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   ادو مونتيسانی با پيتر کوزينيکۀمصاحب
  آمادور نويدی:  ازبرگردان

  ٢٠١۶ اگست ١٠
  

   جنايات جنگی امريکاۀتاريخ ناگفت
 امريکا مطالبات تغييراولين راه، . ًعا پايان يابد، دو راه وجود داشتی، سرياتومکه جنگ بدون انداختن بمب  برای آن

ھرحال ه ی ھا بود که آنھا می توانند امپراتور خود را حفظ کنند، چون که بجاپانبرای تسليم بدون قيد و شرط و اطالع به 

اجنگ می ديدند، می خواستند  بدين دليل که امپراتور را به عنوان کليدی برای ثبات پسامريکائیاغلب سياست گذاران 

آيزنھاور … ت شروع شدگس ا٨ شب ۀ شوروی بود، که در نيمۀدومين راه، منتظر ماندن برای حمل. اين کار را بکنند

ی ھا گفته جاپان به امريکاچنانچه «: مک آرتور گفت. ی ھا پيش از بمباران شکست خورده بودندجاپاناذعان کرد که 

 به آنھا امريکار خود را حفظ کنند، آنھا ماه ھا قبل تسليم می شدند، ھمان گونه که درنھايت بودند که می توانند امپراتو

ی نمی دانستند که در کنفرانس يالتا، ستالين موافقت کرده بود که سه ماه بعد جاپانرھبران »… . چنين کاری را داد ۀاجاز

، اپريل ١١در .  دانست و اھميت آن را درک کرده بوداما ترومن اين را می. از پايان جنگ در اروپا به پاسيفيک بيايد

اگر در ھر زمانی اتحاد جماھير شوروی وارد جنگ شود، تمام «: ، ستاد اطالعات مشترک گزارش داد که١٩۴۵

زمانی که از نخست وزير کانتارو سوزوکی »… .ی ھا متوجه خواھند شد که شکست مطلق آنھا اجتناب ناپذير ستجاپان

اتحاد جماھير شوروی « تأخير کرده بود، جاپانً سريعا نياز به تسليم داشت، او پاسخ داد که اگر جاپانچرا پرسيده شد که 

 را نابود جاپانو اين پايه و اساس . ، کارافوتو، بلکه ھم چنين ھوک کائيدو را ھم می گرفتوريانه تنھا منچوری، ک

 نظامی ۀ شوروی معادلۀحمل»… . معامله کنيمامريکاتوانيم با ما بايد اين جنگ را زمانی پايان دھيم که می . خواھد کرد

 با استفاده از بمب امريکا…  ندادندتغيير نظامی را ۀی، اگرچه وحشتناک بودند، اما معادلاتوم داد؛ بمب ھای تغييررا 

 اامريکی در بخشی می خواست ھشداری جدی به شوروی ھا بدھد که چنانچه با طرح ھای ھژمونی پساجنگ اتوم

 و اطرافيانش ستالينًو اين دقيقا ھمان چيزی بود که ).  م–چه آشی برای آنھا پخته است ( مداخله کنند، چه در دکان دارد 

 داشت، اما ثابت کرد جاپان اثرات کمی بر رھبران امريکای اتومبمباران . ی را تفسير کردنداتومدر کرملين، بمباران 

ر سراسر جھان سوم يک موج جديد انقالبی با رھبرانی مورد نيازست د…  شروع جنگ سرد ست که عامل مھمی در

مردم در ھمه جا نااميد از پاسخ ھای … که متعھد به ريشه کن ساختن فساد باشند و برای عدالت اجتماعی مبارزه کنند

به راستگرايان برخی، به وضوح، به ھمان گونه که در اروپا می بينيم، در زمان ھای بحرانی، . مترقی و مثبت جديدند

عوامفريب تبديل می شوند، اما اين حداقل در بخشی به خاطر آن ست که چپ در ارائه رھبريتی که جھان نيازمند آن 
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راه پيش رو . اگرچه ما وقت را از دست می دھيم.  شده کليد نجات اين سياره ستءچپ احيا. ست، شکست خورده است

  . پيروز شويماما ما می توانيم و بايد. آسان نخواھد بود

*******  

   
  ی ھيروشيمائقارچ ابری انفجار بمب ھسته                                                                               

 و امريکای ھيروشيما و ناگازاکی؛ جنايات اتوم بمباران ۀ يتر کوزينيک دربار اختصاصی، پروفسور پۀدر اين مصاحب

 درگير امريکاًدروغ ھای نھفته در پشت جنگ ويتنام، و آن چيزی که واقعا پشت آن تھاجم غيرانسانی نھفته بود؛ چرا 

 جھان امروز نفوذ می  امروز آن جنگ و رسانه ھای جريان اصلی درچگونه و  جنگ سرد با اتحاد جماھير شوروی شد

ی التين در دوران امريکا نسبت به امريکاکنند؛ منافع خوابيده پشت ترور رئيس جمھور کندی؛ برخورد امپرياليسم 

  . دروغ جنگ عليه ترور و جنگ عليه مواد مخدر صحبت می کندۀجنگ سرد و امروز، تحت فرضي

  

 امريکا، ۀدر کتاب تاريخ ناگفت. که مصاحبه با من را پذيرفتيداستاد پيتر کوزنيک، از شما خيلی ممنونم : ادو مونتيسانی

اليور استون و شما نشان داديد که از نظر نظامی، و داليل پشت آن، انداختن بمب اتومی در ھيروشيما و ناگازاکی 

   اين تفسير نظر دھيد؟ۀست درباراخواھش، آيا ممکن به مثابۀ يک . توسط رئيس جمھور ترومن، غيرضروری بود

