főnököm! Mindent tőled tanultam!'75
Számos letartóztatás után a török börtönök megteltek a Szürke Farkasok
terroristáival,
mire az MIT ügynökei felkeresték egykori harcostársaikat, és vonzó ajánlatot tettek
nekik: a börtönből való szabadulás és a biztos jövedelem, ha beleegyeznek, hogy
harcolnak a kurd kisebbség ellen Törökország délkeleti részén.76 Sokan elfogadták,
és harcolni kezdtek a baloldali kurd militáns mozgalom, a PKK ellen, amely 1984ben fogott fegyvert, miután az előző években ezreket kínoztak meg. Ahogy a
gyűlölet és a radikális erőszak mindkét oldalon nőtt, a konfliktus elhúzódott.
Állítólag a török hátramaradt ellengerilla is részt vett a konfliktusban, amelyben
mindkét oldalon 25 ezren haltak meg, miközben kurdok milliói váltak földönfutóvá,
mivel Ankarát az Egyesült Államok fegyverekkel, helikopterekkel és
vadászgépekkel támogatta. Az áldozatok családjait nem szórakoztatta, amikor Bill
Clinton amerikai elnök Törökországot "a kulturális sokszínűség erényeinek ragyogó
példájának" nevezte a világ számára.77
A mai napig a NATO hátramaradó részvétele a mészárlások elleni mészárlásokban
a kurdok a legnagyobb titkok közé tartoznak Törökországban és Washingtonban.
Cem Ersever őrnagy, a PKK ellen tevékenykedő török félkatonai egységek egykori
parancsnoka később elég nyíltan leírta könyvében, hogy a gerillaellenes és más
félkatonai egységek hogyan alkalmaztak titkos hadviselést és terrort a PKK ellen.
Ersever azt is elárulta, hogy terrorista egységei hogyan gazdagodtak meg a "heroin
autópálya" mentén a magánadók emelésével, mivel a kábítószer a
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Afganisztánnak nyugat felé tartva Törökországon kellett áthaladnia. Az Ersever
által feltárt gerillaellenes műveletek között szerepeltek a hamis zászlós akciók is
műveletek, amelyek során a PKK harcosainak öltözött ellengerillák falvakat
támadtak meg, embereket erőszakoltak meg és végeztek ki találomra. Ez, ha az
álcázás hatásos volt, meggyengítette a PKK támogatottságát a térségben, és az
embereket a PKK ellen fordította. Ersever megerősítette, hogy sok volt szürke
farkast és más szélsőjobboldali szélsőségest közvetlenül a börtönökből toboroztak a
maradásra kész halálosztagokba, amelyekben elfogott PKK-deszantosok és
iszlamisták is voltak. Ersever helyesen írta le a helyzetet, és megváltoztatta a
könyvének 1993 novemberében történt kiadását, amelyet a klasszikus gerillaellenes
módszer szerint hajtottak végre: A megkínzott és fejbe lőtt Ersever holttestét
hátrakötött kézzel találták meg.78
A török titkos hadsereg, a Counter-Guerrilla azután is működőképes maradt, hogy
Nyugat-Európa szerte felfedezték a NATO titkos hátramaradó hadseregeit. A
félkatonai erők, mint egy rákos daganat, olyan mélyen beágyazódtak a török
rendszerbe, hogy már nem lehetett egyszerűen felszámolni őket. Giulio Andreotti
olasz miniszterelnöknek a titkos NATO-hadsereggel kapcsolatos leleplezései után a
törökországi katonai kormánynak is állást kellett foglalnia. 1990. december 3-án
Dogan Beyazit tábornok, a török hadsereg műveleti osztályának (Harekat Dairesi)
elnöke és Kemal Yilmaz tábornok, a török különleges erők (Ozel Kuvvetler) főnöke
reagált a közvélemény nyomására, és sajtónyilatkozatot adott ki. Ebben elismerték a
titkos NATO-csapatok létezését Törökországban, kifejtve, hogy a titkos egységet a
Különleges Hadviselési Osztály (Ozel Harp Dairesi) irányította, azzal a feladattal,
hogy "kommunista megszállás esetén megszervezze az ellenállást".79
A tábornokok hangsúlyozták, hogy a török Gladio tagjai mindannyian jó
"hazafiak". Ez hivatalosan megerősítette Mehmet Ali Birand újságíró jelentését, aki
már 1990. november 13-án a Milliyet című független török napilapban arról számolt
be, hogy Törökországnak is van egy titkos Gladio-hadserege. Birand idézte Bülent
Ecevit volt miniszterelnököt, aki szerint a titkos egységet először az Egyesült
Államok finanszírozta, és "hazafias önkéntesek voltak a csoport tagjai". Kifejezetten
arra képezték ki őket, hogy az ország megszállása esetén gerillaellenes hadműveletet
indíthassanak".80 Ecevit mellett Jaques Santer, Luxemburg miniszterelnöke is
elárulta november 13-án: "A Törökországban működő titkos szervezet neve ellengerilla".81 William Colby, a CIA volt igazgatója is megerősítette: "Mivel
Törökország NATO-tag, egy ilyen szervezet létezése nagyon valószínű".82 Colby
mint mindig, most is ragaszkodott ahhoz, hogy a cél a kommunizmus elleni harc
volt, annak ellenére, hogy a török kommunista pártot a hidegháború alatt végig
betiltották: "Annak érdekében, hogy Törökország ne kerüljön a kommunisták kezére,
antikommunista szervezeteket támogatnak".83
Svájcban a Neue Zurcher Zeitung címlapján ez állt: "Kétségek az állam
hitelességével kapcsolatban. Egy titkos hadsereg leleplezése Törökországban", és
arról számolt be, hogy az ellenguerilla az amerikai katonai titkosszolgálat, a DIA
törökországi épületében tartja a főhadiszállását.84 A Der Spiegel című német
hírmagazin a Gladioról szóló hosszú riportjában kiemelte a görög és a török Gladio
közötti párhuzamokat.
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jelentette, hogy mindkét országban a titkos háttérerők részt vettek a katonai
puccsokban. A német magazin kiemelte, hogy a Különleges Hadviselési Osztály
gerillaellenes osztagai közvetlenül részt vettek az 1980-as katonai puccsban,
hasonlóan az 1967-es görögországi Gladio-hálózathoz.
Miközben azonban a nemzetközi sajtó azon töprengett, hogy a NATO és az
amerikai Pentagon mennyire közvetlenül támogatta a törökországi mészárlásokat, a
Törökországban 1990-ben uralkodó hadsereg minden további vizsgálatot
megakadályozott. Nem volt parlamenti bizottság sem a gerillaelhárítás, sem a
különleges hadviselési osztály vizsgálatára. Az uralkodó hadsereg a parlament és a
miniszterek kérdéseire sem volt hajlandó válaszolni, és a Gladio-botrány előtt egy
hónappal leváltott török védelmi miniszter, Giray ragaszkodott ahhoz, hogy "Ecevit
jobban teszi, ha befogja a kibaszott száját". [sic]".85
1992-ben a különleges hadviselési osztály parancsnoka, Kemal Yilmaz tábornok
biztosította az újságírókat, hogy "az osztály még mindig aktív biztonsági
műveletekben vesz részt a PKK fegyveres tagjai ellen Törökország délkeleti
tartományaiban".86 Miközben a gerillaelhárítás folytatta műveleteit, még az amerikai
külügyminisztérium is megjegyezte 1995-ös emberi jogi jelentésében, hogy
Törökországban "prominens, hiteles emberi jogi szervezetek, kurd vezetők és helyi
kurdok állították, hogy a kormányzat belenyugszik a civilek meggyilkolásába, sőt,
azt el is végzi". A Külügyminisztérium jelentése megjegyezte, hogy "Emberi jogi
csoportok arról a széles körben elterjedt és hiteles meggyőződésről számoltak be,
hogy a biztonsági erőkkel kapcsolatban álló gerillaellenes csoport hajtott végre
legalább néhány "titokzatos gyilkosságot"".87 Lucy Komisar New York-i újságíró
1990-ben megpróbált több információt szerezni hazája demokratikus
intézményeitől: "Ami Washington szerepét illeti, a Pentagon nem árulta el nekem,
hogy továbbra is nyújt-e pénzt vagy egyéb támogatást a Különleges Hadviselési
Osztálynak; valójában semmilyen kérdésre nem válaszolt ezzel kapcsolatban" számolt be Komisar. "A tisztviselők azt mondták nekem, hogy semmit sem tudnak
róla, hogy túl régen történt ahhoz, hogy bármilyen feljegyzés rendelkezésre álljon,
vagy hogy amit leírtam, az egy CIA-művelet volt, amelyről nem tudnak információt
szolgáltatni. A Pentagon egyik történésze azt mondta: "Ó, a stay-behind szervezetre
gondol. Az titkos". '88
Ha a Pentagon azt remélte, hogy a titkos hadseregek kényes ügye NyugatEurópában általában és Törökországban különösen, akkor tévedett. Az ügy egy
szokatlan baleset formájában bukkant fel újra. 1996. november 3-án egy száguldó
fekete Mercedes egy traktornak ütközött és felborult egy távoli országúton, a török
Susurluk falu közelében, Isztambultól mintegy 100 mérföldre délre. Négy utasa
közül hárman meghaltak: Egy Husseyin Kocadag nevű magas rangú rendőrtiszt, aki
a török felkelésellenes egységek parancsnoka volt, egy Abdulla Catli nevű,
gyilkosságért és kábítószer-kereskedelemért körözött, elítélt szökevény, aki a
Szürke Farkasokat irányította, és Catli barátnője, Gonca Us, egykori török
szépségkirálynő, aki maffia bérgyilkossá vált. Az egyetlen túlélő Sedat Bucak, a
török parlament jobboldali tagja és hadúr volt, akinek milíciáját a török kormány
felfegyverezte és finanszírozta a kurdok elleni harcban. Egy rendőr, egy parlamenti
képviselő, egy drogbáró és egy bérgyilkosnő kissé szokatlan kombinációja volt az
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utasoknak, amint azt a sajtó azonnal észrevette, és Bülent Bukak volt miniszterelnök
is azonnal megemlítette.
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Ecevit joggal jegyezte meg a parlamentben, hogy "A baleset leleplezte az államon
belüli sötét kapcsolatokat.89
A balesetet követően Törökország talán a legerősebb megmozdulásnak volt tanúja
az ellengerilla és a korrupt kormánytisztviselők ellen, amikor minden este 21 órakor
dühös tömegek "az ország megtisztítására a bandáktól" szólítottak fel. A sajtót és a
televíziós csatornákat heteken át a botrány és a korrupt "szuszurluk állam" legújabb
leleplezései uralták. Közel 100 000 munkás vonult tüntetésre a török fővárosban, az
igazságot követelve a hátramaradt katonákról, miközben az emberek az utcán
közvélemény-kutatásokban fejezték ki meggyőződésüket, hogy a török
igazságszolgáltatási rendszer nem működik megfelelően, a kormány korrupt, és
kijelentették, hogy elegük van az erőszakból és a titkos műveletekből. Milliók
követték az "Egy perc sötétség a teljes tisztázásért" országos tiltakozó akciót, és
tiltakozásul több mint egy hónapon keresztül minden este 21 órakor lekapcsolták a
villanyt, és ezzel egész városokat sötétítettek be.90
A Washington Post felkapta a Susurluk-sztorit és annak kapcsolatát a
Counter-Guerrilla és arról számolt be, hogy "vannak itt olyan emberek, akiknek
személyes rémálmaik vannak, történetek gyilkosságokról, kínzásokról,
emberrablásokról és más, ellenük vagy családjuk ellen elkövetett
bűncselekményekről", és egy kevésbé jól megalapozott bekezdésben hozzátette,
hogy az Egyesült Államok "kritikusan viszonyult a kormány által elkövetett emberi
jogi visszaélésekhez".91 Eközben a The New York Times így kommentálta: "Most,
hogy szinte naponta új információk látnak napvilágot, és a sajtó és a nyilvánosság
kevés másról beszél, a bizonyítékok arra utalnak, hogy a hivatalosan szankcionált
bűnözés olyan szintet érhetett el, amelyet kevesen képzeltek".92
Szulejmán Demirel török elnök a sajtó előtt megerősítette a nyilvánvalót, amikor
kijelentette, hogy "rendkívül súlyos természetű állítások" vannak, amelyek szerint a
török államon belül "a Biztonsági Főigazgatóságon belül létezik egy különleges
műveleti részleg". A részleg egyes munkatársai kábítószer-kereskedelemmel,
szerencsejátékokkal, zsarolással és gyilkosságokkal foglalkoztak... Ezek a gyilkosok
az állam utasítására dolgoznak".93 Míg Erbakan miniszterelnök hangsúlyozta: "Nem
lehet banda az államon belül. Senkinek sem szabad megengedni, hogy bármi
illegálisat tegyen, kivétel nélkül. Semmi, beleértve a PKK elleni harcot is, nem lehet
ürügy a bűnözésre. Ha ilyen dolgok történnek, ezeket a bandákat, bármilyen
összetételűek is legyenek, fel kell oszlatni".94 A sajtó élesen támadta a
titkosszolgálatot, és kijelentette, hogy a "MIT nem csak elnyomást és terrort folytat a
nép ellen. Mindenféle piszkos üzletben részt vesz, mint például a kábítószerkereskedelem, a zsarolás és a prostitúció... a MIT-t terheli a felelősség az
eltűntekért, a mészárlásokért és a kínzásokért".95
Az MIT-vel együtt a CIA is a tűzvonalba került, amikor a sajtó kiemelte a két
titkosszolgálat közötti bensőséges kapcsolatot. A növekvő kritikák közepette
Sonmez Koksal, az MIT államtitkára kijelentette: "Miért kellene az MIT-nek
bocsánatot kérnie? Az MIT magától nem tenne ilyen dolgokat anélkül, hogy a
politikai hatóság engedélyét ne szerezné meg. Az MIT állami szerv.96 A
parlamentben Fikri Saglar, a Köztársasági Néppárt (CHP) képviselője hangsúlyozta,
hogy "Az illegális jobboldali szervezetek és a török biztonsági szervek közötti
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a Gladio-hoz vezethető vissza... Ha nem vizsgálják a Gladio, a NATO-hoz
kapcsolódó, a török biztonsági rendszerben működő, nemzetek közötti
felkelésellenes szervezet működését, akkor a biztonsági korrupció valódi forrását
nem lehet hatékonyan feltárni. Szükség van a Különleges Erők Parancsnokságának,
korábbi nevén a vezérkari főnök különleges hadviselési osztályának vizsgálatára".97
A javaslat bölcs volt, de nem követték, mivel a parlament úgy döntött, hogy csak
a Susurluk-botrányt vizsgálja ki. 1998 januárjában Mesut Ylmaz új
miniszterelnöknek volt szerencséje tájékoztatni a törökországi tévénézők millióit a
Susurluk-botrány hét hónapig tartó parlamenti vizsgálatának eredményeiről. "Ez egy
szégyenletes zűrzavar anatómiája" - jelentette ki, és megerősítette, hogy "egy
kivégzőosztagot erősítettek meg az államon belül". Befejezésül elismerte, hogy "az
állam minden része tisztában volt azzal, hogy mi folyik".98 Mivel a kormány
homályban maradt, a Török Emberi Jogi Egyesület (IHD) arra a következtetésre
jutott, hogy "A Susurluk baleset nyomán napvilágra került tények alapján az
ellengerilla mintegy 3500 bűncselekményt követett el az állam támogatásával,
amelyeket az állam a mai napig eltussol", mire az IHD elnökére, Akin Birdalra 1998
májusában rálőttek, de súlyosan megsebesülve túlélte.99 A fasiszta mozgalmakra
összpontosító Martin Lee kutató megállapította, hogy "az USA által támogatott,
Törökországban és több európai országban tevékenykedő, a maradásban érdekelt
ügynökök arra használták képességeiket, hogy hazai ellenfeleket támadjanak meg és
erőszakos zavargásokat szítsanak. E támadások némelyikének célja jobboldali
katonai puccsok kirobbantása volt". A törökök képtelenségét látva, hogy a Fehér
Ház és a Pentagon segítsége nélkül felszámolják a terrort, Lee arra a következtetésre
jutott: "Az Atlanti-óceán túloldalán, Washingtonban az amerikai kormány még
mindig nem ismerte el a felelősséget a török Frankensteinért, amelyet az amerikai
hidegháborús stratégia segített létrehozni. Amikor a Susurluk-ügyről kérdezték, a
Külügyminisztérium szóvivője azt mondta, hogy az "török belügy". További
kommentárt nem kívánt adni.100
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"Körültekintő elővigyázatosság vagy a terror forrása?" - tette fel a kérdést a
nemzetközi sajtó, amikor 1990 végén, az olaszországi Gladio leleplezéseket
követően Nyugat-Európa szerte felfedezték a NATO titkos hátramaradó
hadseregeit.1 Több mint tíz évnyi kutatás és vizsgálat után a válasz egyértelmű:
mindkettő.
A NATO titkos hátramaradó hadseregei körültekintő elővigyázatossági
intézkedésnek bizonyultak, amint azt a rendelkezésre álló dokumentumok és
tanúvallomások bőségesen bizonyítják. A második világháború tapasztalatai és a
legtöbb európai ország német és olasz haderő általi gyors és traumatikus megszállása
alapján a katonai szakértők féltek a Szovjetuniótól, és meggyőződtek arról, hogy egy
hátramaradó hadsereg stratégiai értéket képviselhet a megszállt területek
felszabadításakor. Az ellenséges vonalak mögött a titkos hadsereg erősíthette volna a
lakosság ellenállási szellemét, segíthette volna a szervezett és felfegyverzett nemzeti
ellenállás működtetését, szabotálhatta és zaklathatta volna a megszálló erőket,
kiszivárogtathatta volna a lelőtt pilótákat, és információkat gyűjthetett volna a
száműzetésben lévő kormány számára.
A második világháborút követő esetleges inváziótól való félelem alapján az
európai nemzeti kormányok, az európai katonai titkosszolgálatok, a NATO, valamint
a CIA és az MI6 magas rangú tisztviselői úgy döntöttek, hogy már békeidőben fel
kell állítani egy titkos ellenállási hálózatot. A hierarchia alacsonyabb szintjén
Nyugat-Európa számos országának polgárai és katonatisztjei osztották ezt az
értékelést, csatlakoztak az összeesküvéshez, és titokban felkészültek a vészhelyzetre.
Ezek a felkészülések nem korlátozódtak a 16 NATO-tagországra, hanem NyugatEurópa négy semleges országára, Ausztriára, Finnországra, Svédországra és Svájcra
is kiterjedtek, amelyekről a szerző egy második kiadványt készít. Utólag
nyilvánvalóvá vált, hogy a félelem alaptalan volt, és a kiképzés hiábavaló volt, mert
a Vörös Hadsereg inváziójára soha nem került sor. Pedig ilyen bizonyosság
akkoriban nem állt rendelkezésre. És sokatmondó, hogy a hálózat álcája, annak
ellenére, hogy a hidegháború egész ideje alatt többször is lelepleződött számos
országban, csak pontosan abban a pillanatban robbant fel teljesen, amikor a
hidegháború véget ért és a Szovjetunió összeomlott.
A NATO titkos hátramaradó hadseregei azonban szintén a terror forrása voltak,
amint azt a ma már rendelkezésre álló bizonyítékok is mutatják. A titkos háborúnak
ez a második vonása volt az, ami az elmúlt évtizedben sok figyelmet és kritikát váltott
ki, és ami
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a jövőben több vizsgálatot és kutatást igényel. Jelenleg a bizonyítékok arra utalnak,
hogy az Egyesült Államok és Nagy-Britannia kormányai a második világháború
vége után nemcsak a szovjet inváziótól tartottak, hanem a kommunista pártoktól és
kisebb mértékben a szocialista pártoktól is. A Fehér Ház és a Down- ing Street attól
tartott, hogy Nyugat-Európa több országában, mindenekelőtt Olaszországban,
Franciaországban, Belgiumban, Finnországban és Görögországban a kommunisták
befolyásos pozíciókat érhetnek el a végrehajtó hatalomban, és a katonai titkok
Szovjetuniónak való elárulásával belülről rombolhatják le a NATO katonai
szövetséget. Ebben az értelemben a washingtoni Pentagon a CIA-val, az MI6-tal és a
NATO-val együtt egy titkos háborúban létrehozta és működtette a stay-behind
hadseregeket, mint olyan eszközt, amellyel Nyugat-Európa demokráciáit belülről, az
európai lakosság és a parlamentek számára is ismeretlenül manipulálni és ellenőrizni
lehetett. Ez a stratégia terrorhoz és félelemhez, valamint a demokratikus
intézmények "megalázásához és bántalmazásához" vezetett, ahogyan azt az európai
sajtó helyesen bírálta.2
A hidegháború szakértői meg fogják jegyezni, hogy a Gladio hadművelet és a
NATO hátramaradó hadseregei új megvilágításba helyezik a nyugat-európai
szuverenitás kérdését. Ma már világos, hogy ahogy a hidegháború megosztotta
Európát, a vasfüggöny mindkét oldalán brutalitást és terrort alkalmaztak a lakosság
ellenőrzésére. Ami Kelet-Európát illeti, ezt a tényt már régóta felismerték, jóval
azelőtt, hogy nyíltan kimondták volna. Miután a Vörös Hadsereg 1968-ban
kíméletlenül leverte a prágai szociális reformokat, Leonyid Breschnew szovjet
vezető Moszkvában a hírhedt "Breschnew-doktrínával" nyíltan kijelentette, hogy
Kelet-Európa országai csak "korlátozott szuverenitást" élvezhetnek. Ami NyugatEurópát illeti, a szuverenitás és függetlenség meggyőződése nemrégiben megdőlt. A
Gladio hadművelet és a NATO hátramaradó hadseregeinek adatai egy sokkal
finomabb és rejtett stratégiára utalnak a szuverenitás manipulálására és
korlátozására, országonként nagy különbségekkel. Mégis a szuverenitás korlátozása
volt. És minden olyan esetben, ahol a stay-behind hálózat szovjet invázió hiányában
kényszerzubbonyként működött a nyugat-európai demokráciák számára, a Gladio
hadművelet Washington Breschnew-doktrínája volt.
Nem lehet félresöpörni a NATO belső védelmének stratégiai indokát.
könnyedén. A nyugat-európai demokráciák Washington és London általi
manipulálása azonban olyan szinten, amelyet az Európai Unióban sokan még ma is
nehezen hisznek el, egyértelműen sértette a jogállamiságot, és további vitát és
vizsgálatot igényel. Egyes műveletek során a titkos maradókatonák a titkos katonai
szolgálatokkal együtt baloldali politikusokat figyeltek meg és iktattak, valamint
kommunistaellenes propagandát terjesztettek. Erőszakosabb műveletekben a titkos
háború vérontáshoz vezetett. Tragikus módon a titkos harcosok összekapcsolódtak
jobboldali terroristákkal, ami egyes országokban - köztük legalább Belgiumban,
Olaszországban,
Franciaországban,
Portugáliában,
Spanyolországban,
Görögországban
és
Törökországban
mészárlásokhoz,
kínzásokhoz,
államcsínyekhez és más erőszakos cselekményekhez vezetett. A legtöbb ilyen
államilag támogatott terrorista művelet - amint azt a későbbi eltussolások és hamis
perek is mutatják - a kiválasztott magas rangú európai és egyesült államokbeli
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kormányzati és katonai tisztviselők bátorítását és védelmét élvezte. A biztonsági
apparátus és a kormány tagjai mind a két országban
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az Atlanti-óceánnak azon oldalain, akik maguk is megvetik, hogy a jobboldali terrorizmussal hozzák összefüggésbe magukat, a jövőben nagyobb tisztánlátást és megértést
kell teremteniük e tragikus helyzetekben.
a titkos hidegháború dimenziói Nyugat-Európában.
Ha a hidegháborús szakértők a NATO hátramaradt hálózatából új adatokat fognak
meríteni a hidegháború alatti korlátozott szuverenitásról szóló diskurzusukhoz, akkor
a nemzetközi
jogi szakértők és a demokráciák működési zavarainak elemzői adatokat találnak a
fékek és ellensúlyok széteséséről az egyes nemzeteken belül. A Gladio-adatok azt
mutatják, hogy a törvényhozás nem volt képes ellenőrizni a végrehajtóhatalom rejtettebb
ágait, és hogy a titkosszolgálatok parlamenti ellenőrzése gyakran nem létezik vagy
diszfunkcionális az Atlanti-óceán mindkét oldalán lévő demokráciákban. A
totalitárius államok régóta ismertek arról, hogy nagyszámú, nagyrészt ellenőrizetlen
és elszámoltathatatlan titkosszolgálatot és titkos hadsereget működtetnek. Mégis,
hogy számos demokráciában is ilyen súlyos működési zavarokat fedezünk fel, enyhén
szólva is nagy meglepetés.
A fékek és ellensúlyok vitájában a katonai tisztviselők helyesen mutattak rá a
Gladio-művelet és a NATO hátramaradó hálózatának felfedezése után, hogy soha
nem létezhet olyan dolog, mint egy "átlátható hátramaradó hadsereg", mivel egy
ilyen hálózat invázió esetén azonnal lelepleződne, és tagjait az inváziós erők
megölnék. A parlamenti képviselők és alkotmányjogászok mindeközben ugyanilyen
helyesen hangsúlyozták, hogy egy demokrácia fegyveres erőinek és
titkosszolgálatainak is mindenkor átláthatónak, elszámoltathatónak, ellenőrzöttnek
és szorosan felügyeltnek kell lenniük a nép civil képviselői által, mivel ezek az állam
legerősebb eszközei.
A kötelező titoktartás és a kötelező átláthatóság közötti összeütközés, amely a
Gladio-jelenség középpontjában áll, közvetlenül utal arra az általánosabb kérdésre,
hogy a demokrácia végrehajtó hatalmának mekkora titoktartást kell biztosítani. A
Gladio bizonyítékaiból ítélve, ahol az átláthatóság és az elszámoltathatóság hiánya
korrupcióhoz, visszaélésekhez és terrorhoz vezetett, a válasz egyértelmű: a
végrehajtó hatalomnak nem szabad titkolózni, és azt mindenkor a törvényhozásnak
kell ellenőriznie. Egy titkos kormány ugyanis, ahogyan az az Egyesült Államokban
és Nyugat-Európa egyes részein megnyilvánult, visszaélésekhez, sőt, akár állami
terrorizmushoz is vezethet. A hírszerzési visszaélések növekedése alapvető
intézményeink általánosabb kudarcát tükrözi" - állapította meg bölcsen Frank
Church amerikai szenátor, miután már az 1970-es években részletesen megvizsgálta
a CIA titkos műveleteit. A Gladio ezt a figyelmeztetést bosszúállóan megismétli.
Aligha lehet eléggé hangsúlyozni, hogy egy titkos hadsereg működtetése és egy
elszámoltathatatlan hírszerző szolgálat finanszírozása súlyos kockázatokkal jár,
amelyeket minden demokráciának el kell kerülnie. A kockázatok ugyanis nem csak
az állampolgárok csoportjai elleni ellenőrizetlen erőszakot jelentik, hanem egész
országok vagy kontinensek tömeges manipulálását is. A titkos háborúval
kapcsolatos legmesszebbmenő megállapítások közé tartozik az elemzés szerint az a
tény, hogy a stay-behind hálózat eszközként szolgált a lakosság félelmének
terjesztésére invázió hiányában is. A titkos hadseregek bizonyos esetekben szinte
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tökéletes manipulációs rendszerként működtek, amely a Pentagon és a NATO
magas rangú katonatisztjeinek félelmeit továbbította a nyugat-európai lakossághoz.
Az európai polgárok, ahogy a Pentagon stratégái látták, korlátozott látásmódjuk
miatt képtelenek voltak érzékelni a valós és jelenvaló veszélyt.
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A kommunizmus, és ezért manipulálni kellett őket. Azzal, hogy ártatlan polgárokat
öltek meg a piactereken vagy a szupermarketekben, és a bűncselekményt a
kommunistákra fogták, a titkos hadseregek a meggyőződéses jobboldali
terroristákkal együtt hatékonyan fordították át a Pentagon stratégáinak félelmeit az
európai polgárok nagyon is valós félelmeire.
A manipuláció, a félelem és az erőszak pusztító spirálja nem ért véget a
Szovjetunió bukásával és a titkos hadseregek 1990-es leleplezésével, hanem éppen
ellenkezőleg, még inkább felgyorsult. Az Egyesült Államok lakossága ellen 2001.
szeptember 11-én elkövetett kegyetlen terrortámadások és a "terrorizmus elleni
háború" kezdete óta a félelem és az erőszak nemcsak a címlapokat uralja világszerte,
hanem milliók tudatát is. Nyugaton a hidegháború korszakának "gonosz
kommunistáját" gyorsan felváltotta a terrorizmus elleni háború korszakának "gonosz
iszlamistája". A szeptember 11-én megölt közel 3000 civil és az USA vezette
terrorizmus elleni háborúban eddig megölt több ezer ember, és a véget nem látó
véget nem érő terrorizmus a brutalitás új szintjét érte el.
Egy ilyen félelemmel teli környezet, ahogy a Gladio bizonyítékok is mutatják,
kiválóan alkalmas arra, hogy a tömegeket mindkét oldalon radikálisabb álláspontok
felé manipulálja. Oszama Bin Laden és az Al-Kaida terrorhálózata muszlimok
millióit, mindenekelőtt fiatal férfi felnőtteket manipulált, hogy radikális álláspontot
foglaljanak el és higgyenek az erőszakban. A másik oldalon a Fehér Ház és ifjabb
George Bush kormánya is táplálta az erőszak és a félelem spirálját, és keresztények
és világiak millióit vezette az Egyesült Államokban és Európában arra, hogy
higgyenek abban, hogy saját biztonságuk növelése érdekében szükségszerű és
igazságos más emberek megölése. Az emberi biztonság azonban nem fejlődik,
hanem éppen ellenkezőleg, romlik, mivel a légkört átitatja a manipuláció, az erőszak
és a félelem. Hogy a manipuláció és az erőszak honnan ered és hová vezet, azt
időnként nagyon nehéz felfejteni. Hitler és a nácik nagy hasznot húztak a
manipulációból és a félelemből az 1933-as rejtélyes berlini Reichstagsbrand után,
amit a Harmadik Birodalom és a második világháború követett. 2001-ben
megkezdődött a terrorizmus elleni háború, és a radikális kritikusok ismét azzal
érveltek, hogy a Fehér Ház geostratégiai célokból manipulálta a történelem
legnagyobb terrortámadását, 9/11-et.3
Mivel az emberek világszerte osztoznak abban a homályos érzésben, hogy "ez így
nem mehet tovább".
sokan keresik a kiutat az erőszak, a félelem és a manipuláció spiráljából. Európában
konszenzus alakul ki arról, hogy a terrorizmust nem lehet háborúval legyőzni, mivel
ez utóbbi táplálja az erőszak spirálját, és ezért a terrorizmus elleni háború nem a
megoldás, hanem a probléma része. Ráadásul úgy tűnik, hogy a csúcstechnológia - a
retinaszkenneléstől az intelligens konténerekig - sem képes igazán megvédeni a
potenciális célpontokat a terrortámadásoktól. A több technológia még növelheti is
az előttünk álló kihívásokat, ha terrorista célokra és aszimmetrikus hadviselésre
használják ki, ami a dinamit XIX. századi feltalálása óta megfigyelhető fejlődés.
Vitathatóan a több technológia és a több erőszak nem fogja megoldani az előttünk
álló kihívásokat.
A félelem, a manipuláció és az erőszak spiráljából való kilépés lehetséges
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stratégiájának magára az egyes emberre és a tudatosság megváltozására kell
összpontosítania. Szabad akaratából az egyén dönthet úgy, hogy az erőszakmentes
megoldásokra összpontosít.
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adott problémákat, valamint a szélsőséges álláspontok csökkentése érdekében a
megértés és a megbocsátás párbeszédének előmozdítása. Az egyén úgy tud
kiszabadulni a félelemből és a manipulációból, ha tudatosan a saját érzéseire
koncentrál,
gondolatok, szavak és tettek, és mindezek békés megoldásokra való
összpontosításával. Mivel az előttünk álló problémák megoldására több titkolózás és
több vérontás szükséges, az új évezred különösen alkalmasnak tűnik egy ilyen
tudatváltás megkezdésére, amelynek pozitív hatásai lehetnek a világra és
önmagunkra nézve egyaránt.
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KRONOLÓGIA

