
ΚΕΦΑΛΑΙΟ II

Παγκόσμιος Πόλεμος 
και το Μέλλον της Ανθρωπότητας

Συζητήσεις με το Φιντέλ Κάστρο

Από τις 12 έως τις 15 Οκτωβρίου του 2010, είχα εκτενής και ανα
λυτικές συζητήσεις με τον Φιντέλ Κάστρο, στην Αβάνα, οι οποίες 
αφορούσαν στους κινδύνους του πυρηνικοί) πολέμου, την παγκό
σμια οικονομική κρίση και τη φύση της Νέας Τάξης Πραγμάτων. 
Αυτές οι συζητήσεις κατέληξαν σε μία ευρείας γκάμας και καρπο
φόρα συνέντευξη.

Ο κόσμος βρίσκεται μπροστά σε ένα επικίνδυνο σταυροδρόμι. 
Έχουμε φτάσει σε ένα κρίσιμο σημείο καμπής της Ιστορίας μας.

Η  συνέντευξη με τον Φιντέλ Κάστρο προσφέρει μία κατανόη
ση της φύσης του σύγχρονου πολέμου: Επίκειται μία στρατιωτική 
επιχείρηση εναντίον του Ιράν, στην οποία οι ΗΠΑ και οι σύμμα
χοί τους δε θα ήταν ικανές να κερδίσουν ένα συμβατικό πόλεμο, 
με την πιθανότητα αυτός ο πόλεμος να εξελιχθεί σε μία πυρηνική 
αναμέτρηση.

Οι λεπτομέρειες των εν εξελίξει προετοιμασιών σχετικά με τον 
πόλεμο στο Ιράν έχουν αποκρυφθεί από την κοινή γνώμη.
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Πώς μπορώ κανείς να αντιπαρατεθεί, στη διαβολική και παρά
λογη πρόταση των ΗΠΑ, ότι η χρήση πυρηνικών όπλων εναντίον 
του Ιράν θα «κάνει τον κόσμο ασφαλέστερο»;

Στη συζήτηση με το Φιντέλ Κάστρο, ένα κομβικό ζήτημα που 
τίθεται στο προσκήνιο από εκείνον είναι η «Μάχη των Ιδεών». Ο 
ηγέτης της Κουβανικής Επανάστασης πιστεύει πως μόνο μία εκτε
ταμένη «Μάχη των Ιδεών» μπορεί να αλλάζει τον ρον της ιστο
ρίας. Στόχος είναι η αποτροπή του αδιανόητου, ενός πυρηνικού 
πολέμου που απειλεί να εξαφανίσει την ζωή στον πλανήτη Γη.

Τα επιχειρηματικά ΜΜΕ εμπλέκονται σε πράξεις καμουφλάζ. Η  
καταστροφικές συνέπειες ενός πυρηνικού πολέμου παρουσιάζονται 
είτε ως αμελητέες είτε απλώς δεν αναφέρονται. Απέναντι σε αυτό 
το σκηνικό, το μήνυμα του Φιντέλ προς τον κόσμο πρέπει να εισα
κουστεί ' οι άνθρωποι σε όλα τα μήκη και πλάτη της Γης, σε εθνικό 
και διεθνές επίπεδο, πρέπει να κατανοήσουν τη βαρύτητα της σημε
ρινής κατάστασης και να δράσουν δυναμικά, σε όλα τα επίπεδα της 
κοινωνίας, ώστε να αντιστραφεί η πορεία του πολέμου.

Η «Μάχη των Ιδεών» είναι τμήμα μιας επαναστατικής δια
δικασίας. Απέναντι σε ένα καταιγισμό παραπληροφόρησης από 
τα ΜΜΕ, η απάντηση του Φιντέλ Κάστρο είναι να μεταδώσου
με ευρέως το μήνυμα, να πληροφορήσουμε την κοινή γνώμη, να 
«κάνουμε το αδύνατο δυνατό», να ματαιώσουμε μία στρατιωτική 
περιπέτεια η οποία, στην κυριολεξία, απειλεί να καταστρέψει το 
μέλλον της ανθρωπότητας.

