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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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  MICHEL COLLON -  ميشل کولن:يسندهنو

 حميد محوی: برگردان از
 ٢٠١۴ جون ٠۶

  

  :١٩٤٤ جون ٦

 آنچه را که به شما نخواھند گفت
  

ئی امريکاشنيده ايم که را چند بار ما اين تکيه کالم » ! آزاد کردند٤٥ما را سال ئی ھا امريکاآری، ولی با اين وجود « 

 .و حتی در بحث پيرامون جنگ ھای معاصر اياالت متحده. در دبستان! ھا جھان را از شر نازيسم رھائی بخشيدند

  

چند . ، تنھا جنگ خوب اياالت متحده ؟ شايد که بھتر اين باشد که با احتياط بيشتری در اين مورد فکر کنيم٤٥-٤٠

 و مدارک انکار ناپذير منتشر شده در اين کتاب نشان) ١(ژک پوولرويداد حيرت انگيز در کتاب تاريخی بسيار ارزندۀ 

 با ھيتلر ھمکاری داشته اند، و نه تنھا در  کامالً امريکامی دھد که بخش مھمی از شرکت ھای توليدی در اياالت متحدۀ 

دوپونت، يونيون کاربيد، وستينگھاووس، جنرال الکتريک، گودريچ، سنگر، کوداک، ای تی تی، جی پی : آغاز جنگ

 ...مورگان

برای چنين کاری . يعنی حملۀ سريع به قلب دشمن: ھيتلر، جنگ برق آسا بود ژيک يجديدترين ابتکار سترات. از اين بدتر

 سوخت ارتش اسو در اختيار نداشت، شرکت اکدام از اين دو ر  ھيچالمان. کاميون و سوخت: دو شرط ضروری بود 

  . صادر می شدفورد و جنرال موتورزی المانھيتلر را تأمين می کرد و کاميون ھا از کارخانه ھای 
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 »!که اين جنگ تا جائی که ممکن است ادامه بيابد « 

 : نشان می دھدپوول

 . طرفدار ھيتلر بودند١٩٤٠ و ١٩٣٠ طی سال ھای امريکابخش مھمی از کارفرمايان اياالت متحدۀ .١

 با رقابتی التين و مناطق ديگر امريکاری نکرد تا وقتی که فروش کارخانه ھای اياالت متحده در يياين وضعيت تغ.٢

  .جاپانرو شد و به ھمين گونه تسخير بازار آسيا توسط ه  روبالمانتجاری 

. جنگ بودشدن  طوالنی ه و  خواھان ادامامريکا.  بازی دوگانه را در پيش گرفته بودامريکادر واقع، اياالت متحدۀ 

  ؟چرا

 قرض دادن به بريتانيا که تمام از سوی ديگر، با.  فعال بودند رو به رشد داشتالماناز يکسو، منافع شرکت ھائی که در 

واشينگتن از سوی ديگر لندن را مشروط ساخته . دست می آوردنده ھزينۀ مالی جنگ را به عھده داشت ثروت زيادی ب

اياالت متحدۀ . اين شرايطی بود که برآورده شد. بود که سرزمين ھای تحت استعمار خود را پس از جنگ واگذار کند

  . موفق شد که طی جنگ دوم جھانی با تضعيف رقبای خود به تنھا ابر قدرت جھان سرمايه داری تبديل شودامريکا

اياالت متحدۀ . نبايد در جنگ پيروز شوند) جاپان نازی ، ايتاليا، المان(نه متفقين، نه قدرت ھای محور«  : ھانری فورد

  ». را فرھم سازد که ھر دو دچار فروپاشی شونده تا جائی امکانات تداوم جنگھ بايد برای ھر دو جبامريکا

 پيروز شود، ما بايد به روس ھا کمک کنيم و اگر روس ھا الماناگر «  : ١٩٤٤، ھاری ترومنرئيس جمھور آينده 

 ». کمک کنيم که تا ھر دو طرف حداکثر تلفات را بدھندالمانپيروز شوند، ما بايد به 

در اين مرحله بود که . حاد جماھير سوسياليستی شوروی ھيتلر را از پا درآورداين بازی شرم آور وقتی متوقف شد که ات

 .اياالت متحده برای نجات منافع خود در اروپا با شتاب وارد کارزار شد

، بزرگداشت را به شکلی برگزار خواھند کرد که گوئی جنگ در نورماندی به پيروزی رسيد و نه در جون ٦فردا 

ئی امريکا درصد سربازانش را در شرق از دست داد، و در مقابل ھر کشتۀ ٩٠گفت که ھيتلر و نخواھند . ستالينگراد

راستی که افسانه ھای شگفت انگيزی تعريف می ه کتاب ھای تاريخ در مدارس ب.  نفر از جبھۀ شوروی کشته شدند٥٣

 نه ؟. کند

، جون ٦فردا . مات شما را از بين بردماين بود موضوعی که می خواستم يادآوری می کنم، و متأسفم که يکی از توھ

وقتی روی ساحل نرماندی بزرگداشت برگزار می کنند، می توانيد به تمام اين موارد فکر کنيد، وقتی که برای جرج 

ه جھان شگفت انگيزی زندگی می چبراستی که در . بوش جشن می گيرند که پدر بزرگش تأمين کنندۀ مالی ھيتلر بود

  .کنيم

    

Note 

(1). Jacques Pauwels  

بان فرانسه زبه اين کتاب . منتشر شد)  و جنگ دوم جھانیامريکا(اسطورۀ جنگ خوب «لندی تحت عنوان ازبان ھ به

رومن، تھديد حمله عليه اتحاد جماھير سوسياليستی شوروی، به تگری در مورد روزولت، ءافشا. نيز منتشر شده است

 ...چرچيل، دوگل، يالتاکار گيری جاسوسان و جنايتکاران نازی، 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣

 

 )اياالت متحده و جنگ دوم جھانی(اسطورۀ جنگ خوب 

Source : Investig’Action 

 آدرس متن اصلی

html.dira-vous-ne-on-qu-ce-44-juin-6/info.michelcollon.www://http  

 ٢٠١٤ جون ٤

 

 پاريس/ترجمه توسط حميد محوی

 گاھنامۀ ھنر و مبارزه

 ٢٠١٤ جون ٥

 