1940
Angliában Winston Churchill miniszterelnök létrehozza a titkos, hátramaradó hadsereg,
a Special Operations Executive (SOE) szervezetét, hogy az ellenállási mozgalmak
támogatásával és az ellenséges területeken végrehajtott felforgató műveletekkel
lángba borítsa Európát. A második világháború befejezése után a SOE tapasztalatai és
stratégiái alapján, a SOE volt tisztjeinek bevonásával létrehozzák a hátramaradó
hadseregeket.
1944
London és Washington egyetért abban, hogy Nyugat-Európát meg kell tartani a
kommunizmustól. Görögországban LOK elnevezéssel felállítják az első titkos
maradó hadsereget. Az Athénban a háború utáni kormányzásba való brit beavatkozás
ellen zajló nagy kommunista tüntetést a titkos katonák lövései feloszlatják, 25 tüntető
meghal és 148 megsebesül.
1945
Finnországban a kommunista belügyminiszter, Leino leleplez egy titkos
tartózkodási helyet, amelyet bezárnak.
1947
Az Egyesült Államokban Harry Truman elnök létrehozza az NSC-t és a CIA-t. A
CIA titkos akciókkal foglalkozó részlege, az OPC Frank Wisner vezetésével
hadseregeket állít fel Nyugat-Európában.
1947
Franciaországban Edouard Depreux belügyminiszter felfedi, hogy Franciaországban
létezik egy titkos, "Plan Bleu" kódnevű, hátramaradó hadsereg.
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1947
Ausztriában lelepleződik egy titkos hátramaradó szervezet, amelyet a
szélsőjobboldali Soucek és Rossner hozott létre. Korner kancellár rejtélyes
körülmények között kegyelmet ad a vádlottaknak.
1948
Franciaországban létrehozzák a "Nyugati Unió Titkos Bizottságát" (WUCC) a
titkos antikommunista unortodox hadviselés koordinálására. A NATO egy
évvel későbbi megalakulása után a WUCC-et "Titkos Tervező Bizottság"
(CPC) néven integrálják a katonai szövetségbe.

1949
Megalakul a NATO, és az európai főhadiszállás Franciaországban jön létre.

1951
Svédországban William Colby, a CIA stockholmi állomásán dolgozó CIA-ügynök
támogatja a semleges Svédországban és Finnországban, valamint a NATO-tag
Norvégiában és Dániában a maradásra törekvő hadseregek kiképzését.

1952
Németországban Hans Otto volt SS-tiszt a hesseni Frankfurt városának bűnügyi
rendőrségénél felfedi a BDJ-TD fasiszta német hátramaradt hadsereg létezését. A
letartóztatott szélsőjobboldaliakat rejtélyes körülmények között nem találják
bűnösnek.
1953
Svédországban a rendőrség letartóztatja a jobboldali Otto Hallberget, és felfedezi a
svéd maradó hadsereget. Hallberget szabadon engedik, és az ellene felhozott vádakat
rejtélyes módon ejtik.

1957
Norvégiában a titkosszolgálat NIS igazgatója, Vilhelm Evang határozottan tiltakozik
országa belföldi felforgatása ellen az Egyesült Államok és a NATO révén, és
ideiglenesen kivonja a norvég hadsereg maradásra kész tagjait a KVK üléseiről.
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1958
Franciaországban a NATO megalapítja az ACC-t a titkos hadviselés és a
hátramaradó hadseregek koordinálására. Amikor 1966-ban a NATO-t kiűzik
Franciaországból, és Brüsszelben hozza létre új európai központját, az ACC-t
SDRA11 kódnéven a belga katonai titkosszolgálat SGR-en belül rejtik el, amelynek
székhelye a NATO mellett van.
1960
Törökországban a titkos hadseregek által támogatott katonaság államcsínyt hajt végre,
és megöli Adnan Menderes miniszterelnököt.
1961
Algériában a francia hátramaradtak és a vietnami francia háborúból származó tisztek
megalapítják az illegális OAS-t, és a CIA támogatásával puccsot szerveznek
Algírban de Gaulle francia kormánya ellen, amely kudarcba fullad.
1964
Olaszországban a Gladio titkos hadsereg csendes államcsínybe keveredik, amikor
Giovanni de Lorenzo tábornok a Solo hadműveletben a szocialista miniszterek egy
csoportját a kormány elhagyására kényszeríti.
1965
Ausztriában a rendőrök egy régi bányában, Windisch-Bleiberg közelében lévő
fegyverraktárat fedeznek fel, és arra kényszerítik a brit hatóságokat, hogy adjanak át
egy listát, amelyen szerepel az MI6 33 másik ausztriai fegyverraktárának helye.
1966
Portugáliában a CIA létrehozza az Aginter Press-t, amely Yves Guerin Serac
százados irányításával egy titkos hátramaradó hadsereget működtet, és tagjait titkos
akciótechnikákra képzi ki, beleértve a kézzel fogható bombaterrorizmust, a csendes
merényleteket, a felforgatási technikákat, a titkos kommunikációt, a beszivárgást és
a gyarmati hadviselést.
1966
Franciaországban Charles de Gaulle elnök arra kényszeríti a NATO-t, hogy hagyja
el a francia földet. Miközben a katonai szövetség Brüsszelbe költözik, titkos NATOprotokollokra derül fény, amelyek állítólag a jobboldaliakat védik a
kommunistaellenes maradó hadseregekben.
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1967
Görögországban a hátramaradt hadsereg, a Hellenic Raiding Force átveszi az
ellenőrzést a görög védelmi minisztérium felett, és katonai puccsot hajt végre, amely
jobboldali diktatúrát vezet be.
1968
Svédországban egy brit MI6-ügynök, aki szoros kapcsolatban áll a maradó
hadsereggel, elárulja a titkos hálózatot a szovjet titkosszolgálatnak, a KGB-nek.
1969
Mocambikban a portugál hadsereg hátramaradt tagja, az Aginter Press meggyilkolja
Eduardo Mondlane-t, a mocambiki felszabadítási párt elnökét és a FRELIMO
mozgalom vezetőjét.
1969
Olaszországban, a milánói Piazza Fontana téren elkövetett mészárlásban 16 ember
meghalt, 80 megsebesült és megcsonkult, és a baloldalt hibáztatják. Harminc évvel
később a jobboldali szélsőségesek ellen indított per során Giandelio Maletti
tábornok, az olasz kémelhárítás volt vezetője azt állítja, hogy a mészárlást az
amerikai titkosszolgálat CIA parancsára az olasz maradó hadsereg és jobboldali
terroristák hajtották végre az olasz kommunisták lejáratása érdekében.
1970
Spanyolországban jobboldali terroristákat, köztük Stefano delle Chiaie-t, a Gladio
hátramaradt hadsereg tagját, Franco titkosrendőrsége bérli fel. Olaszországból egy
meghiúsult puccsot követően menekültek el, amelynek során a szélsőjobboldali
Valerio Borghese utasította a titkos hadsereget, hogy foglalja el a római
belügyminisztériumot.
1971
Törökországban a hadsereg államcsínyt hajt végre, és átveszi a hatalmat. A
hátramaradt hadsereg ellengerillája belföldi terrorcselekményeket hajt végre, és több
száz embert öl meg.
1972
Olaszországban Peteano település közelében egy autóban bomba robban, amely
három carabinieri halálát okozza. Az először a baloldalt hibáztató terrorcselekményt
később a jobboldali terrorista Vincenzo Vinciguerra vezetik vissza, és a Gladio
kódnevű olasz maradj hátul fedőszervezet leleplezéséhez vezet.
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1974
Olaszországban egy bresciai antifasiszta tüntetésen elkövetett mészárlásban nyolcan
meghaltak, 102-en megsebesültek és megcsonkultak, míg a Rómából Münchenbe
tartó "Italicus Express" vonaton elhelyezett bomba 12 embert megölt, 48-at
megsebesített és megcsonkított.