 صحبت می کنم، اغلب فکر می کنند که امريکابرای من جالب ست زمانی که من با مردم در خارج از  :پيتر کوزنيک

ی اتوم ھا ھنوز بر اين باورند که بمب ھای امريکائیی غيرضروری و غيرقابل توجيه بودند، اما اکثر اتومبمباران ھای 

 را نجات دادند که می توانستند امريکائیھا جان نه تنھا صدھا ھزاران در واقع اقداماتی انسانی بودند، به اين دليل که آن

  .ی را ھم نجات دادندجاپاندر يک تھاجم بميرند، بلکه ميليون ھا 

اين يکی از .  ھا، به ويژه مسن تر ھا حفظ شده استامريکائیًنده که عميقا توسط بسياری از دھست دل گرم ااين توھمی 

ًاين افسانه عمدا توسط رئيس جمھور ترومن، وزير .  جھانی دوم سرچشمه گرفته است ست که از جنگئیافسانه ھا

ی ھا جاپانی اتومجنگ ھنری استيمسون، و بسياری ديگر تبليغ شد و اطالعات نادرستی نيز گسترش دادند که بمب ھای 

  . را نجات دادامريکائیليون ی جان نيم مياتومترومن در خاطرات خود ادعا کرد که بمب ھای . را مجبور به تسليم کرد
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  ھيروشيما پس از بمباران اتومی امريکا

واقعيت آن ست که .  دادتغييريع و نفر ترف» ميليون ھا«دبليو بوش بعدھا آن تعداد را به . رئيس جمھور جورج اچ

ی ھا برای تسليم شدن جاپان ھا را نجات داد و نه به طور قابل توجھی در تصميم امريکائیی نه جان اتومبمباران ھای 

ً ھا را به تعويق انداخت، ولی مطمئنا به قيمت امريکائیی در واقع پايان جنگ و مرگ اتومبمباران ھای . کمک کرد

  .ی و زخمی گشتن بسياری ديگر تمام شداپانججان صدھا ھزار 

 به وضوح شرح داد، بحث بسيار کمی از بمباران ھای امريکا وزارت دفاع ١٩۴۶ سال جنوریھمان گونه که گزارش 

ًاين امر اخيرا به نوعی تا حد حيرت آوری توسط . ی وجود دارد، که منجر به تسليم آنھا شدجاپانی توسط مقامات اتوم

 به ۀتخريب گسترد«:  در واشنگتن دی سی، نيز تصديق شده است، که می گويدامريکا بحریملی نيروی  يممقامات موز

.  داشتجاپان نفر، کم ترين تأثير را بر ارتش ١٣۵٠٠٠بار آمده توسط بمباران ھيروشيما و ناگازاکی و از دست دادن 

  ».ير دادغيافکار آنھا را ت… روی به منچوری شوۀبا اين حال، حمل

 خود را ۀ که پنجمين ستارامريکائی ۀنرال پنج ستارج پی برده اند که شش نفر از ھفت دريا ساالر و امريکائیاد کمی تعد

ی از نظر نظامی يا غيرضروری بوده اند و يا از اتومدر طول جنگ کسب کرده اند، در بايگانی گفته اند که بمب ھای 

  .نظر اخالقی سزاوار سرزنش، و يا ھر دو

آرنولد و درياساالر ويليام لياھی، ارنست » ھپ« داگالس مک آرتور، دوايت آيزنھاور، و ھنری جنرالشامل اين ليست 

لياھی، که رئيس افسران و صاحب منصبان دفتر رئيس جمھور روزولت بود، بمباران . کينگ، و چستر نيميزاست

او اعالن کرد » .انين جنگی شناخته شده ستحال شنيده و در تمام قوه ھر اخالق مسيحی خواند که تا ب«ی را نقض اتوم

 اين سالح در ھيروشيما و ناگازاکی ھيچ ۀ وحشيانۀاستفاد… ًی ھا قبال شکست خورده و آماده تسليم بودندجاپان«که 

کار برده ايم، و با اين عمل ما يک ه ی باتومما اولين کسی بوديم که بمب .  نداشتجاپانکمک مادی در جنگ ما عليه 

  ».القی مشترک با وحشی ھای قرون اعصار تاريک اتخاذ کرده يممعيار اخ
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چنانچه امريکا به جاپانی «:  گفتمک آرتور. آيزنھاور اذعان کرد که جاپانی ھا پيش از بمباران شکست خورده بودند

ھا گفته بودند که می توانند امپراتور خود را حفظ کنند، آنھا ماه ھا قبل تسليم می شدند، ھمان گونه که درنھايت 

  ». چنين کاری را داد ۀامريکا به آنھا اجاز

 بروریدر ف. ی غيرممکن ستی واضح بود که پيروزجاپان، برای اغلب رھبران ١٩۴۵ًواقعا چه اتفاقی افتاد؟ در بھار 

متأسفم که بگويم که «: ، به امپراتور ھيرو ھيتو نوشتجاپان، شاھزاده فوميمارو کونوی، نخست وزير سابق ١٩۴۵

  ». اجتناب ناپذير ستجاپانشکست 

 مرگ ۀورود شوروی به جنگ ضرب«: ھمين نظر توسط شورای عالی جنگ در ماه مه بيان شد، زمانی که اعالم کرد

  . تکرار می شدجاپانو اغلب پس از آن توسط رھبران » ه امپراتوری وارد می سازدباری ب

ًی را می گرفت، کامال از نااميدی رو به افزايش جاپانی را شکسته بود، و جلوی کابل ھای جاپان که کدھای امريکا

کاھش می » ليم بی قيد و شرطتس« مطالبات خود را برای امريکای ھا برای پايان دادن به جنگ آگاه بود، چنانچه جاپان