Όταν ένας, προωθούμενος από τις ΗΠΑ, πυρηνικός πόλεμος 
αποκαλείται «όργανο της ειρήνης», εγκρίνεται και γίνεται απο
δεκτός από τους παγκόσμιους θεσμούς και τις ανώτατες αρχές 
συμπεριλαμβανομένου του ΟΠΕ, τότε δεν υπάρχει γυρισμός: η 
ανθρώπινη κοινωνία έχει μπει οριστικά και αμετάκλητα σε τροχιά 
αυτοκαταστροφής.

Η  «Μάχη των Ιδεών» του Φιντέλ πρέπει να μετασχηματιστεί 
σε ένα παγκόσμιο κίνημα. Οι άνθρωποι πρέπει να κινητοποιηθούν 
ενάντια σε αυτή τη διαβολική ατζέντα.

Αυτός ο πόλεμος μπορεί να αποτραπεί εάν οι πολίτες πιέσουν 
τις κυβερνήσεις και τους εκλεγμένους αντιπροσώπους τους, οργα
νωθούν σε τοπικό επίπεδο δηλαδή σε πόλεις, χωριά και κοινότη
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τες, μεταδώσουν το μήνυμα, πληροφορήσουν τους συμπολίτες τους 
για τις συνέπειες ενός θερμοπυρηνικού πολέμου, και εκκινήσουν 
μία συζήτηση, και ένα διάλογο εντός των ενόπλων δυνάμεων.

Αυτό που απαιτείται είναι ένα μαζικό κίνημα ανθρώπων οι 
οποίοι αμφισβητούν δυναμικά τη νομιμότητα του πολέμου, ένα 
παγκόσμιο κίνημα των λαών που ποινικοποιεί τον πόλεμο.

Σε αυτόν το λόιγο της 15'κ Οκτωβρίου, που κατεγράφη την τε
λευταία μέρα των «Συζητήσεων», ο Φιντέλ Κάστρο προειδοποίη
σε τον κόσμο για τους κινδύνους ενός πυρηνικού πολέμου:

Θα υπάρξουν «παράπλευρες απώλειες», όπως συχνά δηλώνουν 
οι Αμερικανοί πολιτικοί και στρατιωτικοί ηγέτες, για να δικαιολο
γήσουν τους θανάτους αθώων πολιτών. Σε ένα πυρηνικό πόλεμο 
η «παράπλευρη απώλεια» θα είναι η ζωή όλης της ανθρωπότητας. 
Ας έχουμε το θάρρος να διακηρύξουμε ότι όλα τα πυρηνικά και 
συμβατικά όπλα, οτιδήποτε χρησιμοποιείται για πόλεμο, πρέπει να 
εξαφανιστεί!

Η  «Μάχη των Ιδεών» συνίσταται στη μετωπική αντιπαράθε
ση με υψηλόβαθμους εγκληματίες πολέμου, στη διάσπαση της 
καθοδηγούμενης από τις ΗΠΑ συναίνεσης υπέρ ενός παγκο
σμίου πολέμου, στη μεταβολή της νοοτροπίας εκατοντάδων 
εκατομμυρίων ανθρώπων και στην καταστροφή των πυρηνι
κών όπλων.
Ουσιαστικά, η «Μάχη των Ιδεών» συνίσταται στην αποκατά
σταση της αλήθειας και τη θεμελίωση της Παγκόσμιας Ειρήνης. 
Σε περίπτωση συμβατικού πολέμου οι ΗΠΑ θα αντιμετώπιζαν 
την ήττα, αλλά ένας πυρηνικός πόλεμος δεν αποτελεί εναλλα
κτική για κανέναν. Από την άλλη μεριά, ένας πυρηνικός πόλε
μος αναπόφευκτα θα εξελισσόταν σε παγκόσμιο.
Πιστεύω ότι κανείς στη Γη δεν επιθυμεί την εξαφάνιση του 
ανθρώπινου είδους. Και για αυτόν το λόγο έχω την γνώμη ότι 
αυτό που πρέπει να εξαφανιστεί δεν είναι μόνο τα πυρηνικά 
όπλα, αλλά και τα συμβατικά. Πρέπει όλοι οι λαοί, χωρίς εξαι
ρέσεις, να απολαμβάνουν εγγυήσεις ειρήνης.
Σε ένα πυρηνικό πόλεμο οι παράπλευρες απώλειες θα είναι η 
ζωή της ανθρωπότητας. Ας έχουμε το κουράγιο να διατρανώ
σουμε πως τα πυρηνικά ή συμβατικά όπλα, οτιδήποτε χρησι
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μοποιείται για τη διεξαγωγή πολέμου, πρέπει να εξαφανιστεί! 
Πρόκειται για την απαίτηση από τον κόσμο να κατευθυνθεί 
στη διατήρηση της ζωής και όχι σε μία πυρηνική καταστροφή.