1974
Dániában az Absalon nevű titkos hadsereg hiába próbálja megakadályozni, hogy egy
csoport baloldali akadémikus tagja legyen a dán Odense Egyetem igazgatói
testületének, mire a titkos hadsereg lelepleződik.

1974
Olaszországban letartóztatják Vito Miceli tábornokot, a katonai titkosszolgálat
főnökét államellenes szervezkedés felforgatásának vádjával, és a tárgyalás során
felfedi a NATO titkos hadseregének hátrahagyását.

1976
Németországban letartóztatják a BND titkosszolgálati titkárát, Heidrun Hofert,
miután férje, aki a szovjet titkosszolgálat, a KGB kémje volt, felfedte a német
hadsereg titkait.

1977
Törökországban az ellengerilla hadsereg megtámad egy 500 000 fős isztambuli
tüntetést, és tüzet nyit a szónoki emelvényre. 38-an meghaltak és több százan
megsebesültek.

1977
Spanyolországban az olasz jobboldali terroristák támogatásával a titkos maradó
hadsereg végrehajtja az Atocha mészárlást Madridban, és egy ügyvédi iroda elleni
támadásban, amely szorosan kapcsolódik a Spanyol Kommunista Párthoz, öt embert
megöl.

1978
Norvégiában a rendőrség felfedez egy fegyverraktárt, és letartóztatja Hans Otto
Meyert, aki felfedi a norvég titkos hadsereget.
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1978
Olaszországban túszul ejtik Aldo Morót, a volt miniszterelnököt és a DCI vezetőjét.
Rómában egy fegyveres titkos egység által, és 55 nappal később megölték. Koalíciós
kormányt akart alakítani, amelyben az Olasz Kommunista Párt is részt vett.

1980
Olaszországban bomba robban a bolognai vasútállomás másodosztályú
várótermében, 85 ember életét veszti, további 200 súlyosan megsebesül és
megcsonkul. A nyomozók a bűncselekményt jobboldali terroristákra vezetik vissza.

1980
Törökországban a hátramaradt gerillaellenes hadsereg parancsnoka, Kenan
Evren tábornok katonai puccsot hajt végre, és átveszi a hatalmat.

1981
Németországban a Luneburger Heide németországi Uelzen falu közelében egy
nagyméretű, hátrahagyott arzenált fedeznek fel. A feltételezések szerint
szélsőjobboldali szélsőségesek az előző évben a müncheni októberi fesztiválon
elkövetett mészárláshoz használták az arzenált, amelynek során 13 ember meghalt és
213 megsebesült.

1983
Hollandiában az erdőben sétálók egy nagy fegyverraktárat fedeznek fel a hollandiai
Velp falu közelében, és arra kényszerítik a kormányt, hogy megerősítse, hogy a
fegyverek a NATO unortodox hadviselésre vonatkozó terveihez kapcsolódnak.

1984
Törökországban a hátramaradt ellengerilla hadsereg harcol a kurdok ellen, és a
következő években ezreket öl meg és kínoz meg.

1984
Olaszországban a jobboldali terrorista Vincenzo Vinciguerra a bíróságon felfedi a
Gladio hadműveletet és a NATO hátramaradó hadseregének részvételét az
olaszországi terrorcselekményekben, amelyek célja a kommunisták lejáratása volt.
Életfogytiglani börtönbüntetésre ítélik.
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1985
Belgiumban egy titkos hadsereg Brabant megyében szupermarketekben támad és lő
véletlenszerűen vásárlókra, 28 embert megölve és sok sebesültet hagyva maga után.
A nyomozások a terrort a belga SDRA8 elmaradott SDRA8, a belga SDRA6
csendőrség, a belga jobboldali WNP csoport és a Pentagon titkosszolgálata, a DIA
közötti összeesküvéssel hozzák összefüggésbe.
1990
Olaszországban Felice Casson bíró az olasz katonai titkosszolgálat római
levéltárában felfedezi a Gladio hadműveletről szóló dokumentumokat, és arra
kényszeríti Giulio Andreotti miniszterelnököt, hogy a parlament előtt megerősítse az
államon belüli titkos hadsereg létezését. Miközben Andreotti kitart amellett, hogy
nem Olaszország volt az egyetlen ország, amely részt vett az összeesküvésben,
Nyugat-Európa-szerte felfedezik a titkos kommunistaellenes maradó hadseregeket.
1990
Svájcban Herbert Alboth ezredes, a P26-os svájci titkos hadsereg egykori
parancsnoka a védelmi minisztériumnak írt bizalmas levelében kijelenti, hogy
hajlandó felfedni "a teljes igazságot". Ezt követően a saját házában találnak rá, saját
katonai szuronyával leszúrva. A svájci titkos hadseregről szóló részletes parlamenti
jelentés november 17-én kerül a nyilvánosság elé.
1990
Belgiumban október 23-án és 24-én ülésezik a NATO-hoz kötődő hátramaradásért
felelős főparancsnokság (ACC), Van Calster belga tábornok, a belga katonai
titkosszolgálat (SGR) igazgatójának elnökletével.
1990
November 5-én Belgiumban a NATO kategorikusan tagadja Andreotti
miniszterelnök állításait a NATO részvételéről a Gladio-műveletben és a titkos
unortodox hadviselésben való részvételéről Nyugat-Európában. Másnap a NATO
elmagyarázza, hogy az előző napi tagadás hamis volt, miközben nem hajlandó
további kérdésekre válaszolni.
1990
Belgiumban az Európai Unió (EU) parlamentje egy állásfoglalásban élesen elítéli a
NATO-t és az Egyesült Államokat, amiért a maradó hadseregekkel manipulálták az
európai politikát.
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1991
Svédországban a médiából kiderül, hogy a semleges Finnországban egy
titkos, Stockholmban lévő száműzetési bázissal rendelkező hadsereg létezett.
Elisabeth finn védelmi miniszter
Rehn "tündérmesének" nevezi a leleplezéseket, és óvatosan hozzáteszi: "vagy
legalábbis egy hihetetlen történetnek, amelyről semmit sem tudok".
1991
Az Egyesült Államokban a washingtoni George Washington Egyetem
Nemzetbiztonsági Archívuma a közvélemény tájékoztatása és a tudományos kutatás
érdekében a titkos hátramaradt hadseregekre vonatkozó információszabadságkérelmet (FOIA) nyújt be a CIA-hoz. A CIA a szokásos válasszal utasítja el a
kérelmet: A CIA sem megerősíteni, sem cáfolni nem tudja az Ön kérésének
megfelelő iratok létezését vagy nem létezését".
1995
Angliában, a londoni Imperial War Museum "Titkos háborúk" című állandó
kiállításán egy nagy, robbanóanyagokkal teli doboz mellett kiderül, hogy az MI6 és
az SAS Nyugat-Európa-szerte felállított hadseregeket.
1995
Olaszországban a Giovanni Pellegrino szenátor által vezetett szenátusi bizottság,
amely a Gladio-műveletet és Aldo Moro volt miniszterelnök meggyilkolását
vizsgálja, FOIA-kérelmet nyújt beaCIA-hoz. A CIA elutasítja a kérelmet és válaszol:
A CIA sem megerősíteni, sem cáfolni nem tudja az Ön kérésének megfelelő iratok
létezését vagy nem létezését.
1996
Ausztriában a CIA által felállított fegyverraktárakra bukkannak. Az osztrák
kormány nevében Oliver Rathkolb, a Bécsi Egyetem munkatársa FOIA-kérelmet
nyújt be a CIA-hoz a titkos hátrahagyott fegyverraktárakkal kapcsolatban. A CIA
elutasítja a kérelmet és válaszol: "A CIA sem megerősíteni, sem cáfolni nem tudja
az Ön kérésének megfelelő iratok létezését vagy nem létezését".
2001
A szerző kéri a NATO-tól a hátramaradt titkos hadseregekre vonatkozó
dokumentumokat, különösen az ACC és a CPC üléseinek jegyzőkönyveit. Lee
McClenny, a NATO sajtó- és médiaszolgálatának vezetője tagadja, hogy a NATO
részt vett volna a Gladio-műveletben, és azt állítja, hogy sem az ACC, sem a CPC
átiratai nem léteznek.
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2001
A szerző FOIA-kérelmet nyújt be a CIA-hoz, amelyet a következő megjegyzéssel
utasítanak el: "A CIA sem megerősíteni, sem cáfolni nem tudja az Ön kérésének
megfelelő iratok létezését vagy nem létezését". A szerző fellebbez a döntés ellen, és
azzal érvel, hogy nem lenne bölcs dolog "megfosztani a CIA-t a hangjától és attól a
lehetőségtől, hogy állást foglaljon a Gladio nyilvánosságra hozataláról szóló vitában,
amelyre attól függetlenül sor kerül, hogy a CIA úgy dönt-e, hogy részt vesz vagy
sem". A CIA elfogadja a fellebbezést, és tájékoztatja a szerzőt, hogy az Ügynökség
közzétételi bizottsága, amely a fellebbezéseket "a beérkezés sorrendjében" kezeli, és
jelenleg "körülbelül 315 fellebbezéssel van elfoglalva", a megfelelő időben válaszol.

258

NOTES

BEVEZETÉS
1 The Times brit napilap, 1990. november 19.
2 The Observer brit napilap, 1990. november 18.
1 TERRORTÁMADÁS OLASZORSZÁGBAN
1 The Observer brit napilap, 1990. november 18.
2 Hugh O'Shaughnessy, Gladio: Gladio: Európa legjobban őrzött titka. Ők voltak azok az
ügynökök, akiknek "hátra kellett volna maradniuk", ha a Vörös Hadsereg lerohanja NyugatEurópát. A legjobb szándékkal létrehozott hálózat azonban egyes országokban a
terrorizmus és a szélsőjobboldali politikai agitáció fedőszervévé fajult. In: The Observer
című brit napilap, 1992. június 7.
3 Fabrizio Calvi és Frederic Laurent titkosszolgálati kutatók készítették a Piazza Fontana
terrorról szóló talán legjobb dokumentumfilmet: Piazza Fontana: Storia di un Complotto,
amelyet 1997. december 11-én este 20:50-kor sugároztak a Rai Due olasz állami
televízióban. És újra vetítették francia változatban: V Orchestre Noir: La Strategie de la
tension két blokkban 1998. január 13-án, kedden és január 14-én, szerdán 20:45-kor a
francia Arte csatornán. Dokumentumfilmjükben számos tanút kérdeznek ki, köztük a
mészárlásokat éveken át vizsgáló bírákat, Guido Salvinit és Gerardo D'Ambrosiót, valamint
a szélsőjobboldali Stefano Delle Chiaies, Amos Spiazzi, Guido Giannettini, Vincenzo
Vinciguerra és Labruna kapitányt, Giulio Andreotti volt miniszterelnököt, valamint Victor
Marchettit és Marc Wyattot a CIA-tól.
4 Idézi: Giovanni Fasanella e Claudio Sestieri con Giovanni Pellegrino, Segreto di Stato. La
verita da Gladio al caso Moro (Torino: Einaudi Editore, 2000), bevezetés.
5 Allan Francovich, Gladio: A bábjátékosok. A második a három Francovich Gladio
dokumentumfilm közül, amelyet a BBC2 1992. június 17-én sugárzott.
6 Philip Willan, Terroristák "segítettek a CIA-nak", hogy megállítsák a baloldal
felemelkedését Olaszországban. In: The Guardian című brit napilap, 2001. március 26.
Willan az olaszországi amerikai titkos akciók szakértője. Ő adta ki a Puppetmasters
(Bábjátékosok) című igen értékes könyvet. A terrorizmus politikai felhasználása
Olaszországban (London: Constable, 1991).
7 Senato della Repubblica Italiana. Commissions parlamentare d'inchiesta sul terrorismo in
Italia e sulle cause della mancata individuazione dei responsabili delle stragi: Il terrorismo,
le stragi ed il contesto storico-politico. A bizottság zárójelentése 1995-ben jelent meg ezen
a címen.
8 A brit televízió Newsnight című napi hírműsora a BBC1 csatornán 1991.
április 4-én. 9 The Observer brit napilap, 1992. június 7.
259

10 Ed. Vulliamy, Titkos ügynökök, szabadkőművesek, fasiszták... és a politikai
"destabilizáció" magas szintű kampánya: "A feszültség stratégiája", amely vérontást és
eltussolást hozott. In: The Guardian című brit napilap, 1990. december 5.
11 Statewatch brit politikai magazin, 1991. január
12 Jean-Francois Brozzu-Gentile, L' affaire Gladio (Párizs: Editions Albin Michel, 1994),
105. o.
13 Europeo olasz politikai magazin, 1990. november 16.
14 Ed. Vulliamy, Titkos ügynökök, szabadkőművesek, fasiszták... és a politikai
"destabilizáció" magas szintű kampánya: "A feszültség stratégiája", amely vérontást és
eltussolást hozott. In: The Guardian brit napilap, 1990. december 5.
15 Nincs feltüntetett szerző, Spinne unterm Schafsfell. In Sudeuropa war die Guerillatruppe
besonders aktiv - auch bei den Militdrputschen in Griechenland und der Turkei? In: Der
Spiegel, Nr. 48, 1990. november 26.
16 Mario Coglitore (szerk.), La Notte dei Gladiatori. Omissioni e silenzi della Repubblica
(Padova: Calcusca Edizioni, 1992), p. 131.
17 Idézi: Coglitore, Gladiatori, 132. o.
18 Andreotti kiváló életrajzát lásd Regine Igel, Andreotti. Politik zwischen Geheimdienst und
Mafia (München: Herbig Verlag, 1997),
19 The Guardian brit napilap, 1990. december 5.
20 Leo Muller, Gladio - das Erbe des Kalten Krieges. Der Nato-Geheimbund und sein
deutscher Vorlaufer (Hamburg: Rowohlt, 1991), 26. o.
21 Az események részletes leírását lásd a La Repubblica, a Corriere della Sera és a La Stampa
című olasz napilapok 1990. október 24-i számában.
22 Nincs szerző megjelölve, 50 000-en keresik az igazságot a titkos csapatról. In: The
Toronto Star című kanadai napilap, 1990. november 18.
23 Franco Ferraresi, A Gladio kódnevű titkos struktúra. In: Italian Politics: Italian Politics. A
Review, 1992, 30. o. Ferraresi közvetlenül abból a dokumentumból idéz, amelyet
Andreotti adott át a parlamenti bizottságnak. A L'Unita olasz napilap 1990. november 14én különszámban közölte Andreotti dokumentumának első és második változatát is. Jean
Francois Brozzu Gentile is közli Andreotti "Il SID parallelo - Operazione Gladio" című
dokumentumának teljes szövegét (francia fordításban). Lásd Gentile, Gladio, Függelék.
24 Ferraresi, Gladio, 30. o., közvetlenül az Andreotti-dokumentumból idézve.
25 Padre Giuciano tanúskodik a temploma előtt Allan Francovich, Gladio: A bábjátékosok.
Az összesen három Francovich Gladio dokumentumfilm közül a második, amelyet a
BBC2 1992. június 17-én sugárzott.
26 Ferraresi, Gladio, 31. o., közvetlenül az Andreotti-dokumentumból
idézve. 27 Ibid.
28 Idézi: Ferraresi, Gladio, 31. o.
29 Norberto Bobbio, idézi Ferraresi, Gladio, 32. o. 30
Miiller, Gladio, 27. o.
31 The Observer brit napilap, 1990. november 18.
32 Reuters nemzetközi hírszolgálat, 1990. november 12.
33 Ferraresi, Gladio, 32. o.
34 The Economist című brit folyóirat, 1991. március 30.
35 Senato della Repubblica. Commissione parlamentare d'inchiesta sul terrorismo in Italia e
sulle cause della mancata individuazione dei responsabiliy delle stragi: Stragi e terrorismo
in Italia dal dopoguerra al 1974. Relazione del Gruppo Democratici di Sinistra l'Ulivo.
Roma 2000. június. Idézi: Philip Willan, US 'supported anti-left terror in Italy'. A jelentés
azt állítja, hogy Washington a hidegháborúban a feszültség stratégiáját használta a
jobbközép stabilizálására. In: The Guardian című brit napilap, 2000. június 24.

260

2 EGY BOTRÁNY MEGRÁZZA NYUGAT-EURÓPÁT
1 A koalícióban részt vett Kuvait, az Egyesült Államok, Szaúd-Arábia, Nagy-Britannia,
Franciaország, Hollandia, Egyiptom, Szíria, Omán, Katar, Bahrein, Egyesült Arab
Emírségek, Izrael,
Afganisztán, Banglades, Kanada, Belgium, Csehszlovákia, Németország, Honduras,
Olaszország, Niger, Románia, Dél-Korea és Dél-Korea. 1990. november 29-én az ENSZ
Biztonsági Tanácsa a 678. számú határozatával ultimátumot bocsátott ki, és felhatalmazta a
Kuvaittal együttműködő erőket, hogy "minden szükséges eszközt . . a világbéke és a
nemzetközi biztonság helyreállítása érdekében", ha Irak 1991. január 15-ig nem vonul ki
Kuvaitból. Mivel Szaddám Huszein nem tartotta tiszteletben az ENSZ ultimátumát, az
USA parancsnoksága alatt 1991. január 17-én hatalmas légitámadással megkezdődött a
Sivatagi Vihar hadművelet, amelyet február 24-én a szövetséges szárazföldi erők inváziója
követett. Az iraki erőket gyorsan legyőzték, és február 27-én Kuvait városát
felszabadították. A következő napon minden koalíciós harc véget ért. A becslések szerint
mintegy 100 000 iraki katona halt meg, míg a koalíciós csapatok halálos áldozatai összesen
mintegy 370-en voltak. 1991. március 3-án Irak elfogadta a tűzszünetet, és Szaddám
Huszein továbbra is hatalmon maradt.
2 Leo Muller, Gladio. Das Erbe des Kalten Krieges. Der NATO Geheimbund und sein
deutscher Vorlaufer (Hamurg: Rowohlt, 1991), 27. o.
3 Nincs feltüntetett szerző, Spinne unterm Schafsfell. In Sudeuropa war die Guerillatruppe
besonders aktiv - auch bei den Militarputschen in Griechenland und der Turkei? In:
Spiegel, Nr. 48, 1990. november 26.
4 Presse- und Informationsamt der Bundesregierung. Pressemitteilung Nr. 455/90, durch
Hans Klein, 1990. november 14. Lásd még: Muller, Gladio, 30. o.
5 Nincs megadva a szerző, Das blutige Schwert der CIA. Nachrichten aus dem Kalten Krieg:
In ganz Europa gibt es geheime NATO Kommandos, die dem Feind aus dem Osten
widerstehen sollen. Kanzler, Verteidigungsminister und Bundeswehrgenerale wussten
angeblich von nichts. Die Spuren fuhren nach Pullach, zur "stay-behind organization" des
Bundesnachrichtendienstes. In: Der Spiegel című német hetilap, 1990. november 19.
6 Idézi: Muller, Gladio, 14. o. 7
Ibid., 75. o.
8 Nincs megadva a szerző, Das blutige Schwert der CIA. Nachrichten aus dem Kalten Krieg:
In ganz Europa gibt es geheime NATO Kommandos, die dem Feind aus dem Osten
widerstehen sollen. Kanzler, Verteidigungsminister und Bundeswehrgenerale wussten
angeblich von nichts. Die Spuren fiihren nach Pullach, zur "stay-behind organization" des
Bundesnachrichtendienstes. In: Der Spiegel című német hetilap, 1990. november 19.
9 Idézi: Jan devWillems, Gladio (Brüsszel: Editions EPO, 1991), 13. o.
10 Willems, Gladio, 13. o.
11 Senate de Belgique: Enquete parlementaire sur 1'existence en Belgique d'un resau de
renseignements clandestin international. Rapport fait au nom de la commission d'enquete
par MM. Erdman et Hasqeuin. Brussels. október 1., 1991.
12 Willems, Gladio, 14. o.
13 Associated Press nemzetközi hírügynökség, 1990. november 11.
14 Miiller, Gladio, 30. o.
15 A he Monde francia napilap, 1990. november 13. Lásd még: Swill hetilap Wochenzeitung
1990. december 14.
16 Jean-Francois Brozzu-Gentile, L' affaire Gladio (Párizs: Editions Albain Michel, 1994),
140. o.
17 A he Monde francia napilap, 1990. november 14. Reuters nemzetközi hírügynökség, 1990.
november 12. The Guardian brit napilap, 1990. november 14.
18 Vö. Gentile, Gladio, 141. o.
19 The Guardian brit napilap, 1990. november 14.