 اش ئی مواد غذاۀ اش تکه تکه شده، و عرضئی نه تنھا از نظر نظامی داغان شده بود، بلکه سيستم راديوجاپان. داد

 خواھان جاپانتلگرام امپراتور « مراجعه نمود که جوالی ١٨خود ترومن به گونه ای به کابل دريافتی . کاھش يافته بود

 شوروی بود، که آنھا برای ۀ از امکان حملجاپان ھمچنين می دانستند که وحشت واقعی امريکا رھبران» .صلح شده بود

  .ممانعت از آن مانور ناموفق انجام دادند

 موافقت کرده بود که سه ماه بعد از پايان جنگ در اروپا به ستالينی نمی دانستند که در کنفرانس يالتا، جاپانرھبران 

، ستاد اطالعات ١٩۴۵، اپريل ١١در .  اين را می دانست و اھميت آن را درک کرده بوداما ترومن. پاسيفيک بيايد

ی ھا متوجه خواھند شد جاپاناگر در ھر زمانی اتحاد جماھير شوروی وارد جنگ شود، تمام «: مشترک گزارش داد که

  ».که شکست مطلق آنھا اجتناب ناپذير ست

  
  ، از چپ به راست ستالين، ترومن و چرچيل١٩۴۵ جوالیکنفرانس يالتا، 

 را دريافت نمود که شوروی ھا به جنگ نمی آيند، شاد شد و ستالين، وقتی که ترومن تأکيد جوالی ۀدر پوتسدام، در نيم 

وقتی )  م -!داند معنی آن چيست اصطالحی که ترومن به کاربرد و کسی نمی(ی فينی جاپان«: در خاطرات خود نوشت

ما حاال جنگ را يک سال زودتر تمام « : روز بعد او نامه ای به زنش نوشت» .اتفاق می افتاد] ورود شوروی ھا[که 

  ».می کنيم، و در مورد کودکانی فکر کن که کشته نمی شوند
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  ، از چپ به راست چرچيل، ترومن و ستالين١٩۴۵ جوالیپوتسدام، 

 مطالبات تغييراولين راه، . ًی، سريعا پايان يابد، دو راه وجود داشتاتومکه جنگ بدون انداختن بمب  برای آنبنابراين، 

ی ھا بود که آنھا می توانند امپراتور خود را حفظ کنند، چون که جاپان برای تسليم بدون قيد و شرط و اطالع به امريکا

 بدين دليل که امپراتور را به عنوان کليدی برای ثبات پساجنگ می ديدند، امريکائیھرحال اغلب سياست گذاران ه ب

  .ت شروع شدگس ا٨له شوروی بود، که در نيمه شب راه، منتظر ماندن برای حمدومين . می خواستند اين کار را بکنند

 و اثرات آن ھا ديرتر  ی، که بيش تر موضعی بودنداتوم کننده بود، نه بمب ھای تعيين شوروی ثابت کرد که ۀاين حمل

رتمند به سرعت ارتش ارتش سرخ قد.  بی اعتبار ساختً ی را کامالجاپان کيتسو گوی ستراتيژی شوروی ۀحمل. ثبت شد

ً سريعا نياز به تسليم جاپانزمانی که از نخست وزير کانتارو سوزوکی پرسيده شد که چرا . کاوانتونگ را نابود کرد

، کارافوتو، بلکه وريااتحاد جماھير شوروی نه تنھا منچوری، ک« تأخير کرده بود، جاپانداشت، او پاسخ داد که اگر 

ما بايد اين جنگ را زمانی پايان .  را نابود خواھد کردجاپانو اين پايه و اساس .  گرفتھم چنين ھوک کائيدو را ھم می

  ». معامله کنيمامريکادھيم که می توانيم با 

.  ندادندتغيير نظامی را ۀی، اگرچه وحشتناک بودند، اما معادلاتوم داد؛ بمب ھای تغيير نظامی را ۀ شوروی معادلۀحمل

 امريکاست، اھمان گونه که يوکی تاناکا نشان داده .  را با بمب ھای آتش زا زده بودندجاپانی  ھا ماه ھا شھرھاامريکائی

  . شھر را با بمب ھای آتش زا زده بود١٠٠ًقبال بيش از 

 می تواند شھرھای امريکا پذيرفته بودند که جاپانرھبران .  درصد به مرکز شھر توياما رسيده بود٩٩/۵تخريب تا 

با اين حال، ھيروشيما و ناگازاکی دو شھر ديگری بودند که تخريت شدند، اما با تخريب کامل و . ببرد را از بين جاپان

 ۀ آن را پيش بينی کرده بودند، حملامريکا و جاپاناما به ھمان گونه که ھردو رھبران . يا جزئيات برای درھم شکستن

  .شوروی ثابت کرد که ويران گر ست

ی در بخشی می خواست ھشداری جدی به شوروی ھا بدھد که چنانچه با طرح ھای اتومب  با استفاده از بمامريکا اما

ًو اين دقيقا ھمان چيزی ).  م–چه آشی برای آنھا پخته است (  مداخله کنند، چه در دکان دارد امريکاھژمونی پساجنگ 

 اثرات کمی بر رھبران امريکای اتومبمباران . ی را تفسير کردنداتوم و اطرافيانش در کرملين، بمباران ستالينبود که 

  . شروع جنگ سرد ست  داشت، اما ثابت کرد که عامل مھمی درجاپان

ترومن حداقل سه نوبت جداگانه مشاھده کرد که او روندی را . و جھان را در مسير سرازيری به نابودی قرارد داد

زمانی که او در پوتسدام . گستاخانه به پيش رفتندگی بر اين سياره باشد ولی زست منجر به پايان اشروع کرد که ممکن 