Fidel Castro Ruz, Havana, 15 Οκτωβρίου 2010.

Michel Chossudovsky: Νιώθω ιδιαίτερη τιμή για την ευκαι
ρία που μου δίνεται να ανταλλάξουμε απόψεις πάνω σε μία σει
ρά από θεμελιώδη ζητήματα που επηρεάζουν την ανθρωπότητα 
ως σύνολο. Νομίζω πως το ζήτημα που θέτεις στα τελευταία σου 
κείμενα σε σχέση με την απειλή απέναντι στον Homo sapiens 
είναι θεμελιώδες.

Τι σηματοδοτεί αυτή η απειλή, το ρίσκο ενός πυρηνικού πο
λέμου και τον επακόλουθο κίνδυνο για το ανθρώπινο είδος, για 
τον Homo sapiens?

Fidel Castro Ruz: Εδώ και πολύ καιρό - χρόνια θα έλεγα - 
αλλά ειδικότερα τους τελευταίους μήνες (2010), έχω αρχίσει να 
προβληματίζομαι για την πιθανότητα ενός επικίνδυνου πολέμου, 
που πολύ γρήγορα θα μπορούσε να εξελιχτεί σε πυρηνικό.

Πριν από αυτό, είχα συγκεντρώσει όλες μου τις προσπάθειες 
στην ανάλυση του καπιταλιστικού συστήματος γενικά και στις 
μεθόδους που έχει επιβάλει η αυτοκρατορική τυραννία στην αν
θρωπότητα. Οι ΗΠΑ στερούν από τον κόσμο τα πιο θεμελιώδη 
δικαιώματα του.

Κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου, κανείς δε μιλούσε 
για τον πόλεμο ή τα πυρηνικά όπλα' ο κόσμος μιλούσε για μία 
φαινομενική ειρήνη ανάμεσα στις ΗΠΑ και την ΕΣΣΔ, και η δι
άσημη MAD (Αμοιβαία Αναπόφευκτη Καταστροφή) ήταν εγγυ
ημένη. Φαινόταν ότι ο κόσμος θα απολάμβανε ακατάλυτα τις 
χαρές της ειρήνης.

Michel Chossudovsky: Αυτή η έννοια της «αμοιβαίας ανα
πόφευκτης καταστροφής» τερματίστηκε μαζί με το Ψυχρό Πό
λεμο. Το πυρηνικό δόγμα επανακαθορίστηκε καθώς ποτέ δεν 
είχαμε σκεφτεί την πιθανότητα ενός πυρηνικού πολέμου κατά 
τον Ψυχρό Πόλεμο. Βέβαια, προφανώς και υπήρχε κάποιος κίν
δυνος, όπως ομολόγησε κάποτε ακόμα και ο Robert McNamara.

Όμως, μετά τον Ψυχρό Πόλεμο και ειδικά μετά την 11η Σε-



Κεφάλαιο II: Παγκόσμιος Πόλεμος ι Μέλλον της Ανθρωπότητας ■ 79

πτεμβρίου, το πυρηνικό δόγμα των ΗΠΑ άρχισε να επανακαθο
ρίζεται.