261

20 Richard Norton Taylor, Titkos olasz egység "kiképzése Nagy-Britanniában". In: The
Guardian című brit napilap, 1990. november 17.
21 Hugh O' Shaughnessy, Gladio: Gladio: Európa legjobban őrzött titka. Ők voltak azok az
ügynökök, akiknek "hátra kellett volna maradniuk", ha a Vörös Hadsereg lerohanja
Nyugat-Európát. A legjobb szándékkal létrehozott hálózat azonban egyes országokban a
terrorizmus és a szélsőjobboldali politikai agitáció frontjává fajult. In: The Observer című
brit napilap, 1992. június 7.
22 Associated Press nemzetközi hírszolgálat, 1990. november 14. Lubber parlamenthez írt
levelének teljes szövegét holland nyelven az NRC Handelsblatt holland napilap 1990.
november 14-i számában közölte: "Brief premier Lubbers "geheime organisatie"". A
holland parlament hivatalos iratai között a 21895. számú Kamerstuk szám alatt is
megtalálható.
23 Associated Press nemzetközi hírügynökség, 1990. november 14.
24 Teljes terjedelmében idézi a luxemburgi Luxemburger Wort című napilap 1990.
november 15-i száma. 25 The Guardian brit napilap, 1990. november 10.
26 Diario De Noticias portugál napilap, 1990. november 17.
27 Joao Paulo Guerra, "Gladio" actuou em Portugal. In: O Jornal portugál napilap, 1990.
november 16.
28 Calvo Sotelo asegura que Espana no fue informada, cuando entro en la OTAN, de la
existencia de Gladio. Moran sostiene que no oyo hablar de la red clandestina mientras fue
ministro de Exteriores. In: El Pais című spanyol napilap, 1990. november 21.
29 Berlingske Tidende dán napilap, 1990. november 25.
30 Associated Press nemzetközi hírszolgálat, 1990. november 14.
31 Serdar Celik, Törökország gyilkológépe: A Kontra gerillaerő. Online: (http://
www.ozgurluk.org/mhp/0061.html) Forrása: Interjú a török vezérkari elnökkel Dogan
Gures. In: Milliyet című török napilap, 1992. szeptember 5.
32 Lucy Komisar, Törökország terroristái: A CIA öröksége tovább él. In: The Progressive,
1997. április.
33 Ibid.
34 Hugh Pope, A Törökország által támogatott halálosztagok és a kábítószer-kereskedelem.
Az 1996-os autóbaleset-botrányt vizsgáló miniszterelnök riválisát, Ciller asszonyt
gyalázza. In: Wall Street Journal című amerikai folyóirat, 1998. január 26.
35 1990 novemberében az EU tagjai a következők voltak: Franciaország, Németország,
Olaszország, Belgium, Hollandia, Luxemburg, Dánia, Írország, Nagy-Britannia,
Görögország, Spanyolország, Portugália és Portugália.
36 Az Európai Parlament vitái, 1990. november 22. Hivatalos átiratok.
37 Ibid.
38 Ibid.
39 Ibid.
40 Ibid.
41 Az Európai Parlament állásfoglalása a Gladio-ügyről, 1990. november 22.

3 A NATO, a CIA és az MI6 hallgatása 1 The
European című brit napilap, 1990. november 9.
2 Ibid. Úgy tűnik, hogy a NATO-tisztviselő, aki a helyesbítést kiadta, Robert Stratford volt.
Vö: Regine Igel, Andreotti. Politik zwischen Geheimdienst und Mafia (München: Herbig
Verlag, 1997), 343. o.
3 The Observer című brit napilap, 1990.
november 18. 4 The Guardian brit napilap, 1990.
november 10. 5 Ibid., 1992. január 30.
6 Ibid., 1991. január 16.
262

7 Reuters nemzetközi hírszolgálat, 1990. november 15.
8 Nincs feltüntetett szerző, Gladio. Un misterio de la guerra fria. La trama secreta coordinada
por mandos de la Alianza Atlantica comienza a salir a la luz tras cuatro decadas de actividad. In:
El pais című spanyol napilap, 1990. november 26.
9 A szerzőt nem nevezte meg, El servicio espanol de inteligencia mantiene estrechas
relaciones con la OTAN. Serra ordena indagar sobre la red Gladio en Espana. In: El Pais
című spanyol napilap, 1990. november 16.
10 Erich Schmidt Eenboom. Scnuffler ohne Nase. Der BND. Die unheimliche Macht im
Staate (Düsseldorf: Econ Verlag, 1993), 365. o.
11 Expresso portugál napilap, 1990. november 24.
12 Ibid.
13 Reuters nemzetközi hírszolgálat, 1990. november 13. The Independent brit napilap, 1990.
november 16.
14 Associated Press nemzetközi hírszolgálat, 1990. november 14. Nemzetközi hírszolgálat
Reuters, 1990. november 12. Reuters nemzetközi hírszolgálat, 1990. november 15.
15 The Independent on Sunday című brit hetilap, 1998. június 21. Monica Crowley, Nixon
egykori kutatási asszisztensének Nixonról szóló könyvéről (Nixon in Winter) írt
recenziója.
16 Ezek a következők voltak: Dwight D Eisenhower tábornok, amerikai hadsereg; 1952-1953
Matthew B Ridgway tábornok, amerikai hadsereg; 1953-1956 Alfred M Gruenther
tábornok, amerikai hadsereg; 1956-1962 Lauris Norstad tábornok, amerikai légierő; 19631969 Lyman L Lemnitzer tábornok, amerikai hadsereg; 1969-1974 Andrew J Goodpaster
tábornok, amerikai hadsereg; 1974-1979 tábornok, amerikai hadsereg. Alexander M Haig
Jr, amerikai hadsereg; 1979-1987 Bernard W Rogers tábornok, amerikai hadsereg; 19871992 John R Galvin tábornok, amerikai hadsereg; 1992-1993 John M Shalikashvili
tábornok, amerikai hadsereg; 1993-1997 George A Joulwan tábornok, amerikai hadsereg;
1997-2000 Wesley K. Clark tábornok, amerikai hadsereg.
17 Jonathan Kwitny, A CIA titkos hadseregei Európában. In: The Nation, 1992. április 6.,
445. o.
18 Der Spiegel német napilap, 47. szám, 20. oldal, 1990. november 19.
19 Pietro Cedomi, Services Secrets, Guerre Froide et "stay-behind" III. rész. Repetoire des
resaux S/B. In: Fire! Le Magazin de l'Homme d'Action, 1991. november/december, 82. o.
20 A Gladio-t vizsgáló belga parlamenti vizsgálóbizottság összefoglalója a Statewatch című
brit folyóirat 1992. januári/februári számában.
21 Philip Willan, Bábjátékosok: The Political Use of Terrorism in Italy (London: Constable,
1991), 27. o.
22 Arthur Rowse, Gladio: A titkos amerikai háború az olasz demokrácia felforgatásáért. In:
Covert Action Quarterly, 49. szám, 1994 nyár, 3. o.
23 Idézi: Willan, Puppetmasters, 27. o.
24 Mario Coglitore (szerk.), La Notte dei Gladiatori. Omissioni e silenze della Repubblica
(Padova: Calusca Edizioni, 1992), 34. o. "Továbbra is bizonyított tény, hogy a NATO
titkos jegyzőkönyvei biztosan léteznek, mivel De Gaulle 1966. március 7-én explicidy
felmondta őket, és a nyugatnémet parlament nemrégiben elismerte létezésüket" (ibid.).
25 Searchlight brit folyóirat, 1991. január.
26 Inzerilli, Paolo, Gladio. La Verita negata (Bologna: Edi/.ioni Analisi, 1995), 61. o.
27 Inzerilli, Gladio, 62. o.
28 Gerardo Serravalle, Gladio (Roma: Edizione Associate, 1991), 78. o.
29 Ibid., 79. o.
30 Ibid., 78. o.
31 A Gladio-t vizsgáló belga parlamenti vizsgálóbizottság, amint azt a Statewatch című belga
folyóirat 1992. január/februári száma összefoglalta.
32 Inzerilli, Gladio, 63. o.

263

33 Ibid.
34 Michel Van Ussel: Georges 923. Un agent du Gladio belge parle. Temoignage (Brüsszel:
Editions La Longue Vue, 1991), 139. o.
35 Inzerilli, Gladio, 64. o.
36 Anne-Marie Smith e-mailje a NATO Levéltári Osztályán a szerzőnek, 2000. augusztus 18.
37 A svájci NATO-misszió vezetőjének, Anton Thalmann nagykövetnek a szerzőhöz intézett,
2001. május 4-én kelt levele.
38 Lee McClenny, a NATO sajtó- és médiaosztályának vezetője 2001. május 2-i levele a
szerzőnek.
39 Ibid.
40 Elnöki irányelv, 40. számú nemzetbiztonsági döntési memorandum, A titkos akciók
végrehajtásával, felügyeletével és koordinálásával kapcsolatos felelősség, Washington,
1970. február 17. Aláírva: Richard Nixon.
41 A CIA titkos akcióinak a második világháború óta eltelt időszak talán legjobb globális
áttekintését lásd William Blum: Killing Hope. US Military and CIA interventions since
World War II (Maine: Common Courage Press, 1995).
42 A www.terrorism.com honlapon megadottak szerint.
43 A három bizottság a Frank Church által vezetett szenátusi bizottság, az Ottis Pike által
vezetett képviselőházi bizottság és a Ford elnök által vezetett Murphy-bizottság volt.

1
2
3

44
45
46
47

Report of the House Select Committee on Intelligence [Pike Committee],
kilencvennegyedik kongresszus, Kiadó: Village Voice, New York City, 1976. február.
Report of the Commission on the Organization of the Government for the Conduct of
Foreign Policy [Murphy Commission], US Government Printing Office, Washington
DC, 1975. június.
Final Report, of the United States Senate Select Committee to Study Governmental
Operations with Respect to Intelligence Activities [Church Committee], US
Government Printing Office, Washington DC, 1976. április.

A három jelentés közül vitathatatlanul a legjobb, a "Final Report of the US Senate Select
Committee to study Governmental Operations with respect to Intelligence activities" (Az
amerikai szenátus Különbizottságának zárójelentése a hírszerzési tevékenységekkel
kapcsolatos kormányzati műveletek vizsgálatára) hat könyvből áll. Az első könyv a
"Külföldi és katonai hírszerzéssel", a CIA-val, a titkos akciókkal és a titkosszolgálatok
ellenőrzésének demokratikus problémájával foglalkozik. A második könyvben, amelynek
címe 'Hírszerzési tevékenységek és az amerikaiak jogai', a Church-jelentés feltárja, hogy
az NS A és az FBI hogyan sértette meg az amerikai állampolgárok magánéletét. A
harmadik könyv, amelynek címe "Kiegészítő részletes személyzeti jelentések a hírszerzési
tevékenységekről és az amerikaiak jogairól", kibővíti a második könyv elemzését, és azt
sugallja, hogy a "hírszerzés elleni küzdelem" a "belföldi titkos akciók" téves elnevezése. A
negyedik könyv címe "Kiegészítő részletes személyzeti jelentések a külföldi és katonai
tevékenységről", és a CIA történetét mutatja be 1946-tól 1975-ig. Az ötödik könyv,
amelynek címe "The Assassination of President John F. Kennedy and the performance of
the Intelligence Agencies" (John F. Kennedy elnök meggyilkolása és a hírszerző
ügynökségek teljesítménye), azt vizsgálja, hogy az amerikai titkosszolgálatok
összeesküdtek-e a JFK-gyilkosság titokban tartására. A hatodik könyv, amelynek címe
"Kiegészítő jelentések a hírszerzési tevékenységekről", a szövetségi hírszerzési funkció
történelmi fejlődésével és szervezésével foglalkozik 1776-tól 1976-ig.
Kathryn Olmsted, A titkos kormány kihívása: The Post-Watergate Investigations of the
CIA and FBI (Chapelhill: University of North Carolina Press, 1996), 9. oldal.
The Independent brit napilap, 1990. december 1.
Kwitny, Jonathan, A CIA titkos hadseregei Európában. In: The Nation, 1992. április 6., 445. o.
Arthur Rowse, Gladio. A titkos amerikai háború az olasz demokrácia felforgatásáért. In:
Covert Action Quarterly, 49. szám, 1994 nyár.

264

48 FOIA-kérelem: Malcolm Byrne által 1991. április 15-én benyújtott CIA "Gladioművelet". FOIA-kérelem száma 910113.
49. Corriere della Sera olasz napilap, 1995. május 29.
50 Zoom osztrák politikai magazin, 4/5. szám, 1996: Es muss nicht immer Gladio sein.
Attentate, Waffenlager, Erinnerungstucken, 6. oldal.
51 Bericht betreff US Waffenlager. Oesterreichisches Bundesministerium für Inneres.
Generaldirektor fur die offentliche Sicherheit. Mag. Michael Sika. 1997. november 28.
Wien, 10. o.
52 A CIA 2000. december 28-án kelt levele a szerzőnek a Gladio F-2000-02528 számú
FOIA-kérelemmel kapcsolatban.
53 A szerző 2001. január 23-án kelt levele Dyer asszonynak a CIA-nál.
54 Kathryn I. Dyer, a CIA információs és adatvédelmi koordinátorának 2001. február 7-én
kelt levele a szerzőnek.
55 Associated Press nemzetközi hírszolgálat, 1990. november 14.
56 Brit televízió. BBC Newsnight, 1991. április 4., 22:30. Gladio riport Peter Marshall
újságírótól.
57 Ibid.
58 Imperial War Museum, London. Titkos háborúk kiállítás. A szerző 1999. május 20-án
látogatta meg. 1999. június 4-én a szerző találkozott Mark Siemensszel, a múzeum kutatási
részlegének a Secret Wars kiállításért felelős munkatársával, aki hangsúlyozta, hogy a
második világháború alatti brit titkos hadsereg SOE közvetlen elődje volt a Gladio staybehind-eknek, de egyébként nem látott lehetőséget arra, hogy az MI6-tól több adatot
szerezzen a jelenségről.
59 Michael Smith, Új köpeny, régi tőr: How Britain's Spies Came in from the Cold (London:
Gollancz, 1996), 117. o. Simon Prestonnal 1995. október 11-én és Michael Giles-szal
1995. október 25-én készített interjúk alapján.
60 Smith, Dagger, 117. o.
61 Ibid., 118. o.
4 A TITKOS HÁBORÚ NAGY-BRITANNIÁBAN
1 Denna Frank Fleming, The Cold War and its Origins 1917-1960 (New York, 1961), 4. o.
2 Hasonlítsuk össze Fleminget: Cold War.
3 Az adatok Andrew Wilson, Das Abriistungshandbuch című könyvéből származnak:
Analysen, Zusammen- hange, Hintergrunde (Hamburg: Hoffmann und Campe, 1984), 38.
o. Hasonlítsa össze az amerikai veszteségeket: 300 000 katona elesett, 600 000 sebesült.
Civil áldozatok nincsenek. A második világháborúban elesett összes ember: 60 millió
(ibid.).
4 Hasonlítsd össze. Valentin Falin, Die Zweite Front (München: Bomer Knaur, 1995).
5 Mackenzie, W. J. M., A Különleges Műveletek Végrehajtó Bizottságának története:
Britain and the resistance in Europe (London: British Cabinet Office, 1948), 1153. és
1155. oldal. A Public Records Office London kiadatlan eredetije, kiadása Frank Cass-szel
hamarosan megjelenik.
6 Mackenzie, Special Operations Executive, 2. oldal.
7 A SOE egyik korai funkcionáriusa, Holland alezredes, "egy olyan tiszt, aki személyes
tapasztalattal rendelkezett az írországi és indiai szabálytalan hadviselésben... és élénken
ismerte annak technikáját és lehetőségeit". Idézi: Mackenzie, Special Operations
Executive, 9. o.
8 Az MI6 D szekciója mellett 1938-ban két másik brit felforgató szervezetet is létrehoztak.
Az egyik a hadügyminisztérium vezérkarának GS(R), később MI(R) néven ismert részlege
volt, amely az irreguláris hadviselés technikáinak tanulmányozására összpontosított. A
másik, amelyet londoni központja, az Electra House után EH-nak neveztek el, az
Európának szóló "fekete" (meg nem határozható) propagandára specializálódott. Vö.
David Stafford, Britain and European Resistance 1940-1945: A survey of the Special
265

Operations Executive (Oxford: St Antony's College, 1980), 19-21. o.

266

9 Tony Bunyan, The History and Practice of the Political Police in Britain (London: Quartet
Hooks, 1983), 265. o.
10 Peter Wilkinson, Foreign Fields: The Story of an SOE Operative (London: Tauris Publishers, 1997), 100. o.
11 Imperial War Museum London, a szerző 1999 májusában látogatta
meg. 12 Wilkinson, Fields, 101. o.
13 Stafford, Ellenállás, 20. o.
14 Hugh Dalton miniszter levele Halifax külügyminiszternek 1940. július 2-án. Idézi
M. R. D. Foot, An outline history of the Special Operations Executive 1940-1946
(London: British Broadcasting Cooperation, 1984), 19. o.
15 State-watch háttérdokumentum 0391. sz. dosszié: GLADIO. 1991. január. Online is:
http://users.patra.hol.gr/~cgian/gladio.html. Vö. Gubbins szerepéről a belga Fire! Le
Magazin de l'Homme d'Action, 1991. szeptember/október, 77. oldal.
16 E. H. Cookridge, Inside SOE. The Story of Special Operations in Western Europe 1940-45
(London: Arthur Barker Limited, 1966), 13. o.
17 Mackenzie, Special Operations Executive, 1152. o.
18 Ibid., 1153. és 1155. o.
19 Stafford, Resistance, utószavában, 203. o.
20 Frans Kluiters, De Nederlandse inlichtingen en veiligheidsdiensten (1993), 309. o.
21 Stafford, Resistance, következtetése, 211. o.
22 Roger Faligot és Remi Kauffer, Les maitres espions. Histoire mondiale du renseignement. Második kötet. De la guerre froide a nos jours (Párizs: Editions Laffont, 1994), 53.
o.
23 Michael Smith, Új köpeny, régi tőr: How Britain's Spies Came in from the Cold (London:
Gollancz, 1996), 117. o. Simon Prestonnal 1995. október 11-én és Michael Giles-szal
1995. október 25-én készített interjúk alapján.
24 Allan Francovich, Gladio: The Ringmasters. Az összesen három Francovich Gladio
dokumentumfilm közül az első, amelyet a BBC2 1992. június 10-én sugárzott.
25 Michael de la Billiere, Looking for Trouble (London: HarperCollins, 1994), 150. o.
A mű Billiere önéletrajza és az SAS-ben eltöltött időszakáról szól.
26 Associated Press nemzetközi hírszolgálat, 1990. november 14.
27 The Unleashing of Evil (A gonosz elszabadulása) című filmet Richard Norton Taylor
készítette, aki a Guardian számára 1990-ben szintén részletesen beszámolt a Gladionyilatkozatokról. A BBC 1988. június 29-én sugározta. A The Guardian című brit napilap
ugyanezen a napon közölte: "Brit katonák kínzást alkalmaztak".
28 SAS-tiszt a kiváló oknyomozó újságíró, John Pilger. The Guardian brit napilap, 1990.
október 16. A Reagan-kormányzat dühös volt, amikor 1986-ban Jonathan Winer
kongresszusi ügyvéd levelezése leleplezte, hogy az USA 1980 és 1986 között 85 millió
dollárral támogatta Pol Potot a "ellenségem ellensége a társam" logika szerint (John Pilger
a The Guard- ian című brit napilapban, 1990. október 6.). A brit fél nem volt kevésbé
zavarban. Thatcher brit miniszterelnök 1990-ben a hihető tagadási logika szerint tagadta a
britek részvételét a vörös khmerek egységeinek kiképzésében, az SAS tisztek
tanúvallomásai ellenére. Végül 1991-ben egy John Pilgerrel kapcsolatos rágalmazási
perben a brit védelmi minisztérium elismerte, hogy Nagy-Britannia segített a vörös
khmerek szövetségeseinek kiképzésében (The Guardian című brit napilap, 1993. április
20.).
29 Joseph Paul de Boucherville Taillon, Nemzetközi együttműködés az elit katonai erők
terrorizmus elleni küzdelemben való alkalmazása terén: The British and American
Experience, with special reference to their respective experiences in the evolution of low
intensity operations (1992), 200. o. (PhD disszertáció, London School of Economics and
Political Science, kiadatlan). Carver 1985. december 24-én kelt levele Boucherville
Taillonhoz.
267