ما «: ود نوشتخ را در مکزيک نو دريافت کرد، در خاطرات  جوالی ١۶ بمب قدرتمند  خبر چگونگی آزمايش
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 فرات دوران ۀ شده در درئیاين ممکن ست آتش تخريب پيش گو. وحشتناک ترين بمب در تاريخ جھان را کشف کرده ايم

  ». کشتی او باشدۀبعد از نوح و افسان

ی اگر ھم چيزی برای پايان دادن به جنگ کمک کرده باشد، اثر خيلی کمی داشت، اما آنھا اتومبنابراين، بمباران ھای 

ھمچنان با را  بشريت –ی ھيروشيما و ناگازاکیاتوم سال پس از بمباران ٧٠ بيش از شروع به روندی کردند که امروز

می گوئيم، کشتن مردم عادی بی گناه  امريکا ۀ تاريخ ناگفت که اليور استون و من درھمان گونه.  تھديد می کند نابودی

ست که تاکنون می ااين بدترين جرم و جنايتی . تھديد بشريت به نابودی، بسيار، بسيار بدتر ست. يک جنايت جنگی ست

  .توان مرتکب شد

  

است که نيروھای مسلح امريکا در آن کشور  استاد کوزنيک، در فصل جنگ ويتنام، افشاء شده :ادو مونتيسانتی

ًلطفا جزئيات آن، و نظر خود را بيان . کوچک بمب ھای بيش تری از تمام بمب ھای جنگ جھانی دوم پرتاب کرده است

  کنيد که چرا فکر می کنيد چنين اتفاقی افتاده است؟

تمام جنگ ھای گذشته در تاريخ بمب  عليه ويتنام کوچک بيشتر از تمام طرف ھای درگير در امريکا :پيتر کوزنيک

آن جنگ .  که ھمه جناح ھا در جنگ جھانی دوم پرتاب کرده بودندئی سه برابر بيش تر از بمب ھا–انداخته است 

 امريکا.  بود که پس از پايان جنگ جھانی دوم مرتکب شدامريکا بدترين مثال تجاوز ارضی خارجی –بدترين خشونت 

ثر مسموم کرد، که جنگل ھای ؤرا به گونه ای م) ئيالقات(  کشورۀ علف کش حومئیيمياکد با نوزده ميليون گالن موا

  . ويتنام جنوبی را نابود کردۀ دھکد١۵٠٠٠ دھکده از ٩٠٠٠ امريکا. گياھان زيبای ويتنام حذف شدند

ی را ئنطقه  شھرستان م١١۶ از ٩۶ شھرستان ايالتی و ٣٠از٢٨تمام شش شھر صنعتی را در شمال و به ھمان خوبی 

ھنری کسينجر در ميان کسانی بود که در اين باره . ی نمودئدر موارد متعددی تھديد به استفاده از سالح ھسته . نابود کرد

 به دانشجويان امريکاروبرت مک نامارا وزير دفاع سابق . بحث کردند و گاھی اوقات از چنين کاربردی حمايت نمودند

  . ميليون ويتنامی در جنگ کشته شده اند٣/٨گفت که او بر اين باور ست که 

ھنری کسينجر به جای .  ھا ھرگز برای اين جنايت مجازات نشده اندامريکائیًبنابراين، جنگ واقعا وحشتناک است و 

 صلح نوبل شود، بايد در جای محکومان در دادگاه الھه بايستد، و برای ۀ جايزۀاين که برای پايان دادن به جنگ برند

  .يات عليه بشريت محاکمه شوداعمال جنا

  

 در ويتنام صحبت کنيد، و چرا امريکا تصميم گرفت که درگير ۶٠ ۀ تجربيات خود در دھۀًلطفا دربار :ادو مونتيسانتی

  .جنگ عليه آن ملت بشود

و  ترک تحصيل کرد ،او از دانشگاه يال. اليور و من از ديدگاه ھای مختلف به جنگ برخورد کرده ايم :پيتر کوزنيک

 به ءمن، از طرفی ديگر، از ابتدا.  مدال شجاعت جنگ شدۀاو دوبار زخمی شد و برند. داوطلب جنگ در ويتنام شد

  . به ويتنام بودمامريکا ۀشدت مخالف حمل

من . طور فعال عليه جنگ سازماندھی کردمه من ب. به عنوان دانشجوی سال اول، من يک گروه ضدجنگ درست کردم

 آنھا جنايتکار ھستند و ۀمن فکر می کردم که ھم. ول جنگ بودند متنفر بودمؤمن از کسانی که مس. از جنگ متنفر بودم

 ھای ضدجنگ حضور داشتم و اغلب در برنامه ھای عمومی صحبت ئیمن در بسياری راھپيما. ھنوز ھم بر اين باورم

ما مسير . ما در مسير غلط نبوديممن درک کردم، ھمان گونه که دوستم دانيل الزيرگ دوست دارد بگويد، . می کردم

  .غلط بوديم
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 از جنگ استعماری فرانسه حمايت مالی کرد و پس از آن که ويتنامی ھا ءابتدا. تدريج درگير جنگ شده  بامريکا

» مشاور «١۶٠٠٠رئيس جمھور کندی .  جنگ را شروع و در دست گرفتامريکافرانسه را شکست دادند، خود 

. ست و چنان چه کشته نمی شد، برای پايان دادن به آن نقشه کشيده بوداکه جنگ اشتباه اعزام کرد، اما متوجه شد 

 نمی خواست که جنگ امريکائیھيچ رھبر . او تنھا يک ملی گرا نبود، او يک کمونيست بود.  مختلط بودامريکا ۀانگيز

  . به کمونيست ھا ببازدئیرا در ھيج جا

 – می ترسيدند ئیبسياری از اثرات دومينو. حقيقت داشت١٩۴٩ در چين در سال ماين به ويژه پس از پيروزی کمونيس