Fidel Castro Ruz: Με ρώτησες πότε ήταν που συνειδητοποι
ήσαμε το επικείμενο ρίσκο ενός πυρηνικού πολέμου. Αυτό έγινε 
σχεδόν έξι μήνες πριν την περίοδο για την οποία σου μιλούσα 
προηγουμένως (2010). Ένα από τα πράγματα που τράβηξε την 
μέγιστη προσοχή μας σε σχέση με έναν τέτοιου τύπου κίνδυνο, 
ήταν η βύθιση του Cheonan (Νοτιοκορεάτικο Πολεμικό Πλοίο) 
κατά τη διάρκεια (κοινής άσκησης ΗΠΑ-Νότιας Κορέας) ενός 
στρατιωτικού ελιγμού. Αυτό το πλοίο ήταν η Ναυαρχίδα του Νο- 
τιοκορεάτικου στόλου' ένα εξαιρετικά προηγμένο πλοίο. Τότε 
ήταν που βρήκαμε στο Global Research το ρεπορτάζ ενός δημο
σιογράφου το οποίο μας προσέφερε μία καθαρή και πραγματικά 
συνεκτική εικόνα σχετικά με την βύθιση του Cheonan. Αυτό δε 
θα μπορούσε να είναι έργο ενός υποβρυχίου κατασκευασμένου 
από την ΕΣΣΔ 60 χρόνια πριν και που δεν κατέχει την απαραίτη
τη τεχνολογία, ώστε να μην εντοπιστεί από τα προηγμένα σκάφη 
της Νότιας Κορέας και των ΗΠΑ.

Η πρόκληση απέναντι στη Ααϊκή Δημοκρατία της Κορέας 
ενίσχυσε τις ήδη υπάρχουσες ανησυχίες μας για μία επιθετική



κίνηση κατά του Ιράν. Έχουμε παρακολουθήσει στενά τις πολι
τικές διεργασίες σε αυτή τη χώρα. Γνωρίζαμε με κάθε λεπτομέ
ρεια τι συνέβη εκεί στη δεκαετία του 1950, όταν το Ιράν εθνι
κοποίησε τα περιουσιακά στοιχεία της British Petroleum (BP) 
-  που τότε αποκαλούνταν Αγγλο-Περσική Πετρελαϊκή Εταιρεία.

Κατά την άποψη μου, οι απειλές κατά του Ιράν εκφράστηκαν 
με μεγαλύτερη ένταση τον Ιούνιο (2010), μετά την υιοθέτηση 
(από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ) του Ψηφίσματος 29 (9 
Ιουνίου του 2010), όταν το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμέ
νων Εθνών καταδίκασε το Ιράν για την έρευνα και παραγωγή μι
κρών ποσοτήτων απεμπλουτισμένου ουρανίου κατά είκοσι τοις 
εκατό. Επίσης, κατηγόρησε το Ιράν, ότι αποτελεί απειλή για τον 
κόσμο.

Η στάση που υιοθέτησε κάθε μέλος του Συμβουλίου Ασφα
λείας είναι γνωστή: δώδεκα μέλη ψήφισαν υπέρ -πέντε είχαν το 
δικαίωμα να ασκήσουν βέτο' ένα μέλος απούσιασε και δύο -η  
Βραζιλία και η Τουρκία- ψήφισαν κατά. Λίγο μετά την υιοθέτη
ση του ψηφίσματος -που αποτελούσε ένα από τα επιθετικότε
ρα ψηφίσματα που έχουν υπάρξει- ένα αμερικανικό αεροπλα
νοφόρο με τη μονάδα μάχης του και ένα πυρηνικό υποβρύχιο 
διέσχισαν τη διώρυγα του Σουέζ με τη βοήθεια της Αιγυπτιακής 
κυβέρνησης. Ενώθηκαν με ναυτικές μοίρες του Ισραήλ και κα- 
τευθύνθηκαν προς τον Περσικό Κόλπο και την θαλάσσια περιο
χή γύρω από το Ιράν.

Οι κυρώσεις που επιβλήθηκαν από τις ΗΠΑ και τους Νατοϊ- 
κούς συμμάχους τους κατά του Ιράν, ήταν προσβλητικές και άδι
κες. Δεν καταλαβαίνω το λόγο για τον οποίο η Κίνα και η Ρωσία 
δεν άσκησαν βέτο στο επικίνδυνο Ψήφισμα 29 του Συμβουλίου 
Ασφαλείας του ΟΗΕ. Κατά τη γνώμη μου, το συγκεκριμένο ψή
φισμα περιέπλεξε εξαιρετικά την πολιτική κατάσταση και έφερε 
τον κόσμο στο χείλος του πολέμου.