30 Brit folyóirat Lobster, 1995. december
31 Brit havi Searchlight, 1991. január
32 Richard Norton-Taylor, Az Egyesült Királyságban kiképzett titkos svájci erők. In: The
Guardian című brit napilap,
1991.szeptember
20
.
33 Urs Frieden, Die England Connection. PUK EMD: P26 Geheimarmist Hurlimann im
Manover. In: Wochenzeitung, 1990. november 30.
34 Schweizer Bundesrat: Sclussbericht in der Administrativuntersuchung zur Abklarung der
Natur von allfalligen Beziehungen zwischen der Organisation P26 und analogen
Organisationen im Ausland. Kurzfassung fur die Oeffentlichkeit. szeptember 19, 1991, pp.
4-5.
35 Ibid., 2. o.
36 Searchlight brit folyóirat, 1991. január.
37 Az 1951. október 1-jén kelt Broccoli-levél "Organizzazione informativa operativa nel
territorio nazionale suscettibile di occupazione nemica" címmel fontos Gladiodokumentum. Az olasz parlamenti bizottság idéz belőle. Jó összefoglaló olvasható Mario
Coglitore: La notte dei Gladiatori. Omissioni e silenzi delta Repubblica (Padova: Calusca
Edizioni, 1992), pp. 132-133. Az Espresso című olasz politikai magazin is, amelynek
birtokában van az eredeti Broccoli-dokumentum, 1991. január 18-i számában részletesen
idéz a levélből.
38 Coglitore, Gladiatori, 133. o.
39 Pietro Cedomi, Service secrets, guerre froide et 'stay-behind. II. rész": La mise en place
des resaux. In: Belga folyóirat: Fire! Le Magazin de l'Homme d'Action, 1991.
szeptember/október, 80. o.
40 Allan Francovich, Gladio: The Ringmasters. Az összesen három Francovich Gladio
dokumentumfilm közül az első, amelyet a BBC2 1992. június 10-én sugárzott.
41 Enquete parlementaire sur l'existence en Belgique d'un reseau de renseignements
clandestin international, rapport fait au nom de la commission d'enquete par MM. Erdman
et Hasquin. Szenátusi dokumentum, 1990-1991-es ülésszak. Brüsszel, pp. 212-213.
42 Ibid., 213. o. Idézi a The Observer című brit napilap 1992. június 7-i száma is.
43 Idézi: Olav Riste, The Norwegian Intelligence Service 1945-1970 (London: Frank Cass,
1999), 16. o.
44 Thomas Kanger és Oscar Hedin, Erlanders hemliga gerilla. I ett ockuperat Sverige skulle
det nationella motstandet ledas fran Appelbo skola i Dalarna. In: Dagens Nyheter című
svéd napilap, 1998. október 4.
45 The Guardian brit napilap, 1990. november 14.
46 Hugh O' Shaughnessy, Gladio: Gladio: Európa legjobban őrzött titka. Ők voltak azok az
ügynökök, akiknek "hátra kellett volna maradniuk", ha a Vörös Hadsereg lerohanja
Nyugat-Európát. A legjobb szándékkal létrehozott hálózat azonban egyes országokban a
terrorizmus és a szélsőjobboldali politikai agitáció fedőszervévé fajult. In: The Observer
című brit napilap, 1992. június 7.
47 Brit televízió. BBC Newsnight, 1991. április 4., 22:30. Gladio riport Peter Marshall
újságírótól.
48 Ibid.
49 Gyászjelentés a The Independent című brit napilap 1997. április 28-i számában.
50 Allan Francovich, Gladio: The Ringmasters. Francovich összesen három Gladiodokumentumfilmje közül az első, amelyet 1992. június 10-én sugárzott a BBC2; Gladio: A
bábjátékosok. A második a három Francovich Gladio dokumentumfilm közül, amelyet a
BBC2 1992. június 17-én sugárzott; és Gladio: A gyalogosok. Az összesen három
Francovich Gladio dokumentumfilm közül a harmadik, amelyet a BBC2 1992. június 24én sugárzott.
51 Allan Francovich, Gladio: The Ringmasters. Az összesen három Francovich Gladio
dokumentumfilm közül az első, amelyet a BBC2 1992. június 10-én sugárzott.
52 The Times brit napilap, 1992. június 28.
267

5 A TITKOS HÁBORÚ AZ EGYESÜLT ÁLLAMOKBAN
1 William Colby. Tiszteletreméltó férfiak: Életem a CIA-nál (New York: Simon & Schuster,
1978), 100. o.
2 Walter Trohan a The Chicago Tribune című amerikai napilapban, 1945. február 9-én.
3 Kapcsolódó Christopher Andrew, For the President's Eyes Only: Titkos hírszerzés és az
amerikai elnökség Washingtontól Bushig (New York: HarperCollins, 1995), 164. o.
4 Christopher Shoemaker, The NSC staff: counselling the council (1991), 1. o.
5 John Prados, A kulcsok őrzői: A National Security Council története Trumantól Bushig
(New York: William Morow, 1991), 567. o. Korábban John Prados kiadta az Presidents'
Secret Wars: CIA and Pentagon Covert Operations since World War II (New York:
William Morrow, 1986) című értékes könyvet. Ekkor még nem fedezték fel a nyugateurópai titkos hadseregeket, és a könyv nem tartalmaz utalást a Gladiora.
6 Thomas Etzold és John Gaddis, Containment: Documents on American Policy and
Strategy 1945-1950 (New York: Coumbia University Press, 1978), 12. o.
7 Philip Willan, Bábjátékosok: The Political Use of Terrorism in Italy (London: Constable,
1991), 20. o.
8 Idézi: Andrew, Eyes Only, 171. o. 9
Andrew, Eyes Only, 171. o.
10 Arthur Darling, A Központi Hírszerző Ügynökség: A kormány eszköze. To 1950
(University Park: Pennsylvania State University Press, 1990), 245. o.
11 Darling, Agency, 246. o.
12 NSC 10/2: A Nemzetbiztonsági Tanács irányelve a Különleges Projektek Hivataláról,
1948. június 18. Korábban szigorúan titkos. Teljes terjedelmében tartalmazza: Etzold és
Gaddis, Containment,
p. 125. Az NSC 10/2 alapvető jelentőségét a nyugat-európai titkos antikommunista
hadseregek számára szinte minden Gladio-kutató felismerte. Vö. Jan de Willems (szerk.),
Gladio (Brüsszel: Editions EPO, 1991), 145. o.; Jens Mecklenburg (szerk.), Gladio: Die
geheime Terror organisation der Nato (Berlin: Elefanten Press 1997), 17. és 51. o.; Leo
Muller, Gladio - das Erbe des Kalten Krieges. Der Nato-Geheimbund und sein deutscher
Vorlaufer (Hamburg: Rowohlt, 1991), 63. o.
13 Idézi: Andrew, Eyes Only, 171. o. Allen Dulles, a CIA 1953 és 1961 között hivatalban
lévő igazgatója négyszemközt emlékeztette Trumant, hogy nem kerülheti el a felelősséget
a görög, török, olasz vagy Fülöp-szigeteki amerikai titkos akciókban. A CIA
jogtanácsosának Dulles azt írta a témával kapcsolatban, hogy "Truman úr egyetlen
alkalommal sem fejezte ki más, mint teljes egyetértését az általam kifejtett nézettel"
(ibid.).
14 Andrew, Eyes Only, 198. o.
15 511. számú moszkvai követségi távirat: "A hosszú távirat", 1946. február 22.
In: Etzold és Gaddis, Containment, 63. o.
16 George Kennan, idézi: Etzold és Gaddis, Containment, 125. o.
17 Egyesült Államok szenátusa. A hírszerzési tevékenységekkel kapcsolatos kormányzati
műveleteket vizsgáló különbizottság zárójelentése. IV. könyv: Kiegészítő részletes
személyzeti jelentések a külföldi és katonai hírszerzésről, 36. o.
18 Harris Smith, OSS. The Secret History of America's First Central Intelligence Agency
(Berkley: University of California Press, 1972), 240.o.
19 Thomas Powers, Az ember, aki a titkokat őrizte: Richard Helms and the CIA (London:
Weidenfeld and Nicolson, 1980), 37. o. Úgy tűnik, Frank Wisnerről nem létezik életrajz. A
róla szóló legjobban publikált forrás így továbbra is Powers Richard Helmsről szóló
életrajza. Helms először Wisner alatt szolgált a fedett akciók osztályán, és 1958-ban
Wisner helyére került, amikor Wisnert előléptették a CIA fedett akciók vezetőjévé.
20 Powers, Helms, 32. o.

268

21 Darling, Agency, 279. o.
22 Pietro Cedomi, Service secrets, guerre froide, et 'stay-behind Part II': La mise en place des
resaux. In: Belga folyóirat: Fire! Le Magazin de I'Homme d'Action 1991.
szeptember/október, 78. o.
23 Powers, Helms, 48. o. Ugyanezek az adatok Andrew: Eyes Only, 193. o.
24 Ludwell Montague, General Walter Bedell Smith OS Director of Central Intelligence
(University Park: Pennsylvania University Press, 1992), 209. o. Ez valószínűleg jó könyv
lenne, ha a CIA nem cenzúrázná olyan erősen. Minden második bekezdésben szerepel
"[egy sort töröltek], [három bekezdést töröltek], [hét sort töröltek]" stb. Ebben az
összefüggésben jegyezte meg egy évszázaddal ezelőtt Mark Twain, a zseniális amerikai
író az Egyenlítő nyomában (1897) című művében: "Isten jóvoltából a mi országunkban
megvan az a három kimondhatatlanul értékes dolog: a szólásszabadság, a lelkiismereti
szabadság, és az az óvatosság, hogy egyiket sem gyakoroljuk.
25 Montague, Smith, 213. o.
26 Colby, Tiszteletreméltó emberek, 83. o.
27 Ibid., 81. és 82. oldal.
28 Ibid., 83. o.
29 Ezt a szerző által talált dokumentumot korábban még nem tárgyalták a Gladio
felfedezéseivel összefüggésben, de nyilvánvalóan közvetlen jelentőséggel bír a Gladio
parancsnoki központ CPC-vel kapcsolatos vizsgálatok szempontjából. Leon W. Johnson
altábornagy, a NATO Katonai Bizottság Állandó Csoportjának amerikai képviselője 1957.
január 3-i feljegyzése az amerikai vezérkari főnököknek a titkos hírszerzésről. Korábban
szigorúan titkos. 1978-ban titkosítás alól feloldották. A londoni LSE számítógépes
Declassified Documents Reference System segítségével találták meg.
30 Ahogy a Kennedy-kormányzat idején a felkelés elleni fellépés divatos szóvá vált, az
amerikai hadsereg minden ága igyekezett "különleges műveleti egységeket" létrehozni, a
haditengerészet például megalakította a SEAL (sea, air, land) csapatokat, amelyeket arra
képeztek ki, hogy a tengerbe ejtőernyővel, búvárfelszerelésben, hajók felrobbantására
felszerelve, és a vízből való kiemelkedés után a szárazföldi harcra is kiképeztek.
31 Aaron Bank ezredes, Az OSS-től a zöldsapkásokig: The Birth of Special Forces (Novato:
Presidio Press, 1986), 175-176. o., Novato: Presidio Press, 1986).
32 Bank, Különleges erők, 168-169. o.
33 A belga Fire! Le Magazin de I'Homme d'Action, 84. o. A Zoom című osztrák politikai
magazin, Nr. 4/5, 1996: Es muss nicht immer Gladio sein. Attentate, Waffenlager,
Erinnerungslucken, 61. oldal.
34 Mecklenburg, Gladio, 50. o.
35 Gerardo Serravalle, Gladio (Roma: Edizioni Associate, 1991), 90. o.
36 Powers, Helms, 89. o.
37 Brit havi Searchlight, 1991. január.
38 Pietro Cedomi, Service secrets, guerre froide et 'stay-behind. II. rész": La mise en place
des resaux. In: Belga folyóirat: Fire! Le Magazin de I'Homme d'Action 1991.
szeptember/október, 77. o.
39 Powers, Helms, 77. o.
40 Christopher Simpson, Blowback. America's Recruitment of Nazis and its Effects on the
Cold War (London: Weidenfeld and Nicolson, 1988), 289. o. Powers, Helms, 77. o.
41 Richard Helms, a CIA igazgatójának beszéde Frank Gardiner Wisner temetésén, 19091965. A számítógépes Declassified Documents Reference System segítségével találták meg.
42 Jonathan Kwitny, Egy nemzetközi történet. A CIA titkos hadseregei Európában. In: The
Nation, 1992. április 6., 444-448. oldal, 445. o.
43 The Times brit napilap, 1996. május 7.
44 Ramsey Clark, The Fire this Time: US War Crimes in the Gulf (New York: Thunder's
Mouth Press, 1992), 31. o.

269

43 Clark, Fire, 32. o.
46 Az Európai Parlament állásfoglalása a Gladio-ügyről, 1990. november 22.
47 The Washington Post című amerikai napilap, 1990. november 14. A Washington Post
egyetlen másik cikke, amelyben a "Gladio" kulcsszó szerepel, 1993. augusztus 8-án jelent
meg, szintén kizárólag Olaszországról. Európában a Gladio-ról szóló tudósítások sokkal
szélesebb körben terjedtek el. A Washington Post két cikkét a The Guardian című brit
napilap ugyanebben az időszakban 39, számos országban a Gladio-ról szóló cikkel
hasonlítja össze.
48 The Independent brit napilap, 1990. december 1.
6 A TITKOS HÁBORÚ OLASZORSZÁGBAN
1 Bár megerősítést nyert, hogy a PCI komoly pénzügyi támogatást kapott Moszkvától, a
történelmi vita a PCI és a Szovjet Kommunista Párt közötti pontos kapcsolatról a
hidegháború idején még mindig tart. Sergio Romano, 1985 és 1989 között a
Szovjetunióban működő olasz nagykövet elmondta, hogy az 1970-es évek végéig az Olasz
Kommunista Párt pénzügyi eszközeinek nagy részét a Szovjet Kommunista Párt
biztosította. A PCI és Moszkva közötti kapcsolatokról szóló, angol nyelven elérhető
kutatások a következők: Joan Barth Urban, Moscow and the Italian Communist Party:
From Togliatti to Berlinguer (Ithaca: Cornell University Press, 1986). Gianni Cervetti,
L'Oro di Mosca: La Verita sui Finanziamenti Sovietici al PCI Raccontata dal Diretto
Protagonista (Milano Baldini & Castoldi 1993, második kiadás 1999); és Valerio Rima,
Oro da Mosca. I Finanziamenti Sovietici al PCI dalla Rivoluzione d'Ottobre al Crollo dell'
URSS (Milano: Mondadori, 1999).
2 Senato della Repubblica. Commissione parlamentare d'inchiesta sul terrorismo in Italia e
sulle cause della mancata individuazione dei responsabiliy delle stragi: Il terrorismo, le
stragi ed il contesto storico politico. Redatta dal presidente della Commissione, Senatore
Giovanni Pellegrino. Roma 1995, 20. o. Az olasz szenátusnak ez a jelentése minden
bizonnyal a legmeghatározóbb dokumentumok közé tartozik a Gladio és általában az
olaszországi amerikai titkos akciókról. Vizsgálja a Gladio-t, a terrorizmust és a sokáig
tisztázatlan mészárlásokat. A Gladio-ról szóló, 2000-ben bemutatott, ugyancsak értékes
szenátusi jelentéssel való összetévesztés elkerülése érdekében a továbbiakban "1995-ös
olasz szenátusi jelentés a Gladio-ról és a mészárlásokról" néven idézzük.
3 Panorama olasz magazin, 1976. február 10. Idézi a Gladio-ról és a mészárlásokról szóló
1995-ös olasz szenátusi jelentés, 13. o.
4 Roberto Faenza, Gli americani in Italia (Milano: Editore Feltrinelli, 1976), pp. 10-13. Az
Egyesült Államok és a maffia közötti kapcsolatra már 1951-ben fény derült a Kefauver
szenátor vezette szenátusi vizsgálat során. Vö. US Senate Special Committee, Hearings on
Organised Crime and Interstate Commerce, 7. rész, 1181. o. (1951). Roberto Faenza olasz
történész volt az egyik első elemző, aki felismerte az amerikai titkos akciók Olaszországra
gyakorolt óriási hatását. A témáról szóló első könyve, amelyet Marco Finivel közösen
adott ki 1976-ban jelent meg, és a háború utáni évekre összpontosított, címe egyszerűen:
"A háború utáni évek: Gli Americani in Italia. A könyv előszavában ez állt: "Sok ember
számára szerte a világon, beleértve az Egyesült Államok átlagpolgárát is, valóban nagyon
nehéz és fájdalmas volt lassan, de biztosan rádöbbenni arra a tényre, hogy az Amerikai
Egyesült Államok a legkonzervatívabb és legellenforradalmibb erő, amely a világon
létezik. De a helyzet pontosan így áll, ahogyan ez a könyv ragyogóan bemutatja az
amerikai kormány titkos beavatkozásait az olasz lakosság belügyeibe... a kép ugyanaz,
mint amit más tanulmányok már feltártak Görögország, Irán, Guatemala, a Dominikai
Köztársaság és sok más ország esetében... Nehéz meggyőzni magunkat ezekről a szörnyű
tényekről.
5 The Observer brit napilap, 1993. január 10. A BBC2 1993. januári televíziós
dokumentumfilmjére hivatkozva: A maffia szövetségesei.