، نيز، جاپان را منزوی می کند و جاپانو اين .  در سراسر جنوب شرقی آسيا شودمکه ويتنام منجر به پيروزی کمونيس

  .ئوپوليتک بود ژۀبنابراين، يک انگيز. سرانجام به سوی بلوک کمونيست برای متحدان و شرکای تجاری می رود

 نمی خواستند که نيروی کار ارزان، مواد خام، و بازار را در ھندوچين از امريکارھبران .  ديگر اقتصادی بودۀانگيز

و رھبران نظامی متفق با آنھا » دفاع« صنعت –  امريکادليل ديگر آن بود که کمپلکس نظامی صنعتی در . دست بدھند

سودھای سو،  و آنھا به خوبی از جنگ از ھردو  نگ دليل بودن آنھا بودج.  از جنگ چاق و چله و مرفه شدند–

  .نجومی و تبليغات سود می بردند

 و يک ذھنيت گمراه  امريکا بر جھان، دفاع و بھره برداری از منافع اقتصادی امريکا ۀبنابراين، ترکيبی از حفظ سلط

  .کست دھد را در ھمه جا شمو فاسد ضدکمونيستی بود که می خواست کمونيس

  

  داليل واقعی پشت جنگ سرد امريکا با اتحاد جماھير شوروی چه بودند؟ :ادو مونتيسانتی

 برای سياست جلوگيری از گسترش امريکا که اساس تئوريک ۀجورج کيننان، مقام وزارت امور خارج :پيتر کورنيک

 نشان داد، و ١٩۴٨ر روشن خود در سال  اقتصادی پشت جنگ سرد را در يادداشت بسياۀ ارائه داد، انگيز رانفوذ دشمن

ما نمی توانيم ھدف خشم …  درصد جمعيت آن را داريم۶.٣ درصد از ثروت جھان ، اما تنھا ۵٠ما حدود «: در آن گفت

  .حسادت قرار نگيريم

وافق را تکليف واقعی ما در دوره ھای آينده اختراع يک الگوی روابط است که به ما اجازه می دھد تا اين موقعيت عدم ت

بعضی . ستابرخی اوقات اين نيازمند حمايت از ديکتاتورھای وحشی .  اين تکليف را دنبال می کندامريکا» .حفظ کنيم

نين حوزه ھای سياستی،  فرھنگی و ھم چۀاين مبارزه درعرص. وقت ھا نيازمند حمايت از رژيم ھای دمکراتيک ست

  ». و اقتصادی رخ می دھدايدئولوژيک

 بر جھان امريکا.  باشدامريکائی بايد قرن ٢٠قرن « :  گفت که١٩۴١ زندگی و زمان، در سال ۀر مجلھنری الس، ناش

به شوروی ھا، دوبار از طريق اروپای شرقی حمله شده .  شروع به انجام اين کار کرده استامريکا. مسلط خواھد شد

 سياسی و اقتصادی ھستند که نفوذ ۀنين حوز مخالف چامريکا.  می خواھندالمان و منطقه ای حائل بين خودشان و  است

  ». را محدود می کندامريکااقتصادی 

ديگر نمی روند، اما آنھا بسياری جنگ ھای نيابتی   و اتحاد جماھير شوروی، ھرگز به جنگ با يکامريکااگرچه که 

  .تست که در اين دوران مالل آور جان سالم به در برده سابشريت خوش بخت . خطرناک داشته اند

  

ی التين از زمان سياست امريکا را نسبت به کوبا پس از انقالب کوبا، و به طور کلی نسبت به امريکا :ادو مونتيسانتی

   می بينيد؟جنگ سرد چگونه
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باتيستا . ل می کردو، اقتصاد و سياست کوبا را کنتر١٩۵٩ تا انقالب سال ١٨٩٠   از سال ھایامريکا :پيتر کوزنيک

 و سپس ١٩٣٣ و ١٨٩٠ی التين بين سال ھای امريکا بارھا در امور امريکا. بود امريکائیاران آبدار چی سرمايه گذ

  . بزرگ در آن دوره بودئی اولين جداۀکاسترو نمايند.  مداخله کرده است١٩۵٠اغلب دوباره در سال ھای 

 او را دنبال ۀالتين تجربی امريکا می خواست که او را سر به نيست کند و مطمئن شود که ھيچ کس ديگری در امريکا

 تعھد کرد که کوبا نتواند از نظر اقتصادی امريکااما . و نتوانست انقالب او را نابود کند.  شکست خوردامريکا. نکند

  .موفق شود و يا آن دمکراسی خلقی را ايجاد کند که بسياری برای آن اميدوار بودند

 که در قاره گشت می زنند، و امريکاادارۀ  تحت ۀآموزش ديد و جوخه ھای مرگ امريکاعلی رغم حمايت تمام و کمال 

عواقب آن صدھا ھزار نفر کشته برجای گذاشته است، با اين حال، کوبا در راه ھای ديگر موفق شد، و انقالب در طول 

  .ی التين شدامريکادر برد، و کوبا الھام دھنده ديگر انقالبيون ه جنگ سرد و پس از آن جان سالم ب

ھوگو چاوز و . دمت آموزش رھبران جوخه ھای مرگ بوده ستخ ھا ابزاری در امريکائی برای مريکائیا ۀمدرس

اما بسياری از رھبران مترقی در سال . ی التين بوده اندامريکا راه فيدل برای الھام بخشيدن به چپ ۀديگران ادامه دھند

  .ھای اخير برکنار شده اند

اين مصاحبه قبل از کودتای برزيل و استيضاح ديلما روسف بوده است ( جنگد امروز ديلما روسف برای زندگی خود می

 برای امريکاليوی سربلند و مغرور ايستاده اند تا در برابر تالش و، اما اوو مورالس و آلوارو گارسی لينيرا در ب) م–