Θυμάμαι προηγούμενες επιθέσεις του Ισραήλ σε Αραβικά 
πυρηνικά κέντρα ερευνών. Την πρώτη φορά επιτέθηκαν και κα
τέστρεψαν το ερευνητικό κέντρο του Ιράκ, τον Ιούνιο του 1981. 
Δε ζήτησαν την άδεια κανενός, δεν απευθύνθηκαν σε κανέναν' 
απλώς τα χτύπησαν και οι Ιρακινοί έπρεπε να το αποδεχθούν.
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Το 2007, επανέλαβαν την ίδια επιχείρηση με στόχο ένα αντί
στοιχο κέντρο ερευνών που χτιζόταν από τη Συρία. Υπάρχει κάτι 
στο συγκεκριμένο επεισόδιο που δεν καταλαβαίνω: αυτό που δε 
μου ήταν ξεκάθαρο, ήταν οι βαθύτερες τακτικές επιλογές ή οι 
λόγοι, που οδήγησαν τη Συρία στο να μην καταγγείλει την επίθε
ση του Ισραήλ στο συγκεκριμένο ερευνητικό κέντρο στο οποίο, 
αναμφίβολα, κάτι έκαναν, κάτι ερευνούσαν. Ήταν γνωστό πως 
βρίσκονταν σε κάποιας μορφής συνεργασία με την Βόρεια Κο
ρέα. Αυτό ήταν κάτι νόμιμο' δεν είχαν προβεί σε κάποιου είδους 
παράβαση.

Το λέω αυτό εδώ και είμαι απολύτως ειλικρινής: δεν κατα
λαβαίνω γιατί δεν καταγγέλθηκε το γεγονός. Κατά την γνώμη 
μου, αυτό θα ήταν πολύ σημαντικό. Τα δύο αυτά γεγονότα είναι 
σημαίνοντες πρόγονοι της τωρινής κατάστασης.

Πιστεύω πως υπάρχουν πολλοί λόγοι, για να σκυφτούμε, ότι 
θα κάνουν ακριβώς το ίδιο και με το Ιράν: θα καταστρέφουν τα 
ερευνητικά του κέντρα ή τα κέντρα παραγωγής ενέργειας της χώ
ρας. Όπως είναι γνωστό, τα υπολείμματα παραγωγής ενέργειας 
από ουράνιο, είναι η πρώτη ύλη για την παραγωγή πλουτωνίου.

Michel Chossudovsky: Θυμάμαι πως αμέσως μετά την από-
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φάση του Συμβουλίου Ασφαλείας καν με την έγκριση της Κί
νας και της Ρωσίας, ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών δήλωσε: 
«Μπορεί να εγκρίναμε το Ψήφισμα αλλά αυτό δεν πρόκειται να 
ακυρώσει την στρατιωτική συνεργασία μας με το Ιράν». Αυτό 
δήλωσε τον Ιούνιο [2010], Λίγους μήνες αργότερα όμως, η Μό
σχα επιβεβαίωσε πως η στρατιωτική συνεργασία [με το Ιράν] 
πρόκειται να παγώσει, οπότε τώρα [Οκτώβρης 2010] το Ιράν 
αντιμετωπίζει μια πολύ σοβαρή κατάσταση διότι χρειάζεται την 
Ρωσική τεχνολογία για τη διατήρηση της ασφάλειας της, δηλαδή 
το σύστημα αντιαεροπορικής της άμυνας [S-300],

Πιστεύω όμως, πως όλες οι απειλές απέναντι στη Ρωσία και 
τη Κίνα στοχεύουν στην αποτροπή της ανάμιξης αυτών των δύο 
χωρών στο ζήτημα του Ιράν. Με άλλα λόγια, αν ξεσπάσει πόλε
μος με το Ιράν οι υπόλοιπες δυνάμεις, που είναι η Κίνα και η Ρω
σία, δεν πρόκειται να επέμβουν με κανένα τρόπο' θα παγώσουν 
τη στρατιωτική τους συνεργασία με το Ιράν, επιτρέποντας έτσι 
στις ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ να επεκτείνουν τον πόλεμο στη Μέση 
Ανατολή χωρίς να έρχονται σε αντιπαράθεση με τη Κίνα και τη 
Ρωσία, και αυτό νομίζω, είναι σε γενικές γραμμές το πιθανότερο 
σενάριο αυτή τη στιγμή.