270

6 Mackenzie, W. J. M. A Különleges Műveletek Végrehajtó Bizottságának története: Britain
and the resistance in Europe (London: British Cabinet Officee, 1948), 842. és 853. oldal. A
Public Records Office London kiadatlan eredetije, kiadása Frank Cass-szel hamarosan
megjelenik. A csendes-óceáni hadszíntéren és konkrétan a Fülöp-szigeteken ugyanezt a
stratégiát alkalmazta az Egyesült Államok a baloldali gerillák ellátására, majd
meggyengítésére a második világháború alatt. Japán 1942 januárjában szállta meg a Fülöpszigeteket. Az Egyesült Államok különböző politikai irányultságú partizánokat
támogatott és képzett ki a japán megszállás ellen a Fülöp-szigeteken, köztük a baloldali
erős Huk partizánmozgalmat, amely a társadalmi forradalom erős erejét jelentette. De
ahogy Olaszországban és Görögországban, a fegyveres testvéreket is elárulták. A japánok
legyőzése után az Egyesült Államok lefegyverezte a gerillákat, és a hukokat legalább
1945-ig amerikai tisztek jelenlétében lemészárolták. Gabriel Kolko amerikai történész
megjegyzi: A "huk vezetés naivan azt várta, hogy az amerikaiak megtűrik őket". Vö.
Gabriel Kolko, Century of War Politics, Conflict, and Society since 1914 (New York: The
New Press, 1994)," 363. o.
7 Geoffrey Harris, Európa sötét oldala: The Extreme Right Today (Edinburgh: Edinburgh
University Press, 1994), 3. és 15. oldal.
8 Allan Francovich, Gladio: The Ringmasters. Az összesen három Francovich Gladio
dokumentumfilm közül az első, amelyet a BBC2 1992. június 10-én sugárzott.
9 William Blum, Killing Hope: US Military and CIA Interventions since World War II
(Maine: Common Courage Press, 1995), 28. oldal.
10 Martin Lee, The Beast Reawakens (Boston: Little Brown and Company, 1997), 100. o.
11 Jonathan Dunnage, A demokrácia gátlása a háború utáni Olaszországban: A rendőri erők,
1943-48. In: Italian Studies, 51, 1996, p. 180.
12 Stuart Christie, Stefano delle Chiaie (London: Anarchy Publications, 1984), 6. o.
13 Ibid., 4. o.
14 Tom Mangold, Hideg harcos: James Jesus Angleton; The CIA's Master Spy Hunter
(London: Simon & Schuster, 1991), 20. o. Sajnálatos, hogy Angleton életrajzírója,
Mangold nem ad részleteket Angleton 1945 utáni, fasisztákkal folytatott munkájáról, és
nem említi, hogyan mentette meg Angleton Borghese-t.
15 William Corson, A tudatlanság seregei: The Rise of the American Intelligence Empire
(New York: The Dial Press, 1977), 298. és 299. oldal. Mivel a művelet titkos volt, a pénz
piszkos volt, és előbb tisztára kellett mosni. Corson elmagyarázza, hogy ez úgy történt,
hogy először 10 millió dollár készpénzt vettek ki a Gazdasági Stabilizációs Alapból, azt
egyéni bankszámlákon keresztül tisztára mosták, és onnan "adományozták" különböző
CIA fedőszervezeteknek.
16 Christie, delle Chiaie, 175. o.
17 Denna Frank Fleming, The Cold War and Its Origins 1917-1960 (New York: Doubleday,
1961), 322. o.
18 Thomas Powers, Az ember, aki a titkokat őrizte: Richard Helms and the CIA (London:
Weidenfeld and Nicolson, 1980), 30. o.
19 The Guardian brit napilap, 1992. január 15.
20 Olaszország első köztársasága idején a katonai titkosszolgálat a sorozatos botrányok miatt
többször is kénytelen volt megváltoztatni a nevét. Az olasz katonai titkosszolgálat 1949-es
megalakulásától az 1965-ös első nagyobb botrányig S1FAR néven működött, míg 1965-től
1977-ig szinte ugyanazzal a személyzettel SID néven. Egy újabb botrányt követően a SID
1978-tól két új részlegre oszlott, amelyek a mai napig működnek. A polgári ág a
Belügyminisztérium alá került, és SISDE (Servizio Informazioni Sicurezza Democratica)
elnevezéssel, míg a katonai ág a Védelmi Minisztérium alá tartozott, és SISMI
elnevezéssel működött. Az olasz katonai titkosszolgálatok igazgatói az első köztársaság
idején a következők voltak: Giovanni Carlo tábornok (1949-1951, SIFAR), Umberto
Broccoli tábornok (1951-1953, SIFAR), Ettore Ettore tábornok (1951-1953, SIFAR).

271

MUSCO (1953-1955, SIFAR), Giovanni De Lorenzo tábornok (1956-1962, SIFAR),
Egidio Viggiani tábornok ( 1 9 6 2 - 1 9 6 5 , S I F AR ) , Gi o v a nni Allavena tábornok
(1965-1966, SID), Eugenio Henke tábornok (1966-1970, SID), Vito Miceli tábornok
(1970-1974, SID), Mario Casardi tábornok (1974-1978, SID), Giuseppe Santovito
tábornok (1978-1981, SISMI), Nino Lugaresi tábornok (1981-1984, SISMI), Fulvio
Martini admirális (1984-1991, SISMI), Sergio Luccarini (1991, SISMI), Luigi Ramponi
tábornok (1991-1992, SISMI), Cesare Pucci tábornok (1992-1993, SISMI).
21 Philip Willan, Bábjátékosok: The Political Use of Terrorism in Italy (London: Constable,
1991), 34. o.
22 Mario Coglitore (szerk.), La Notte dei Gladiatori. Omissioni e silenze delta Repubblica
(Padova: Calusca Edizioni, 1992), p. 34.
23 The Observer című brit napilap, 1990. november 18.
24 Az 1995-ös olasz szenátusi jelentés a Gladio-ról és a
mészárlásokról, 49. o. 25 Coglitore, Gladiatori, 133. o.
26 Pietro Cedomi, Service secrets, guerre froide et 'stay-behind. II. rész": La mise en place
des resaux. In: Belga folyóirat: Fire! Le Magazin de l'Homme d'Action, 1991.
szeptember/október, 80. o.
27 The Observer brit napilap, 1992. június 7.
28 A dokumentumot 1994-ben feloldották a titkosítás alól, és széles körű kritikát váltott ki
Olaszországban.
Vö. a La Stampa olasz napilap 1994. november 27-i száma.
29 William Colby, Tiszteletreméltó emberek: My Life in the CIA (New York: Simon &
Schuster, 1978), 110. o.
30 Roberto Faenza, Il malaffare. Dall' America di Kennedy all'Italia, a Cuba, al Vietnam
(Milano: Editore Arnoldo Mondadori, 1978), p. 312.
31 A dokumentum létezésére az 1990-es Gladio-nyilatkozatok során derült fény.
Az 1995-ös olasz szenátusi jelentés a Gladio-ról és a mészárlásokról, 25. o.
32 Europeo című olasz folyóirat, 1991. január 18. Az olasz parlamenti bizottság csak azért
tudott az 1956-os Gladio-dokumentum létezéséről, mert birtokába került egy 1959. június
1-jei Gladio-dokumentum, amely pontosan visszautal a másik dokumentumra, mondván,
hogy az november 26-i keltezésű, 1956-os dátummal és olasz nyelvű változatában az
"Accordo fra il Servizio Informazioni Italiano ed il Servizio Informazioni USA relativo
alla organizzazione ed all'attivita della rete clandestina post-occupazione (stay-behind)
italo-statunitense" címmel.' [Megállapodás a SIFAR és a CIA között a megszállás utáni
titkos olasz-amerikai (stay-behind) olasz-amerikai hálózat szervezéséről és
tevékenységéről]. Az eredeti 1959-es dokumentumot a Coglitore, Gladiatori, 118-130. o.
tartalmazza.
33 Fire belga folyóirat, 1992. január, 59. o.
34 Ibid., 62. o.
35 Allan Francovich, Gladio: A bábjátékosok. A második a három Francovich Gladio
dokumentumfilm közül, amelyet a BBC2 1992. június 17-én sugárzott.
36 Colby, Honourable Men, 128. o.
37 Ibid., 109-120. o.
38 A dokumentumot idézi: Faenza, Malaffare, 313. o. Roberto Faenza olasz történész az
1970-es években az amerikai levéltárakban kutatott, és a FOIA segítségével jutott hozzá a
Demagnetize dokumentumhoz, amely először tárta fel "az olasz titkosszolgálat e súlyos
eltérését".
39 Stato Maggiore della Difesa. Servizio Informazioni delle Forze Annate. Ufficio R Sezione SAD: Le forze speciali del SIFAR e I'operazione GLADIO. Roma, 1 Giugno
1959. Ezt a dokumentumot Felice Casson bíró találta meg 1990-ben a SIFAR római
levéltárában, és ezzel kezdődtek a Gladio-nyilatkozatok Olaszországban és azon túl. A
dokumentumot a Coglitore, Gladiatori, 118-130. oldal tartalmazza.
40 Cobly, Honourable Men, 136. o.
41 A külügyminiszter 1961. október 18-án küldött távirata az Egyesült Államok római
272

nagykövetségének. Idézi: Faenza, Malaffare, 311. o. Faenza nagyon jó elemzést nyújt a

273

Kennedy terve Olaszország balra történő megnyitásáról. Vö. Faenza, Malaffare, 307-373.
o. ("L' apertura a sinistra").
42 Idézi: Regine Igel, Andreotti, Politik zwischen Geheimdienst und Mafia (München:
Herbig Verlag, 1997), 49. o. Keltezés nélküli hivatkozása a New Statesman című amerikai
magazinra vonatkozik.
43 Faenza, Malaffare, 310. o.
44 Igel, Andreotti, 50. o.
45 Faenza, Malaffar, 336. o.
46 Jens Mecklenburg (szerk.), Gladio: Die geheime Terrororganisation der Nato (Berlin:
Elefanten Press, 1997), 30. o. És Coglitore, Gladiatori, 185. o. A SID egy volt tábornoka
volt az, aki az 1980-as években a Propaganda Due (röviden P2) botrány keretében
folytatott kihallgatások során felfedte, hogy ezek a támadók Gladiátorok voltak.
47 Jean Francois Brozzu-Gentile: Gladio ügy (Párizs: Editions Albin Michel, 1994),
p. 77. És Faenza, Malaffare, 315. o. Lásd még: Willan, Puppetmasters, 84.
o. 48 Az 1995-ös olasz szenátusi jelentés a Gladio-ról és a mészárlásokról, 85.
o.
49 Ibid.
50 State Maggiore della Difesa. Servizio Informazioni delle Forze Armate. Ufficio R Sezione SAD: Le forze speciali del SIFAR e l'operazione GLADIO. Roma, l Giugno
1959. A dokumentumot a Coglitore, Gladiatori, 118-130. o. tartalmazza. A Piano Solóval
kapcsolatos vizsgálatok szerint 731 személyt kellett volna deportálni, míg a Gladioműveletet vizsgáló szenátusi bizottság szerint sokkal valószínűbb, hogy 1100-1200
befolyásos személyt kellett volna bebörtönözni a Gladio szardíniai CAG főhadiszállásán.
Botrányos módon a katonai titkosszolgálat megtagadta, hogy a Gladio kitiltási listáit a
parlamenti bizottság rendelkezésére bocsássa. "Ez nagyon súlyos helyzet, mert
feltételezhető, hogy a lista parlamenti képviselők és politikai funkcionáriusok neveit
tartalmazza, és a lista nyilvánosságra hozatala minden alapot elvonna attól az állítástól,
hogy az 1964-es események óvatos akciók voltak a közfelháborodás megelőzése
érdekében" - állapították meg a szenátorok. Lásd az 1995-ös olasz szenátusi jelentést a
Gladio-ról és a mészárlásokról, 89. oldal.
51 A puccs jó leírása Richard Collin: The De Lorenzo Gambit című könyvében található: The
Italian Coup Manque of 1964 (Beverly Hills: Sage, 1976). Collin, aki a Harvardon
végzett, Marylandben tanított, katonai ügyekre szakosodott, és az amerikai
hadügyminiszter kabinetfőnökeként, majd az Egyesült Államok római nagykövetségének
védelmi attaséjának tanácsadójaként, később pedig a szaúdi védelmi erők tanácsadójaként
szolgált, 60 oldalas könyvecskéjében figyelemre méltóan jó korai elbeszélést nyújt a Piano
Solo-ról. Sajnos szinte teljesen kizárja azt a szerepet, amelyet az Egyesült Államok a
színfalak mögött játszott.
52 Collin, Coup, 60. o.
53 Ibid. Forrása az Avanti! című olasz politikai folyóirat 1964. július 26-i
száma. 54 Coglitore, Gladiatori, 186. o. Lásd még: Willan, Puppetmasters,
85. o.
55 Az 1995-ös olasz szenátusi jelentés a Gladio-ról és a mészárlásokról, 87. o. Bernard
Cook, A belső hidegháború mozgósítása Olaszországban. In: History of European
Ideas. Vol. 19, 1994, 116. o.
56 Franco Ferraresi, A titkos struktúra, kódneve Gladio. In: Italian Politics. A Review, 1992,
41. o. A csendes Gladio puccsot soha nem leplezték volna le az oknyomozó újságírók
munkája nélkül. 1967 tavaszától kezdve Raffaele Jannuzzi újságíró (aki később a
szocialisták képviseletében bejutott a parlamentbe) az Espresso című politikai
magazinban tájékoztatta a megdöbbent olasz közvéleményt, hogy csak hajszál híján
úszták meg az államcsínyt (Complotto al Quirinale, Espresso, 1967. május 14.). De
Lorenzo kísérlete, hogy Jannuzzi újságírót rágalmazási perrel hallgattassa el,
kontraproduktív eredményre vezetett, mivel a folyamat során olyan nagy mennyiségű
bizonyíték került elő, hogy a kormány végül kénytelen volt engedni az "1964-es
274

események" teljes körű parlamenti kivizsgálásának.

275

(Olasz szenátus. Commissione parlamentare d'inchiesta sugli eventi del giungo-luglio
1964. A megállapítások két kötetben (Többségi és Kisebbségi jelentés) jelentek meg
Rómában 1971-ben).
57 Relazione della Commissione parlamentare d'inchiesta sugli eventi del giungno-luglio
1964, Roma 1971, 67. o. Idézi: Igel, Andreotti, 51. o. És Willan, Puppetmasters, 38. o.
58 Commissione parlamentare d'inchiesta sugli eventi del giugno-luglio 1964, Relazione di
minoranza, Roma 1971, 307. o. Vö. Igel, Andreotti, 53. o.
59 Idézi: Igel, Andreotti, 52. o.
60 Carlo Palermo olasz bíró, miután felfedezte Licio Gelli kapcsolatait a jobboldali
terroristákkal, elrendelte, hogy a SISMI terrorellenes hivatala segítsen neki a
nyomozásban. A SISMI terrorellenes hivatala 1983. április 16-án részleteket közölt az
Olaszországban működő amerikai titkos kézről. Talán ez volt az első alkalom, hogy az
egység teljesítette feladatát, és sokatmondó módon a SISMI terrorellenes irodáját ezt
követően azonnal bezárták. Emilio Santillosnak, a SISMI terrorellenes irodájának
igazgatójának ígéretes karrierje nem sokkal a jelentés után hirtelen véget ért, miközben
nyomozótársainak életrajza is tragikus fordulatot vett. A SISMI Florio ezredese egy
rejtélyes autóbalesetben meghalt, a SISMI Serrentiono ezredese "egészségügyi okokból"
távozott a szolgálatból, Rossi őrnagy öngyilkos lett, és csak Antonio de Salvo őrnagy
hagyta el a terrorellenes hivatalt jó egészségben, és csatlakozott a szabadkőművesekhez.
Idézi: Igel, Andreotti, 232. o.
61 The Observer című brit napilap, 1988. február 21.
62 Senato delta Repubblica Italiana. Relazione delta Commissione Parlamentare d'inchi- esta
Sulla Loggia P2, Roma 1984.
63 Egy interjúban Willan. Idézi: Willan, Puppetmasters, 55. o. 64 Igel,
Andreotti, 229. o.
65 Idézet a The New Statesman című brit folyóirat 1984. szeptember 21-i számában.
66 Hugh O'Shaughnessy: Gladio. Európa legjobban őrzött titka. Ők voltak azok az ügynökök,
akiknek "hátra kellett volna maradniuk", ha a Vörös Hadsereg lerohanja Nyugat-Európát.
A legjobb szándékkal létrehozott hálózat azonban egyes országokban a terrorizmus és a
szélsőjobboldali politikai agitáció fedőszervévé fajult. A The Observer című brit napilap
1992. június 7-i számában.
67 Gentile, Gladio, 28. o.
68 Ibid.
69 A brit televízió Newsnight című napi hírműsora a BBC1 csatornán 1991.
április 4-én. 70 Willan, Puppetmasters, 41. o.
71 Az 1995-ös olasz szenátusi jelentés a Gladio-ról és a
mészárlásokról, 97. o. 72 Ibid., 164. o.
73 Willan, Puppetmasters, 97. o. Buscetta 1984 decemberében tanúskodott Falcone előtt.
Később a bátor Falconét a maffia megölte.
74 Liggio 1986-ban a Reggio Calabria-i ítélőtáblára. Idézi: Willan, Puppetmasters, 97. o. 75
Willan, Puppetmasters, 94. o.
76 Colby, Honourable Men, 395. o.
77 Vö. például McNamara, Robert, In Retrospect: The Tragedy and Lessons of Vietnam
(New York: Random House, 1995).
78 Willian, Puppetmasters, 93. o.
79 Statewatch brit politikai magazin, 1991. január. 80
Gentile, Gladio, 105. o.
81 Statewatch brit politikai magazin, 1991. január. És Gentile, Gladio, 19. o. 82
Europeo olasz politikai magazin, 1990. november 16.
83 Allan Francovich, Gladio: A bábjátékosok. A második a három Francovich Gladio
dokumentumfilm közül, amelyet a BBC2 1992. június 17-én sugárzott.
84 Ibid.
85 A következő években az olasz parlamenti választásokon a DCI három domináns pártja a
következő eredményeket érte el. PCI és a PSI:
274

1968
1972
1976
1979
1983
1987
1992
1994

DCI (%)

PCI (%)

PSI (%)

PCI+PSI (%)

39.1
38.7
38.7
38.3
32.9
34.3
29.7
oldott

26.9
27.1
34.4
30.4
29.9
16.6
23.6
28.3

14.5
9.6
9.6
9.8
11.4
14.3
13.6
2.2

41.4
36.7
44.0
40.2
41.3
40.9
37.2
30.5

Forrás: http://www.aitec.it/paradisi/costitutz/c_app3.htm.
86 Pike jelentés: Kongresszus [Pike-bizottság], Kilencvennegyedik Kongresszus (New York:
Village Voice, 1976), 193. és 195. oldal.
87 Joe Garner, megszakítjuk az adást. Az események, amelyek megállították az életünket. A
Hindenburg-robbanástól ifjabb John F. Kennedy haláláig (Naperville: Sourcebooks,
2000), 87. o.
88 Idézi: Willan, Puppetmasters, 220. o. 89
Willan, Puppetmasters, 325. o.
90 Idézi: Willan, Puppetmasters, 219. o.
91 Az 1995-ös olasz szenátusi jelentés a Gladio-ról és a mészárlásokról,
294. és 295. oldal. 92 Ibid., 294. o.
93 The Guardian brit napilap, 1991. január 16.
94 Associated Press nemzetközi hírszolgálat, 1990. november 20.
95 Peter Marshall, a BBC riportere interjút készít Serravalle-val a Newsnight 1991. április 4i, Gladio-ról szóló különleges riportja számára.
96 Allan Francovich, Gladio: A bábjátékosok. A második a három Francovich Gladio
dokumentumfilm közül, amelyet a BBC2 1992. június 17-én sugárzott.
97 Az 1995-ös olasz szenátusi jelentés a Gladio-ról és a mészárlásokról, 242. és 364. oldal.
98 Senato della Repubblica. Commissione parlamentare d'inchiesta sul terrorismo in Italia e
sulle cause della mancata individuazione dei responsabili delle stragi: Stragi e terrorismo
in Italia dal dopoguerra al 1974. Relazione del Gruppo Democratici di Sinistra l'Ulivo.
Roma 2000. június. A továbbiakban idézve: 2000. évi szenátusi jelentés a Gladioról és a
mészárlásokról. A 8 tag a következő volt: A következő tagok voltak: On. Valter Bielli,
On. Antonio Attili, On. Michele Cappella, On. Piero Ruzzante, Sen. Alessandro Pardini,
Sen. Raffaele Bertoni, Sen. Graziano Cioni, Sen. Angelo Staniscia. Idézi: Philip Willan,
US 'supported anti-left terror in Italy'. A jelentés azt állítja, hogy Washington a
hidegháborús feszültség stratégiáját használta a jobbközép stabilizálására. In: The
Guardian című brit napilap, 2000. június 24.
99 A Gladio-ról és a mészárlásokról szóló 2000. évi olasz szenátusi jelentés, 41. o.
100 Ibid.
101 Ibid., 42. o.
102 Philip Willan, Az USA "támogatta az olaszországi baloldal-ellenes terrort". A jelentés azt
állítja, hogy Washington a hidegháborúban a jobbközép stabilizálására használta a
feszültség stratégiáját. In: The Guardian című brit napilap, 2000. június 24.
103 Philip Willan, Az USA "támogatta az olaszországi baloldal-ellenes terrort". A jelentés azt
állítja, hogy Washington a hidegháborúban a jobbközép stabilizálására használta a
feszültség stratégiáját. In: The Guardian című brit napilap, 2000. június 24.