ان مترقی يا سرنگون شده اند و ی التين، رھبرامريکااما در سراسر . ی التين مقاومت کنندامريکا مجدد و استثمار ۀسلط

 غارت اقتصاد محلی به ۀ يک بار ديگر آمادامريکانئوليبرال ھای مورد حمايت .  و تھمت تضعيف شده اندئیيا با رسوا

در حالی که برخی ھا ثروتمند می شوند، اکثر .  نيستئیتصوير زيبا. نفع منافع سرمايه داران داخلی و بيگانه ھستند

  .نج می برندمردم فوق العاده ر

استاد کوزنيک، طبق تحقيقات شما، چه کسی رئيس جمھور جان کندی را کشت؟ چه منافعی پشت آن  :ادو مونتيسانتی

  بود؟

ما احساس نکرديم که به بازديد مجدد آن .  جان اف کندی درست کرد– ترور کندیۀلم خوبی دربار اليور ف:پيتر کوزنيک

 از دست دادن ،در عوض ما روی آن چيزی متمرکز شديم که پس از. منديممسائل در کتاب ھا و مستندات خود نياز

  .او در طول زمان کوتاه خود در رياست فوق العاده رشد کرده بود. کندی، بشريت از دست داده ست

در پايان عمر خود، به دنبال تجربياتی که در طول دو سال اول . او به عنوان يک جنگجوی جنگ سرد آغاز به کار کرد

 تسليحاتی ۀشدت می خواست به جنگ سرد و مسابقه ويژه توسط بحران موشکی کوبا، او به لت خود کسب کرد، بدو

  .ًچنانچه او زنده مانده بود، ھمانگونه که روبرت مک نامارا اعالم کرد، اساسا جھان می توانست متفاوت باشد. پايان دھد

 و شوروی می توانستند امريکا. شدت کاھش يابده ی توانست بمخارج نظامی م.  می توانست از ويتنام خارج شودامريکا

اما او دشمنان خود .  صلح تبديل گرددۀ تسليحاتی می توانست به مسابقۀمسابق.  برای با ھم کار کردن کشف کنندئیراه ھا

  .را در جوامع نظامی و اطالعاتی و در بخش نظامی اقتصاد داشت

جنوبی، مافيا، و جوامع ارتجاعی )  نژاد سفيد و سياهئیطرفداران جدا(نژادی او ھم چنين مورد نفرت طرفداران تبعيض 

  .بودند  که پشت ترور او بودند از طرف جناح اطالعاتی و نظامی آمده ئیاما به احتمال زياد آنھا. تبعيدی کوبا بود

با توجه به .  ترقی کرده است ما نمی دانيم که چه کسی کندی را ترور کرد، اما می دانيم منافع چه کسانی با ترور او

ست که باور کنيم که لی ھاروی اتمام اشکاالت داستان مقامات طبق جزئيات آن توسط کميسيون واررن، مشکل 

  . آن ھمه خسارت به بار آوردئی جادوۀ عمل کرده و آن گلولئیاوسوالد به تنھا
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امريکا عليه منطقه، به ويژه عليه کشورھای آيا شما فکر می کنيد که سياست امروز امپرياليسم : ادو مونتيسانتی

  مترقی در ماھيت ھمان سياستی ست که در دوران جنگ سرد بود؟

 که بتواند در سراسر جھان به ، جنگ سرد جديدی با يک رقيب واقعی می خواھدامريکا فکر نمی کنم که :پيتر کوزنيک

ً واقعا يک جھان امريکاًوی علنا اظھار می کنند، ھمان گونه که نومحافظه کاران پس از تخريب شور. رقابت بپردازد

  .تک قطبی می خواھد که تنھا يک ابرقدرت باشد و ھيچ رقيبی وجود نداشته باشد

روسيه و چين مقداری تعادل .  کمتری دارندۀامروز کشورھای مترقی در مقايسه با دوران جنگ سرد، متحدان عمد

نبرد فرا ًقعا کشورھای مترقی نيستند که سيستم سرمايه داری جھانی را به  ارائه می دھند، اما آنھا واامريکانسبت به 

  .آنھا ھردو با مشکالت و نابربری ھای داخلی خود دست به گريبانند. خوانند

 موفق به خراب کاری و براندازی امريکا. در جھان برای پيروی چند مدل سوسياليستی دمکراتيک جھان وجود دارد

 ءاو برای فقرا.  افراط خود يک چنين نقش مدلی بودۀھوگو چاوز، علی رغم ھم.  شدئیياؤرو اغلب دولت ھای پيشرو 

 و ھندوراس اتفاق می ارجنتايناما اگر ما نظری بيفکنيم به آنچه که در بزريل، . در ونزوئال دستاوردھای بزرگی داشت

  .افتد، تصوير بسيار غم انگيزی می بينيم

 که متعھد به ريشه کن ساختن فساد باشند و ،ست ا انقالبی با رھبرانی مورد نيازدر سراسر جھان سوم يک موج جديد

ليوی ھيجان زده وًعلی رغم نتايج آخرين انتخابات، من شخصا با تحوالت اخير در ب. برای عدالت اجتماعی مبارزه کنند

  .ھستم

  

 می بينيد؟ چگونه جھانی امروز ۀاستاد کوزنيک، نفوذ فرھنگی جنگ سرد را در امريکا و جامع :ادو مونتيسانتی

  واشنگتن و رسانه ھای جريان اصلی رژيم چه نقشی در آن بازی می کنند؟

آنھا در خدمت گيج کردن مردم ھستند تا اين که آموزش بدھند و .له ھستندأرسانه ھا بخشی از مس :پيتر کوزنيک