Υπάρχουν πολλών ειδών απειλές κατά της Ρωσίας και της 
Κίνας. Το γεγονός ότι στα σύνορα της Κίνας αυξάνεται η στρα
τιωτική παρουσία -  Νότια Θάλασσα της Κίνας, Κίτρινη Θάλασ
σα, η συνοριογραμμή με το Αφγανιστάν, τα Στενά της Ταϊβάν 
-  είναι με κάποιο τρόπο μια απειλή σε αυτές τις χώρες, ώστε να 
τις αποτρέψουν από τον παίξουν το ρόλο τους στο παγκόσμιο 
γεωπολιτικό σκηνικό. Ανοίγεται έτσι ο δρόμος στη συναίνεση, 
για ένα πόλεμο κατά του Ιράν, σε συνθήκες αποδυνάμωσης του 
συστήματος αεράμυνας του Ιράν. [Με το πάγωμα της στρατιω
τικής συνεργασίας με τη Ρωσία], το Ιράν είναι εύκολος στόχος 
από την σκοπιά του ότι μπορεί να υπερασπιστεί τον εαυτό με το 
σύστημα αεράμυνας που διαθέτει.

Fidel C astro Ruz: Κατά τη νηφάλια και ταπεινή μου γνώμη, 
θα έπρεπε να είχε τεθεί βέτο στο συγκεκριμένο ψήφισμα. Διότι, 
κατά τη γνώμη μου, όλα περιπλέχτηκαν περισσότερο με διάφο
ρους τρόπους.
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Στρατιωτικά, για τους λόγους που και εσύ εξήγησες σε σχέ
ση, για παράδειγμα, με την υπάρχουσα συμφωνία που είχε υπο
γραφεί για τον εφοδιασμό του Ιράν με S-300, που αποτελούν ένα 
πραγματικά πολύ αποτελεσματικό αντιαεροπορικό όπλο.

Υπάρχουν κι άλλα ζητήματα που σχετίζονται με τον εφοδι
ασμό καυσίμων, που είναι εξαιρετικά σημαντικά για την Κίνα, 
καθοις είναι η χο'ιρα με τον μεγαλύτερο ρυθμό οικονομικής ανά
πτυξης. Η συνεχώς αναπτυσσόμενη οικονομία της δημιουργεί 
όλο και μεγαλύτερες ανάγκες για πετρέλαιο και αέριο. Παρά το 
γεγονός πως υπάρχουν ήδη συμφωνίες με τη Ρωσία για προμή
θεια αερίου και πετρελαίου, αναπτύσσουν επίσης αιολική ενέρ
γεια και άλλες μορφές ανανεώσιμων πηγο'ιν ενέργειας. Έχουν τε
ράστια αποθέματα άνθρακα- η πυρηνική ενέργεια δεν θα αυξηθεί 
πολύ, μόλις 5% τα επόμενα χρόνια. Με άλλα λόγια, οι ανάγκες 
της Κινεζικής οικονομίας σε πετρέλαιο και αέριο είναι τεράστιες 
και πραγματικά δε μπορώ να φανταστώ, πώς θα είναι σε θέση να 
προμηθευτούν όλη αυτήν την ενέργεια, και σε τι τιμή, εάν η χώρα 
που έχουν σημαντικές επενδύσεις καταστραφεί από τις ΗΠΑ. Ο 
χειρότερος κίνδυνος όμως, είναι η ίδια η φύση αυτού του πολέ
μου στο Ιράν. Το Ιράν είναι μία μουσουλμανική χώρα που δια
θέτει εκατομμύρια εκπαιδευμένους μαχητές με υψηλό φρόνημα.

Υπάρχουν δεκάδες εκατομμύρια άνθρωποι υπό στρατιωτι
κές εντολές, γυναίκες και άντρες, που λαμβάνουν και πολιτική 
εκπαίδευση. Εκατομμύρια μαχητές που είναι εκπαιδευμένοι και 
αποφασισμένοι να πεθάνουν. Είναι άνθρωποι που δεν μπορούν 
να τρομοκρατηθούν και δεν είναι δυνατό να υποχρεωθούν να 
αλλάξουν [ τη συμπεριφορά τους]. Από την άλλη μεριά είναι οι 
Αφγανοί -  που δολοφονούνται από τα Αμερικανικά drones - οι 
Πακιστανοί και οι Ιρακινοί, που μετρούν ένα με δύο εκατομμύ
ρια συμπατριώτες τους νεκρούς. Και όλα αυτά, ως αποτέλεσμα 
του πολέμου ενάντια στη τρομοκρατία που εφηύρε ο Μπους. Δε 
μπορείς να επικρατήσεις σε ένα πόλεμο κατά του Μουσουλμανι
κού κόσμου- είναι η απόλυτη τρέλα.