275

7 A TITKOS HÁBORÚ FRANCIAORSZÁGBAN
1 Az Első Francia Köztársaság az 1789-es francia forradalmat követte, és 1792-től 1799-ig
tartott. A Második Francia Köztársaság az európai forradalmakat követte, és 1848-tól
1852-ig tartott. A Harmadik Francia Köztársaság 1886-ban kezdődött és a második
világháborúban elszenvedett vereséggel, 1940-ben ért véget.
2 Edward Rice-Maximin, Szállás és ellenállás: (New York: Greenwood Press, 1986), 12. o.
3 Philip Agee és Louis Wolf Louis, Piszkos munka: Secaucus: Lyle Stuart Inc., 1978), 182.
o.
4 Idézi: Rice-Maximin, Resistance, 95. o. A beszédet 1950. január 28-án tartották.
5 Hoyt S. Vandenberg, Memorandum Harry S. Truman elnöknek. Központi Hírszerző
Csoport, Washington, 1946. november 26. Először szigorúan titkosnak minősült, jelenleg a
Harry Truman-könyvtárban található.
6 Roger Faligot és Pascal Krop, La Piscine. Les Services Secrets Francois 1944-1984
(Párizs: Editions du Seuil, 1985), 84. o.
7 Roger Faligot és Remi Kaufer, Les Maitres Espions. Histoire Mondiale du Renseignement. Tome 2. De la Guerre Froide a nos jours (Párizs: Editions Laffont, 1994), 56. o.
8 Faligot és Krop, Piscine, 85. o. 9
Rice-Maximin, Resistance, 53. o.
10 Faligot és Krop, Piscine, 85. o.
11 Ibid., 86. o.
12 Faligot és Kaufer, Espions, 56. o. 13
Faligot és Krop, Piscine, 86. o.
14 Hoyt S. Vandenberg, Memorandum Harry S. Truman elnöknek. Központi Hírszerző
Csoport, Washington, 1946. november 26. Először szigorúan titkosnak minősült, jelenleg a
Harry Truman könyvtárban található.
15 Trevor Barnes, The Secret Cold War: The CIA and American Foreign Policy in Europe,
1946-1956. In: The Historical Journal, Vol. 24, No. 2, 1981, p. 413.
16 Idézi: Jan de Willems, Gladio (Brüsszel: Editions EPO, 1991), 35. o.
17 Jean-Francois Brozzu-Gentile, L' affaire Gladio (Párizs: Editions Albin Michel, 1994),
190. o.
18 Christopher Simpson, Blowback: London: America's Recruitment of Nazis and its Effects
on the Cold War (London: Weidenfeld and Nicolson, 1988), 127. o.
19 Senato delta Repubblica. Commissione parlamentare d'inchiesta sul terrorismo in Italia e
sulle cause della mancata individuazione dei responsabiliy delle stragi: Il terrorismo, le
stragi ed il contesto storico politico. Redatta dal presidente della Commissione, Senatore
Giovanni Pellegrino. Roma 1995, 36. o.
20 Irwin Wall, The United States and the Making of Postwar France, 1945-1954 (Cambridge:
Cambridge University Press, 1991), 150. o.
21 Faligot és Krop, Piscine, 88. o. És Jacques Baud: Encyclopedic du renseignement et des
services secrets (Párizs: Lavauzelle, 1997), 546. o.
22 Nincs megadott szerző, Spotlight: Nyugat-Európa: Stay-Behind. In: Intelligence
Newsletter című francia folyóiratban. Le Monde du Renseignement, 1990. december 5.
23 Faligot és Krop, Piscine, 90. o.
24 Ibid., Louis Mouchonnal készített interjújuk. Ibid., Piscine, 89.
o. 25 Faligot és Kaufer, Espions, 57. o.
26 The Economist brit hetilap, 1994. április 16.
27 Jonathan Kwitny, A CIA titkos hadseregei Európában: Egy nemzetközi történet. In: The
Nation, 1992. április 6., 446. és 447. oldal.
28 Ibid.
29 Ibid.
30 Europeo című olasz folyóirat, 1991. január 18.

276

31 A L'Unita című olasz napilap 1990. november 14-én különszámban tette közzé
a dokumentumot olasz nyelven.
32 A dokumentumot idézi Roberto Faenza, Il malaffare. Dall' America di Kennedy all'Italia, a
Cuba, al Vietnam (Milano: Editore Arnoldo Mondadori, 1978), p. 313.
33 Faenza, Malaffare, 313.
o. 34 Gentile, Gladio, 144. o.
35 Le Monde francia napilap, 1990. november 16. Pietro Cedomi: Service secrets, guerre
froide et 'stay-behind. II. rész": La mise en place des resaux. In: Belga folyóirat: Fire! Le
Magazin de l'Homme d'Action, 1991. szeptember/október, 74-80. o., pp. 74-80.
36 Faligot és Krop: Piscine. 165. o.
37 Le Monde francia napilap, 1998. január 12.
38 Douglas Porch: Porch: A francia titkosszolgálatok: New York: Farrar, Straus and Giroux,
1995, 395. o.).
39 Porch, Titkos szolgálatok, 395. o.
40 A Ressurection művelet leírása Ph. Bernert-től származik, aki ezt a könyvében ajánlja:
Roger Wybot et la bataille pur la DST. Idézi: Gentile, Gladio, 286. o.
41 Porch, Titkosszolgálat, 396.
o. 42 Ibid.
43 Ibid., 408. o.
44 Jonathan Kwitny, A CIA titkos hadseregei Európában: Egy nemzetközi történet. In: The
Nation, 1992. április 6., 446. és 447. oldal.
45 William Blum, Killing Hope: US Military and CIA interventions since World War II
(Maine: Common Courage Press, 1995), 149. o.
46 Ibid.
47 Ibid.
48 Porch, Titkos szolgálatok, 398. o.
49 Amint azt például Erwan Bergot, a 11. Demi Brigade Du Choc egykori parancsnoka
emlékeiből kiderül: Le Dossier Rouge. Szolgálati titkok az FLN ellen (Párizs: Grasset
Kiadó, 1976).
50 Erich Schmidt Eenboom az 1990-es években a Gladio-ról és a titkos francia
terrorakciókról írt, kiadatlan, kilencoldalas Die 'Graue' und die 'Rote' Hand című
esszéjében. Geheimdi- enste in Altenstadt. Mindkét idézet Ibid., 3. és 7. o. A francia
terrorista műveletek az FLN ellen Németországban többek között a következők voltak: Ait
Acene FLN főtitkár meggyilkolása gépfegyverrel Bonnban 1958. november 5-én. Abd el
Solvalar FLN-tag meggyilkolása egyetlen rövidtávú lövéssel a saarbruckeni
vasútállomáson 1959. január 19-én. Lorenzen Lorenzen, Otto Schluter hamburgi
fegyvergyártó barátja meggyilkolása Schluter raktárában 1956. szeptember 28-án egy
bombarobbantással. 1957. június 3-án maga Schliiter túlélt egy merényletet, de édesanyja
meghalt az eseményben (uo.).
51 Sunday Times brit napilap, 1997. október 12. A Le Monde francia napilap 1996. október
17-i száma.
52 Jean-Luc Einaudi, La Bataille de Paris (Párizs: Seuil,
1991). 53 Wochenzeitung svájci hetilap, 1990. december 14.
54 Sunday Times brit napilap, 1997. október 12. A Le Monde francia napilap 1996. október
17-i száma.
55 Ibid.
56 Jeffrey M. Bale, Jobboldali terroristák és a parlamenten kívüli baloldal a második
világháború utáni Európában: Collusion or Manipulation? In: Lobster Magazine (UK), 2.
szám, 1989. október, 6. o.
57 Jonathan Kwitny, A CIA titkos hadseregei Európában: Egy nemzetközi történet. In: The
Nation, 1992. április 6., 446. és 447. oldal.
58 Porch, Titkos szolgálatok, 409. o.
59 Ibid., 419. o.
277

60 Stato Maggiore delta Difesa. Servizio Informationi delle Forze Armate. Ufficio
R SAD Sezione: Le forze speciali del SIFAR e l'operazione GLADIO. Roma, l Giugno
1959. A dokumentumot tartalmazza: Mario Coglitore (szerk.), La Notte dei Gladiatori.
Omissioni e silenze della Repubblica (Padova: Calusca Edizioni, 1992), pp. 118-130.
61 A Gladio-t vizsgáló belga parlamenti vizsgálóbizottság összefoglalója a Statewatch című
brit folyóirat 1992. januári/februári számában.
62 Jan de Willems, Gladio (Brüsszel: Editions EPO, 1991), 24. o.
63 Willems, Gladio, 81. o.
64 Idézi: Willan, op. cit., 27. o.
65 Arthur Rowse, Gladio. A titkos amerikai háború az olasz demokrácia felforgatásáért. In:
Covert Action Quarterly, 49. szám, 1994 nyár, 3. o.
66 Baud, Encyclopedie, 546. o.
67 Porch, Titkos szolgálatok, 439. o.
68 Ibid., 438. o.
69 Ibid., 395. o.
70 Ibid., 439. o.
71 Ibid., 437. o.
72 Ibid. 438. o., Foccart életrajzírójára, Pierre Peanra
hivatkozva. 73 Ibid., 439. o.
74 Baud, Encyclopedie, 546. o. és Le Monde, 1990. november 16-i francia napilap.
75 Porch, Titkos szolgálatok, 446. o. A francia parlament SAC-t vizsgáló bizottságának
jelentése: "Rapport de la commission d'enquete sur les activity du Service d'Action
Civique", Assembled Nationale. Seconde session ordinaire de 1981-1982, No. 955, Alain
Moreau, Párizs 1982.
76 Intelligence Newsletter, 1990. november 21.
77 Porch, Titkosszolgálat, 590. o.
78 Ibid., 446. o.
79 Ibid., 404. o.
80 Jonathan Kwitny, A CIA titkos hadseregei Európában: Egy nemzetközi történet. In: The
Nation, 1992. április 6., 446. és 447. oldal.
81 Le Monde francia napilap, 1990. november 14. Reuters nemzetközi hírügynökség, 1990.
november 12. The Guardian brit napilap, 1990. november 14.
82 Idézi: Gentile, Gladio, 141. o. Idézi az Associated Press nemzetközi hírszolgálat is, 1990.
november 13.
8 A TITKOS SPANYOLORSZÁGI HÁBORÚ
1 Ian Mac Dougall bevezetőjében, Voices from the Spanish Civil War. Személyes
visszaemlékezések skót önkéntesekről a köztársasági Spanyolországban, 1936-1939
(Edinburgh: Polygon, 1986).
2 Paul Vallely, A múlt románcai: Hatvan évvel ezelőtt férfiak és nők ezrei indultak harcolni
a spanyol polgárháborúba. Vannak-e olyan eszmék, amelyekért ma is fegyvert
ragadnánk? In: The Independent című brit napilap, 1996. július 22.
3 Brian Catchcart, A piros zászló továbbra is lobogott: 60 éve, hogy Franco tábornok
megindította támadását a spanyol köztársaság ellen, és több ezer brit fiatal csatlakozott a
Nemzetközi Brigádokhoz, hogy megvédjék azt. Mi késztette őket arra, hogy életüket
kockáztatva elhagyják otthonukat, munkahelyüket és családjukat? És mit találtak, amikor
visszatértek? A következő könyvben: The Independent on Sunday című brit hetilap, 1996.
július 21.
4 The New York Times című amerikai napilap, 1936. október 16.
5 James Hopkins, A tűz szívébe. The British in the Spanish Civil War (Stanford: Stanford
University Press, 1998), 294. o.

278

6 Példa a The New Statesman című brit napilap 1958. április 26-i számából.
7 Calvo Sotelo asegura que Espana no fue informada, cuando entro en la OT'AN, de la
existencia de Gladio. Moran sostiene que no oyo hablar de la red clandestina mientras fue
ministro de Exteriores. In: El Pais című spanyol napilap, 1990. november 21.
8 Roger Paligot és Remi Kaufer, Le Maitres Espions. Histoire mondiale du renseignement.
De la Guerre Froide a nos jours (Párizs: Editions Robert Laffont, 1994), 282. o.
9 Faligot és Kaufer, Espions, 284. o.
10 Franco jó életrajzához hasonlítsa össze Paul Preston: The bolly of appeasement: Franco: A
Biography (London: HarperCollins, 1993).
11 Faligot és Kaufer, Espions, 281-285. o.
12 Calvo Sotelo asegura que Espana no fue informada, cuando entro en la OTAN, de la
existencia de Gladio. Moron sostiene que no oyo hablar de la red clandestina mientrasfue
ministro de Exteriores. In: El Pais című spanyol napilap, 1990. november 21.
13 Faligot és Kaufer, Espions, 55. o.
14 Angel Luis de la Calle, Gladio: Ligacoes obscuras em Espanha. In: Expresso portugál
napilap, 1990. december 8.
15 Josef Manola, Spaniens Geheimdienste vor der Durchleuchtung. Naehe zu
Rechtsradikalen.
In: Der Standard, 1990. november 17.
16 A svájci Gladio nyomozó, Cornu bíró később egyszerűen azt állította, hogy Moyen
megbízhatatlan forrás volt.
17 Calvo Sotelo asegura que Espana no fue informada, cuando entro en la OTAN, de la
existencia de Gladio. Moran sostiene que no oyo hablar de la red clandestina mientras fue
ministro de Exteriores. In: El Pais című spanyol napilap, 1990. november 21.
18 Faligot és Kaufer, Espions, 285. o.
19 Pietro Cedomi, Services Secrets, Guerre Froide et "stay-behind" III. rész. Repetoire des
resaux S/B. In: Fire! Le Magazin de l'Homme d'Action, 1991. november/december, 83.
oldal.
20 Stuart Christie, Martin Lee és Kevin Coogan, a nyugati titkosszolgálatok védelme alatt, a
dél-amerikai drogbárók által felbérelve, az általuk "Shorty"-nak nevezett férfi két
kontinenst terrorizált. In: News on Sunday Extra című brit folyóirat, 1987. május 31.
Christie Delle Chiaie egyik vezető szakértője. Vö. könyvével: Stuart Christie, Stefano
Delle Chiaie (London: Anarchy Publications, 1984).
21 Miguel Gonzalez, Un informe oficial italiano implica en el crimen de Atocha al 'ultra'
Cicuttini, relacionado con Gladio. El fascista fue condenado en el proceso que ha sacado a
la luz la estructura secreta de la OTAN. In: El Pais című spanyol napilap, 1990. december
2.
22 Senato delta Repubblica. Commissione parlamentare d'inchiesta sul terrorismo in Italia e
sulle cause della mancata individuazione dei responsabiliy delle stragi: II ter- rorismo, le
stragi ed il contesto storico politico. Redatta dal presidente della Commis- sione, Senatore
Giovanni Pellegrino. Roma 1995, 203. o.
23 Angel Luis de la Calle, Gladio: ligacoes obscuras em Espanha. In: Expresso portugál
napilap, 1990. december 8. Miguel Gonzalez, Un informe oficial italiano implica en el
crimen de Atocha al 'ultra' Cicuttini, relacionado con Gladio. El fascista fue condenado en
el proceso que ha sacado a la luz la estructura secreta de la OTAN. In: El Pais című
spanyol napilap, 1990. december 2.
24 Agence France Press nemzetközi hírügynökség, 1998. április 17.
25 Gerardo Serravalle, Gladio (Roma: Edizione Associate, 1991). Egy másik olasz tábornok,
aki 1974 és 1986 között a Gladio hadsereg parancsnoka volt, Paolo Inzerilli szintén írt egy
némileg apologetikus könyvet a titkos hadseregről: Paolo Inzerilli, Gladio. La Verita
negata (Bologna: Edizioni Analisi, 1995).
26 Serravalle, Gladio, 81. o.
27 Ibid., 82. o.
279

28 Ibid., 82. o.
29 Pietro Cedomi, Services Secrets, Guerre Froide et "stay-behind" III. rész. Repetoire des
resaux S/B. In: Fire! Le Magazin de l'Homme d'Action, 1991. november/ december, 83. o.
30 Josef Manola, Spaniens Geheimdienste vor der Durchleuchtung. Naehe zu Rechtsradikalen.
In: Der Standard, 1990. november 17.
31 Spanyolország azt állítja, hogy soha nem csatlakozott a Gladiohoz. A TV szerint ott
képeztek ki ügynököket. Reuters, nemzetközi hírszolgálat, 1990. november 23. Vö. még
Leo Muller, Gladio. Das Erbe des Kalten Krieges. Der NATO Geheimbund und sein
deutscher Vorlaufer (Hamburg: Rowohlt, 1991), 53. o.
32 Calvo Sotelo asegura que Espana no fue informada, cuando entro en la OTAN, de la
existencia de Gladio. Moran sostiene que no oyo hablar de la red clandestina mientras fue
ministro de Exteriores. In: El Pais című spanyol napilap, 1990. november 21.
33 Calvo Sotelo asegura que Espana no fue informada, cuando entro en la OTAN, de la
existencia de Gladio. Moran sostiene que no oyo hablar de la red clandestina mientras fue
ministro de Exteriores. In: El Pais című spanyol napilap, 1990. november 21.
34 Németország feloszlatja a Gladio ellenállási hálózatot. Reuters nemzetközi hírszolgálat,
1990. november 16.
35 IU recabara en Bruselas informacion sobre la red Gladio en Espana. In: El Pais című
spanyol napilap, 1990. november 20.
36 El servicio espanol de inteligencia mantiene estrechas relaciones con la OTAN. Serra ordena
indagar sobre la red Gladio en Espana. In: El Pais című spanyol napilap, 1990. november 16.
37 Spanyolország azt állítja, hogy soha nem csatlakozott a Gladiohoz. A TV szerint ott
képeztek ki ügynököket. Reuters nemzetközi hírszolgálat, 1990. november 23.
38 IU recabara en Bruselas informacion sobre la red Gladio en Espana. In: El Pais című
spanyol napilap, 1990. november 20.
39 Calvo Sotelo asegura que Espana no fue informada, cuando entro en la OTAN, de la
existencia de Gladio. Moran sostiene que no oyo hablar de la red clandestina mientras fue
ministro de Exteriores. In: El Pais című spanyol napilap, 1990. november 21.

9 A PORTUGÁLIAI TITKOS HÁBORÚ
1 John Palmer, A NATO titkos NATO-csoportnak "terrorista kapcsolatai lehettek". In: The
Guardian című brit napilap, 1990. november 10.
2 Michael Parenti, Against Empire (San Francisco: City Light Books, 1995), 143. o.
3 Joao Paulo Guerra, "Gladio" actuou em Portugal. In: O Jornal portugál napilap, 1990.
november 16.
4 Senato della Repubblica. Commissione parlamentare d'inchiesta sul terrorismo in Italia e
sulle cause della mancata individuazione dei responsabiliy delle stragi: Il terrorismo, le
stragi ed il contesto storico politico. Redatta dal presidente della Commissione, Senatore
Giovanni Pellegrino. Roma 1995, 204. és 241. o.
5 Commissione parlamentare d'inchiesta sul terrorismo in Italia e sulle cause della man- cata
individuazione dei responsabili delle stragi. 12. ülésszak, 1997. március 20. URL:
www.parlamento.it/parlam/bicam/terror/stenografici/stenol2.htm.
6 Commissione parlamentare d'inchiesta sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata
individuazione dei responsabili delle stragi. 9. ülés, 1997. február 12. URL:
www.parlamento.it/parlam/bicam/terror/stenografici/steno9.htm.
7 Jeffrey M. Bale, Jobboldali terroristák és a parlamenten kívüli baloldal a második
világháború utáni Európában: Collusion or Manipulation? In: Lobster Magazine, 2. szám,
1989. október, 6. o.
8 Paris Match francia folyóirat, 1974. november. Idézi: Stuart Christie, Stefano delle Chiaie
(London: Anarchy Publications, 1984), 27. o.