وجود دارد و دشمنان در ھمه جا کمين کرده اند، آنھا اين مفھوم را تلقين می کنند که خطر در ھمه جا . روشنگری کنند

  .اما ھيچ راه حل مثبتی ارائه نمی دھند

 ھنری امريکامعاون سابق رئيس جمھور . در نتيجه، مردم با ترس تحريک می شوند و غير منطقی پاسخ می گويند

 با اخطار ١٩۴۶ل در سال  آھنين وينستون چرچيۀ، به نطق پرد٢٠ در قرن امريکائیواالس، يکی از متفکرين پيشرو 

  :پاسخ گفت

ا برای اين ترس اگر اين ترس ادامه يابد، روزی خواھد آمد که پسران و نوه ھای م… تباھات ما ترس ستشمنبع تمام ا«

به علت ترس، ملت بزرگ ما مانند حيوانی گوشه گير عمل می کند، که تنھا در … ن پرداخت کنندھا با رودی از خو

  ».فکر زنده بودن ست

 ما.  می کنندء که مردم برای دست يابی به امنيت بيشتر، آزادی خود را فدائیاين نيز در سطح شخصی عمل می کند، جا

  . می بينيمجيمما آن را حال در فرانسه و بل. مشاھده کرديم) ٢٠٠١مبر  سپت١١ (٩/١١آن را پس از بازی 

 نفر از ثروتمندترين مردم در جھان ۶٢. می يابدنابرابری و فقر افزايش . جھان در مسير اشتباھی حرکت می کند

در جھانی که سرشار ست از . اين زشت و وقيح ست.  ميليارد فقيرترين مردم دارند٣/۶اکنون ثروت بيشتری از 

ين ھدفی ھستند، ر اين جھان، رسانه ھا در خدمت چند. منابع، ھيچ بھانه ای برای فقر و گرسنگی قابل قبول نيست
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 تغيير به مردم اطالع رسانی کنند و آنھا را با اطالعاتی مسلح کنند که اجتماعات و جھان خود را حداقل آن ست که

  .دھند

رسانه ھا در عوض، ترس مردم را به گونه ای بزرگ می کنند که آنھا رژيم ھای مستبد و راه ھای حل نظامی را برای 

مردم از مشکالت واقعی، و تخدير مردم در بی تفاوتی مسائلی قبول می کنند که راه حل نظامی ندارند، و جھت انحراف 

  . می دھند و خواب و بيداری، سرگرمی ھای بی فايده ارائه

در حالی که . مطبوعات وجود دارد» آزادی« ست که بسياری از مردم قبول دارند که امريکاله در أاين به ويژه يک مس

 امريکائیبسياری از . ک و ترديد به مطبوعات برخورد کنندل شده اند، و مردم ياد می گيرند که با شومطبوعات کنتر

  .شوی مغزی و فريب را درک نمی کنند و ھای ساده لوح اشکال نرم شست

. زير سؤال ببرد، رسانه ھای جريان اصلی به ندرت چشم اندازی ارائه می دھند که تفکر مرسوم و کھنه را امريکادر 

ه ، اروپا و جاھای ديگر مصاحبه می کنم، اما من بجاپانرو در روسيه، چين، برای مثال، من پيوسته با رسانه ھای پيش

  . مصاحبه می کنمامريکاندرت با رسانه ھای 

بنابراين، آری، تا اندازه ای .  جريان اصلی دعوت نمی شوندامريکائیبه ھمين صورت ھم ھمکاران مترقی به نمايشات 

زادی توسط دولت و به ھمان اندازه ھم با خودسانسوری و خفه کردن  وجود دارد، اما آن آامريکاآزادی مطبوعات در 

 بيشتر ست، اما نه با صراحت زمانی که به امريکاانتقاد در اکثر نقاط دنيا نسبت به . صداھای مترقی تضعيف شده است

  .انتقاد از سياست ھای دولت خود می روند

 در  به ويژه» جنگ عليه مواد مخدر«اخير امريکا و حتی » جنگ عليه ترور «ۀ ايد،آيا شما معتقديد :ادو مونتيسانتی

 و بنابراين قدرت نظامی و  امريکای التين، راه ھائی ھستند که امريکا برای جايگزين کردن جنگ سرد پيدا کرده

   خود را گسترش داده است؟ۀسلط

يدی از امپراتوری ايجاد کرده  و نوع جد  روش ھای رژيم ھای استعماری قديمی را رد می کندامريکا :پيتر کوزنيک

 ١٣٠ در بيش از امريکا ۀ پايگاه نظامی در خارج شبکه بندی شده است، و نيروھای ويژ١٠٠٠ تا ٨٠٠ست که با ا

  .کشور در ھر سال عمليات انجام می دھند

يگر  و ثابت شده که در کشوری پس از کشور د جای نيروھای متجاوز که شامل ارتش زمينی بزرگی سته  بامريکا

ھواپيمای بدون /اوباما روش کشتن با پھباد.  ندارد، بيشتر پنھانی و کمتر با راه ھای دست و پا گير عمل می کندئیکارا

  .سرنشين را ترجيح می دھد

ند، اما شواھد زيادی  اثرؤًال برانگيزی وجود دارند، که پھبادھا قطعا در کشتن مردم مؤ قانونی و نتايج سۀشک و شبھ

  . نفر بيشتر جايگزين ايجاد می کنند١٠که آنھا می کشند، » تروريستی«ه پيشنھاد می کند، برای ھر وجود دارند ک

 سال گذشته به راه انداخته اند، تنھا تروريست ھای بيشتری ١۵ و متحدان او در طول امريکاجنگ عليه ترور که 

ری مورد نياز ست و آنھا بايد با باز توليد گزينه ھای ديگ. راه حل نظامی به ندرت تأثير می گذارد. ايجاد کرده است