Michel Chossudovsky: Είναι αλήθεια, οι συμβατικές τους 
δυνάμεις είναι πολυάριθμες, το Ιράν μπορεί να κινητοποιήσει 
μέσα σε μία ημέρα αρκετά εκατομμύρια στρατιωτών. Επίσης,
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συνορεύουν με το Ιράκ και το Αφγανιστάν, και ακόμα και αν 
υπάρξει ένας πόλεμος-αστραπή, είναι αδύνατον για τις ΗΠΑ να 
αποφύγουν ένα συμβατικό πόλεμο που θα μαίνεται πολύ κοντά 
στις στρατιωτικές τους βάσεις σε εκείνη την περιοχή.

Fidel C astro Ruz: Είναι όμως, δεδομένο ότι οι ΗΠΑ θα έχα
ναν αυτόν τον πόλεμο. Το πρόβλημα είναι πως κανείς δε μπορεί 
να επικρατήσει σε ένα συμβατικό πόλεμο εναντίον εκατομμυ
ρίων ανθρώπων' δε θα συγκέντρωναν απλώς τις δυνάμεις τους 
σε ένα σημείο ώστε να τους εξοντώσουν εύκολα οι Αμερικανοί.

Λοιπόν, υπήρξα αντάρτης και θυμάμαι ότι έπρεπε να σκεφτώ 
σοβαρά για το πώς θα χρησιμοποιήσω τις δυνάμεις μας και δε 
θα έκανα ποτέ το λάθος να τις συγκεντρώσω σε μία μόνο το
ποθεσία, γιατί όσο πιο συγκεντρωμένες είναι οι δυνάμεις, τόσο 
μεγαλύτερες απώλειες έχεις από τη χρήση όπλων μαζικής κατα
στροφής.

Michel Chossudovsky: Όπως ανέφερες προηγουμένως, 
υπάρχει ένα ζήτημα υψίστης σημασίας: Η απόφαση της Κίνας 
και της Ρωσίας να στηρίξουν το Ψήφισμα 29 του Συμβουλίου 
Ασφαλείας. Στην πραγματικότητα, η απόφαση αυτή, καθίσταται 
επιβλαβής για αυτές, διότι αφενός η Ρωσία δε μπορεί πλέον να 
εξάγει όπλα και συνεπώς η κύρια πηγή εσόδων της έχει τώρα πα
γώσει. Το Ιράν ήταν ένας από τους κύριους αγοραστές Ρωσικών 
όπλων και αυτή ήταν μία σχέση που απέφερε στη Ρωσία κέρδη 
σε δυνατό συνάλλαγμα. Με αυτό τον τρόπο, στήριζε την κατανα
λωτική της οικονομία, καλύπτοντας έτσι ανάγκες του πληθυσμού 
της. Αφετέρου η Κίνα χρειάζεται πρόσβαση σε πηγές ενέργειας, 
όπως ήδη ανέφερες. Το γεγονός πως η Ρωσία και η Κίνα συ- 
ναίνεσαν στην απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας, είναι σαν 
να λένε: “Δεχόμαστε να σκοτώσεις την οικονομία μας και, κατά 
κάποιο τρόπο, τις εμπορικές μας συμφωνίες με μία Τρίτη χώρα». 
Αυτό [το Ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ] είναι 
πολύ σοβαρό διότι δε βλάπτει μόνο το Ιράν βλάπτει επίσης και 
τις δύο αυτές χώρες. Και υποθέτω -παρότι δεν είμαι πολιτικός- 
ότι πρέπει να έχουν γίνει τεράστιες διαιρέσεις στο εσωτερικό της 
ηγεσίας και της Ρωσίας και της Κίνας προκειμένου να δεχτεί η 
Ρωσία να μην ασκήσει βέτο στο Συμβούλιο Ασφαλείας.
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Μίλησα με Ρώσους δημοσιογράφους, οι οποίοι μου είπαν ότι 
δεν υπήρξε ακριβώς γενική συναίνεση στο εσωτερικό της κυ
βέρνησης καθαυτής· επρόκειτο για οδηγία. Ωστόσο, υπάρχουν 
άνθρωποι στην κυβέρνηση με διαφορετική άποψη αναφορικά 
με τα συμφέροντα της Ρωσίας και τη στάση της στο Συμβούλιο 
Ασφαλείας του ΟΗΕ. Πώς το βλέπεις αυτό;