280

9 Egmont Koch és Oliver Scrom, Deckname Aginter Die Geschichte einer faschistischen
Terror Organisation, p. 4. (Kiadatlan, 17 oldalas esszé. Dátum nélkül, 1998 körül).
10 Lásd Christie, delle Chiaie,
passim. 11 Ibid., 29. o.
12 Ezt a dokumentumot állítólag Guerain-Serac egykori irodájában találták meg az 1974-es
portugál forradalom után. Manuel Abramowicz belga terrorizmusról szóló belga
szótárában található. Lásd a "Guerin-Serac" bejegyzést a következő dokumentumban:
Guerin-Serac: Le dictionnaire des annees de plomb belges. Az interneten:
www.users.skynet.be/avancees/idees.htm.
13 Idézi: Christie, delle Chiaie, 32. o. A Lobster 1989. októberi számában is,
18. o. 14 Ibid., 30. o.
15 Joao Paulo Guerra, "Gladio" actuou em Portugal. In: O Jornal portugál napilap, 1990.
november 16.
16 Ibid. És Christie, delle Chiaie, 30. o.
17 Senato del la Repubblica. Commissione parlamentare d'inchiesta sul terrorismo in Italia e
sulle cause della mancata individuazione dei responsabiliy delle stragi: Il terrorismo, le
stragi ed il contesto storico politico. Redatta dal presidente della Commissione, Senatore
Giovanni Pellegrino. Roma 1995, 157. o.
18 Fabrizio Calvi és Frederic Laurent figyelemre méltó dokumentumfilmet készített a
mészárlásról Piazza Fontana címmel: Storia di un Complotto címmel, amelyet 1997.
december 11-én 20:50-kor sugárzott a Rai Due olasz állami televízió. És újra levetítették
francia változatban, L' Orchestre Noir: La Strategic de la tension címmel, két blokkban
1998. január 13-án és január 14-én 20:45-kor a francia Arte csatornán. Erősen
támaszkodva a szóbeli történelemre, számos tanút kérdeztek ki, köztük a mészárlásokat
éveken át vizsgáló bírákat, Guido Salvinit és Gerardo D'Ambrosiót, valamint a
szélsőjobboldali Stefano Delle Chiaies, Amos Spiazzi, Guido Giannettini, Vincenzo
Vinciguerra, és olyan tisztviselőket, mint Labruna százados és Gulio Andreotti
miniszterelnök a DCI-től. Ezenfelül interjút készítettek Victor Marchettivel és Marc
Wyatt-tel a CIA-tól.
19 Commissione parlamentare d'inchiesta sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata
individuazione dei responsabili delle stragi. 9. ülés, 1997. február 12. URL:
www.parlamento.it/parlam/bicam/terror/stenografici/steno9.htm.
20 Philip Willan, Terroristák "segítettek a CIA-nak", hogy megállítsák a baloldal
felemelkedését Olaszországban. In: The Guardian című brit napilap, 2001. március 26.
Willan az olaszországi amerikai titkos akciók szakértője. Ő adta ki a Puppetmasters
(Bábjátékosok) című igen értékes könyvet. A terrorizmus politikai felhasználása
Olaszországban (London: Constable, 1991).
21 La Stampa olasz napilap, 1996. június 22.
22 Peter Dale Scott, Transznacionális elnyomás: A parafasizmus és az USA. In: Lobster
Magazine, 12. szám, 1986, 16. o.
23 Joao Paulo Guerra, "Gladio" actuou em Portugal. In: O Jornal portugál napilap, 1990.
november 16.
24 Koch és Schrom, Aginter, 8. o.
25 Idézi: Christie, delle Chiaie, 28. o.
26 Commissione parlamentare d'inchiesta sul terrorismo in Italia e sulle cause della man- cata
individuazione dei responsabili delle stragi. 9. ülés, 1997. február 12. URL;
www.parlamento.it/parlam/bicam/terror/stenografici/steno9.htm.
27 Koch és Schrom, Aginter, 11-12. oldal.
28 Expresso portugál napilap, 1990. november 17.
29 Diario De Noticias portugál napilap, 1990. november 17.
30 A szerző nincs megadva, Ministro nega conhecimento da rede Gladio. Franco Nogueira
disse ao DN que nem Salazar saberia da organizacao. In: Diario De Noticias portugál
napilap, 1990. november 17.
31 Ibid.
281

32 A szerző nincs megadva, Manfred Woerner explica Gladio. Investigadas ligacoes a
extrema-direita. In: Expresso portugál napilap, 1990. november 24.
33 Joao Paulo Guerra, "Gladio" actuou em Portugal. In: O Jornal portugál napilap, 1990.
november 16.
10 A TITKOS HÁBORÚ BELGIUMBAN
1 Enquete parlementaire sur l'existence en Belgique d'un reseau de renseignements
clandestin international, rapport fait au nom de la commission d'enquete par MM. Erdman
et Hasquin. Szenátusi dokumentum, 1990-1991-es ülésszak. Brüsszel, 24. o. A
továbbiakban idézve: Belga Szenátus 1991. évi Gladio-jelentés. A titkos nyugat-európai
hátramaradó hadseregek 1990 végi felfedezése után Dirk van der Maelen belga szocialista
parlamenti képviselő olyan indítványt terjesztett be a belga parlamentben, amely egy
parlamenti bizottság létrehozását javasolta a titkos hálózat kivizsgálására. A szenátus 143
igen szavazattal, 1 nem szavazattal és 5 tartózkodással elfogadta a törvényt. A 19 szenátor
részvételével és Roger Lallemand szenátor elnökletével a belga Gladio-vizsgálat 57 ülést
tartott, és 37 személy vallomását hallgatta meg és rögzítette. Ezek között volt három
miniszter, a hadsereg vezérkari főnöke, a rendőrfőnök, az SGR titkosszolgálat vezetője, az
SGR több korábbi vezetője, az SGR több kiképzője, valamint konkrétan az SGR Gladio
részlegeinek SDRA8 és STC/Mob személyzete. Olyan tanúkat is meghallgattak, akik
névtelenek akartak maradni. "Egyes meghallgatások öt-hat órán át tartottak. Ezek teljes
nyugalomban zajlottak. 1991. október 1-jén a belga Gladio szenátusi bizottság bemutatta
250 oldalas zárójelentését és lezárta munkáját. Az olasz szenátus Gladio-jelentésével és a
svájci parlament P26-ról szóló jelentésével együtt a belga jelentés szilárd demokratikus
teljesítményt képvisel, és a stay-behind hálózat legjobb vizsgálatai közé tartozik.
2 A belga szenátus 1991-es Gladio-jelentése, 33. o.
3 Ibid., 148. és 149. o.
4 Ibid., 29. o.
5 Ibid.
6 Ibid., 24. és 25. oldal.
7 Mackenzie, W. J. M., A Különleges Műveletek Végrehajtó Bizottságának története:
Britain and the Resistance in Europe (London: British Cabinet Office, 1948), 976. o., a
Public Records Office London kiadatlan eredetije, kiadása Frank Cass-szel hamarosan
megjelenik.
8 Mackenzie, Special Operations Executive, 981. o.
9 Allan Francovich, Gladio: The Ringmasters. Az összesen három Francovich Gladio
dokumentumfilm közül az első, amelyet a BBC2 1992. június 10-én sugárzott.
10 Ibid.
11 Lahaut meggyilkolásának további részleteit lásd Etienne Verhoyen és Rudi Van Doorslaer
kutatásában: L'assassinat de Julien Lahaut. Une histoire de l'anticommunisme en Belgique
(Anvers: EPO Press, 1987).
12 A levél teljes terjedelmében megtalálható a belga szenátus 1991-es Gladio-jelentésében,
212-213. o.
13 A belga szenátus 1991. évi Gladio-jelentése, 213. o. Idézi a The Observer című brit
napilap 1992. június 7-i száma is.
14 Ibid., 18. o.
15 Frans Kluiters, De Nederlandse inlichtingen en veiligheidsdiensten (1993), 311. o.
16 Jan de Willems, Gladio (Brüsszel: Editions EPO, 1991), 147. o.
17 Kluiters, Nederlandse, 311. o. Willems, Gladio, 147. o.
18 Belga szenátus 1991. évi Gladio-jelentése, op. cit., 18. o.
19 Idézi: Willems, Gladio, 147. o. 20
Ibid., 148. o.

284

21 Ibid.,p. 149.
22 A belga szenátus 1991-es Gladio-jelentése, 22. o.
23 Ibid., 20. és 21. oldal.
24 Michel Van Ussel, Georges 923. Un agent du Gladio belge parle. Temoignage (Brüsszel:
Editions la Longue Vue, 1992), 150. o.
25 Statewatch brit folyóirat, 1992. január. 26 A
belga szenátus 1991. évi Gladio-jelentése, 22. o.
27 Statewatch brit folyóirat, 1992. július-augusztus.
28 A belga szenátus 1991-es Gladio-jelentése, 6., 29. és 30. o. És Van Ussel, Georges 923,
19-27. o.
29 Ibid., 38. o.
30 Ibid., 58. o.
31 Ibid., 55. o.
32 Ibid.
33 Idézi a belga szenátus 1991. évi Gladio-jelentése, 25. o.
34 Ibid.
35 Ibid., 137. o.
36 Ibid., 62. o.
37 Van Ussel, Georges 923, 141. o.
38 A belga szenátus 1991. évi Gladio-jelentése, 57. o.
39 Van Ussel, Georges 923, 81. o.
40 A belga szenátus 1991-es Gladio-jelentése, 61. o.
41 Allan Francovich, Gladio: The Ringmasters. Az összesen három Francovich Gladio
dokumentumfilm közül az első, amelyet a BBC2 1992. június 10-én sugárzott.
42 Van Ussel, Georges 923, 79. o.
43 Ibid., 59. o.
44 Ibid., 86. o.
45 Ibid., 51. és 107. oldal.
46 A belga szenátus 1991-es Gladio-jelentése, 28. o.
47 Ibid., 33. o.
48 Ibid., 37. o.
49 Ibid., 45. o.
50 Ibid., 59. o.
51 Ibid., 47. o.
52 Ibid., 45. o.
53 Ibid., 66. o.
54 Ibid., 44. o.
55 Ibid., 47. o.
56 Van Ussel, Georges 923., 43. o.
57 Ibid., 57. o.
58 A belga szenátus 1991. évi Gladio-jelentése, 78. o.
59 Hugh O'Shaughnessy, Gladio. Európa legjobban őrzött titka. Ők voltak azok az ügynökök,
akiknek "hátra kellett volna maradniuk", ha a Vörös Hadsereg lerohanja Nyugat-Európát.
A legjobb szándékkal létrehozott hálózat azonban egyes országokban a terrorizmus és a
szélsőjobboldali politikai agitáció fedőszervévé fajult. In: The Observer című brit napilap,
1992. június 7.
60 A belga szenátus 1991-es Gladio-jelentése, 47-48. o.
61 Allan Francovich, Gladio: A gyalogosok. A harmadik a három Francovich Gladio
dokumentumfilm közül, amelyet 1992. június 24-én sugárzott a BBC2.
62 Ibid.
63 Ibid.
64 Ibid.
65 Ibid.
283

66 Hugh O'Shaughnessy, Gladio, Európa legjobban őrzött titka. Ők voltak azok az ügynökök,
akiknek "hátramaradniuk" kellett volna, ha a Vörös Hadsereg lerohanja Nyugat-Európát.
A legjobb szándékkal létrehozott hálózat azonban egyes országokban a terrorizmus és a
szélsőjobboldali politikai agitáció fedőszervévé fajult. In: The Observer című brit napilap,
1992. június 7.
67 Manuel Abramowicz, Le dictionnaire des "annes de plomb" belges. Online: www.users.
skynet.be/avancees/idees.html. A CCC-vel kapcsolatos további részletekért lásd még Jos
Vander Velpen, Les CCC - L'Etat et le terrorisme (Anvers: EPO Dossier, 1988).
68 Allan Francovich, Gladio: A gyalogosok. A harmadik a három Francovich Gladio
dokumentumfilm közül, amelyet 1992. június 24-én sugárzott a BBC2.
69 Idézi: Willems, Gladio, 13. o.
70 A brabanti gyilkosoknak tulajdonított bűncselekmények kronológiája:
DatePlaceVictimsTarget
1982.8.14. Maubeuge,

Brabant1sebesültélelmiszerüzlet
támadás
Wavre,
Brabant1meghalt, 3 megsebesülttámadás
fegyverüzlet ellen 1982.
9.30
Hoilaart,
Brabant2
megsebesülttűzBSR-tagokra1982.12.23. Brüsszel,
Brabant1meghalttámadása Chevaliers hotel ellen
1983.1 9.
Mon,
Brabant1meghaltgyilkosságataxi elleni merénylet
vezető
25.2.1983Uccle,
Brabant1sebesült a Delhaize elleni támadásban
szupermarket
3.3.1983Hal, Brabant1
halott, 1 sebesült támadás Colruyt élelmiszerüzlet
ellen
10.9.1983Temse,Brabant1 halott, 1 sebesült támadás textilüzlet ellen
17.9.1983Nijvel,Brabant3 halott, 1 sebesült támadás Colruyt élelmiszerüzlet
ellen
17.9.1983Braine-l'Alleud,Brabant
1 sebesültharca
rendőrséggel
1983.10
2Ohain, Brabant1
meghalttámadásegy étterem ellen
1983.10
7Beersel,Brabant1
meghalt, 3 sebesült támadás Delhaize ellen
szupermarket
1.12.1983Anderlues,
Brabant2
halott ékszerüzlet
megtámadása
1985.9.27Braine-l'Alleud,Brabant 3 halott, 1
sebesült
támadás Delhaize ellen
szupermarket
27.9.1985Overijse,
Brabant5meghalt, 1 megsebesült
támadás
Delhaize ellen
szupermarket
támadás
1985.11.9. Alst,
Brabant8halott, 9 sebesült
Delhaize ellen
szupermarket
elleni

Idézet a Chambre des Representants de Belgique után: Enquete parlementaire sur les
adaptions necessaires en matiiere d'organization et de fonctionnement de Vappareil
policier et judiciaire, en fonction des difficulties surgies lors de l'enquete sur "les tuerurs
du Brabant". Rapport fait au now de la comission d'enquete par MM. Renaat Landuyt et
Jean-Jacques Viseur. Brüsszel, 1997. október 14., pp. 21-22.
71 Allan Francovich, Gladio: A gyalogosok. A harmadik a három Francovich Gladio
284

dokumentumfilm közül, amelyet 1992. június 24-én sugároz a BBC2.
72 Marcus Warren, The Slaughter that still Haunts Belgium. In: Sunday Telegraph című brit
hetilap, 1995. november 26.
73 A belga szenátus 1991-es Gladio-jelentése,
100. o. 74 Ibid., 153. o.
75 Ibid., 141. o.
76 Ibid., 53. o.

285

77 Ibid., 54. o. Vö. még Boris Johnson. Titkos háború a Gladio-ügynökök
személyazonosságáért.
In: The Daily Telegraph, 1991. március 29.
78 A belga szenátus 1991. évi Gladio-jelentése, 54. o.
79 Ibid., 51. o.
80 Statewatch brit folyóirat, 1996. május-június.
81 Chambre des Representants de Belgique: Enquete parlementaire sur les adaptions
necessaires en matiiere d'organization et de fonctionnement de l'appareil policier et
judiciaire, en fonction des difficulties surgies lors de l'enquete sur "les tuerurs du
Brabant". Rapport fait an now de la comission d'enquite par MM. Renaat Landuyt et JeanJacques Viseur. Brüsszel, 1997. október 14.
82 John Palmer, Trial Fuels Claims of Right-Wing Belgian Terrorist Conspiracy. In: The
Guardian című brit napilap, 1988. január 28.
83 Allan Francovich, Gladio: A gyalogosok. A harmadik a három Francovich Gladio
dokumentumfilm közül, amelyet 1992. június 24-én sugárzott a BBC2.
84 Ibid.
85 Ibid.
86 Ibid.
87 Phil Davison, Egy nagyon is jobboldali puccskísérlet bukkant fel Belgiumban. In: The
Independent on Sunday című brit hetilap, 1990. január 24.
88 Ed. Vulliamy, Titkos ügynökök, szabadkőművesek, fasiszták... és egy politikai
"destabilizációs" kampány a legmagasabb szinten: "A feszültség stratégiája", amely
vérontást és eltussolást hozott. In: The Guardian című brit napilap, 1990. december 5.
89 Willems, Gladio, 151. o.
90 Reuters nemzetközi hírszolgálat, 1990. október 1. és 1988. január 25.
91 Allan Francovich, Gladio: A gyalogosok. A harmadik a három Francovich Gladio
dokumentumfilm közül, amelyet 1992. június 24-én sugárzott a BBC2.
92 Ibid.
93 Phil Davison, Egy nagyon is jobboldali puccskísérlet bukkant fel Belgiumban. In: The
Independent on Sunday című brit hetilap, 1990. január 24.
94 Manuel Abramowicz, he dictionnaire des 'annes de plomb' beiges. Online:
www.users.skynet.be/avancees/idees.html.
95 Allan Francovich, Gladio: A gyalogosok. A harmadik a három Francovich Gladio
dokumentumfilm közül, amelyet 1992. június 24-én sugárzott a BBC2.
96 Manuel Abramowicz, Le dictionnaire des 'annes de plomb' beiges. Online:
www.users.skynet.be/avancees/idees.html.
97 Allan Francovich: Gladio: Gladio: A gyalogosok. Az összesen három Francovich Gladio
dokumentumfilm közül a harmadik, amelyet a BBC2 1992. június 24-én sugárzott.
98 Ibid.
99 Ibid.
100 Ibid.
101 Ibid.
102 Ibid.
103 Ibid.
104 Hugh O'Shaughnessy, Gladio. Európa legjobban őrzött titka. Ők voltak azok az
ügynökök, akiknek "hátra kellett volna maradniuk", ha a Vörös Hadsereg lerohanja
Nyugat-Európát. A legjobb szándékkal létrehozott hálózat azonban egyes országokban a
terrorizmus és a szélsőjobboldali politikai agitáció fedőszervévé fajult. In: The Observer
című brit napilap, 1992. június 7.
105 Allan Francovich, Gladio: A gyalogosok. A harmadik a három Francovich Gladio
dokumentumfilm közül, amelyet 1992. június 24-én sugárzott a BBC2.
106 Ibid.
286

107 Manuel Abramowicz, Le dictionnaire des 'annes de plomb' beiges. Online:
www.users.skynet.be/avancees/idees.html.

287
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BNV-t és a CVD-t, és lett a holland belföldi titkosszolgálat.
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műveletek is, olyan erős kritikát váltottak ki az IDB-vel szemben, hogy Lubbers
miniszterelnök végül bezárta a szolgálatot. Az IDB-vel kapcsolatos további részleteket
lásd: Cees Wiebes és Bob de Graaf, Villa Maarheeze. The Netherlands Foreign Intelligence
Service (Hága: Holland Kormányzati Nyomda, 1992). Wiebes és Graaf számos
nehézséggel szembesült a könyvükhöz végzett kutatás során. Volt és aktív hírszerzési
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dokumentumokat szerezzenek, és hogy magát a könyvet kiadják. Több mint 150, a
hírszerzés tisztviselőivel készített interjút készítettek, és az eredmény vitathatatlanul az
IDB-ről rendelkezésre álló legjobb történet. Wiebes és Graaf a holland Gladio korai
gyökereiről szóló dokumentumokra is rábukkantak, és holland nyelven publikáltak a
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geheime dienst in Koude Oorlogstijd (Gravenhage: Sdu, 1992).
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11 Kluiters, Nederlandse, 310. o.
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13 Ibid.
14 Ibid.
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17 Koedijk, Geheimste Dienst, 10. o.
18 Ibid., 11. o.
19 Koedijk, Dossier Gladio, 34. o.
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25 Ibid.
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38 Ibid., 35. o.
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46 Ibid.
47 Koedijk, Geheimste Dienst, 8. o.
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19 A dán Extra Bladet napilap idézi: Jacob Andersen, Mere mystik om dansk Gladio.
Dán napilap Information, 1990. november 26.
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amerikaiak juttattak el a norvégokhoz, tévedésből adódtak. Ezt követően egy másik nőt,
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37. o. 19 Ibid., 37. és 53. o.
20 Ibid., 35. o.
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