  .مردم نيازمند اميدند. منابع جھان شروع شوند تا مردم جھان بتوانند زندگی کنند ونه کشته شوند و يا بميرند

آنھا نيازمندند باور کنند که يک زندگی بھتر برای خود و کودکانشان ميسر . آنھا نيازمندند احساس کنند که ارتباط دارند

  . بسياری احساس نااميدی می کنند و منزوی شده اند.ست

ھمان گونه که مارکس مدت ھا پيش ھشدار داد، روسيه از . شکست مدل شوروی در جايش يک خالء ايجاد کرده ست

  . جھانی بسيار عقب افتاده بودم سوسياليسۀنظر فرھنگی و اقتصادی برای خدمت به عنوان مدلی برای توسع
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سم ستالينبعدھا .  زياد بودندءمشکالت از ابتدا. نبرد فرا خوانده شد نيروھای سرمايه داری به ۀ حمل باءانقالب از ابتدا

ات انقالبی شد، اميد کمی برای تغيير که مدل شوروی استاندارد جھانی برای ئیاز آن جا. سيل وحشت خود را داشت

  .ندادمدل چينی ھم استاندارد بھتری ارائه . ايجاد جھانی بھتر وجود داشت

در حالی که دولت ھای مترقی ھم چنان . بنابراين برخی ھا به اسالم راديکال پيوسته اند، که کابوس نوع خود را دارد

نسل ھای .  برای ارائه دارد  چيز مثبت کمیامريکااما .  قوی تر می شودامريکامی لغزند و سقوط می کنند، ھژمونی 

وره از روشنگری، بلکه به عنوان دوره ای نگاه خواھند کرد که جنگ ھای  نه به عنوان يک دامريکاآينده به اين صلح 

  .دائمی و نابرابری رشد کرد

ات آب و تغييری و ئو حال با تشديد تھديد ھسته . دمکراسی در اصل ارزشمند ست، اما در عمل کمتر الھام بخش ست

 به جنگ ھای عليه ترور و عليه امريکا. می ماند وجود بشريت را تھديد می کند، آينده معلق باقی ۀ که نيز آيند ئیھوا

اما اين آن راه برای .  سال پيش طراحی کرد، حفظ کند۶٨مواد مخدر خواھد چسبيد تا آن نابرابری را که جورج کيننان 

  .پيشروی نيست

امل  نمايش شکست کۀ نشان– مانند يک سرازيری به سوی ديوانگیامريکاجھان ممکن ست که بر سياست ھای داخلی 

 اما موفقيت برنی ساندرز و حتی شورش ضد تأسيسات در ميان اجماع جمھوری خواھان – نگاه کند امريکائیدمکراسی 

ن و تأسيسات جمھوری خواھان، با روابط وال استريت و راه ھيلری کلينت. يرات اندتغي ۀ ھا تشنامريکائینشان داد که 

  . احترام جمعيت ستھای حل نظامی خود، خارج از بخش خاص محدود، فاقد

 مردم در ھمه جا نااميد از پاسخ ھای مترقی و مثبت جديد. آنھا ممکن ست اکنون برنده شوند، اما زمان آن محدود ست

برخی، به وضوح، به ھمان گونه که در اروپا می بينيم، در زمان ھای بحرانی، به راستگرايان عوامفريب تبديل . ندا

 رھبريتی که جھان نيازمند آن ست، شکست ۀی به خاطر آن ست که چپ در ارائمی شوند، اما اين حداقل در بخش

  .خورده است

اما ما . راه پيش رو آسان نخواھد بود. اگرچه ما وقت را از دست می دھيم.  شده کليد نجات اين سياره ستءچپ احيا

  .می توانيم و بايد پيروز شويم

  

  : پيتر کوزنيکۀدربار

. ، در واشنکتن دیامريکائيان دانشگاه امريکای در دانشگاه ئ مطالعات ھسته ۀسسؤخ و مدير مپتيتر کوزنيک، استاد تاري

. امريکا ۀتاريخ ناگفتلم ھای مستند و کتب ست، ھر دو با عنوان  بخش سری ف١٠ ھمکار ۀتون، نويسندسی، با اليور اس

ل بود، و ھم چنان يک فعال ضد جنگ پيتر کوزنيک اھل نيويورک ست، و در جنبش حقوق مدنی و ضد جنگ ويتنام فعا

  .ی تالش می کندئست و برای محو سالح ھای ھسته 

 ١٩٣٠به عنوان دانشمند فعال سياسی در سال ھای :  کتاب فراتر از آزمايشگاه ستۀپروفسور کوزنيک ھمچنين نويسند

: ی ھيروشيما و ناگازاکیاتوممباران ، ھمکار نويسنده با آکيرا کيمورا در بازانديشی ب)انتشارات دانشگاه شيکاگو (امريکا

 –، ھمکار نويسنده با يوکی تاتاکا از جنپاتسو تا ھيروشيما )ھوريستو باتکاشا (امريکائیی و جاپانچشم انداز 

 صلح آميز از انرژی ھسته ۀحقيقت پشت استفاد: ی و ھيروشيمائانرژی ھسته [جينشيرويوکو ھيووا رياو بدون شينسو 

دسسه ؤوعات مبمط(نويسنده با جيمز گيلبرت در بازانديشی فرھنگ جنگ سرد ست ، و ھمکار ]٢٠٠١، ئی

  )اسميتسونيان
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  : ادو مونتيسانتیۀدربار

، »گيررا او ترور« دا ئی؛ منتيراس ا٢٠١٢اسکورتيسی، برزيل . اد( ، »جنگ عليه ترور« دروغ ھا و جنايات ۀنويسند

  . نويسد، می)روسيه(، و برای پراودا )الیگاصل به زبان پرت

  :برگردانده شده از
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