Fidel C astro Ruz: Πώς βλέπω τη γενικότερη κατάσταση; Η 
κατάσταση στο Ιράν έχει ως εξής: οι ΗΠΑ θα έχαναν ένα συμβα
τικό πόλεμο και ο πυρηνικός πόλεμος δεν αποτελεί εναλλακτική 
για κανέναν.

Από την άλλη, ένας πυρηνικός πόλεμος αναπόφευκτα θα εξε
λισσόταν σε παγκόσμιο. Έτσι, ο κίνδυνος κατά τη γνώμη μου, 
υπάρχει στην παρούσα κατάσταση στο Ιράν, έχοντας κατά νου 
τους λόγους που παρουσιάζεις και πολλά άλλα δεδομένα- πράγ
μα που με οδηγεί στο συμπέρασμα ότι ο πόλεμος θα κατέληγε να 
γίνει πυρηνικός.

Michel Chossudovsky: Με άλλα λόγια, εφόσον οι ΗΠΑ και 
οι σύμμαχοί τους είναι ανίκανοι να νικήσουν στο συμβατικό πό
λεμο, θα χρησιμοποιήσουν πυρηνικά όπλα. Ωστόσο, κι αυτός 
είναι ένας πόλεμος στον οποίο δε θα μπορούσαν να νικήσουν, 
επειδή θα χάναμε τα πάντα.

Fidel C astro Ruz: Όλοι θα έχαναν σε ένα τέτοιο πόλεμο. Τι 
θα κέρδιζε η Ρωσία αν ξεσπούσε ένας πυρηνικός πόλεμος στα 
σύνορά της; Τι θα κέρδιζε η Κίνα; Τι είδους πόλεμος θα ήταν; 
Πώς θα αντιδρούσε ο κόσμος; Ποιες θα ήταν οι συνέπειες στην 
παγκόσμια οικονομία; Το εξήγησες στο Πανεπιστήμιο όταν μί
λησες για το συγκεντρωτικό αμυντικό σύστημα που σχεδιάστηκε 
από το Πεντάγωνο. Ακούγεται σαν επιστημονική φαντασία- δεν 
μοιάζει ούτε στο ελάχιστο με τον τελευταίο παγκόσμιο πόλεμο. 
Το άλλο που είναι επίσης πολύ σημαντικό είναι η απόπειρα [του 
Πενταγώνου] να μεταμορφώσει [με όρους κατηγοριοποίησης] 
τα πυρηνικά όπλα σε συμβατικά τακτικά όπλα.

Σήμερα, στις 13 Οκτωβρίου [2010], διάβαζα σε ένα ενημερω
τικό ειδήσεων για το ίδιο θέμα' οι πολίτες της Χιροσίμα και του 
Ναγκασάκι συνέταξαν κείμενα σφοδρής καταγγελίας εναντίον 
των ΗΠΑ, οι οποίες μόλις είχαν πραγματοποιήσει υποκρίσιμες
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πυρηνικές δοκιμές. Λέγονται υποκρίσιμες, που σημαίνει χρήση 
του πυρηνικού όπλου χωρίς να αξιοποιείται όλη η ενέργεια που 
μπορεί να επιτευχθεί με την κρίσμιη μάζα.

Έλεγε: “Αγανάκτηση στη Χιροσίμα και το Ναγκασάκι λόγω 
πυρηνικής δοκιμής των ΗΠΑ” . ..

“Οι ιαπωνικές πόλεις Χιροσίμα και Ναγκασάκι που υπέφε
ραν από πυρηνική επίθεση στο τέλος του Δεύτερου Παγκοσμί
ου Πολέμου, αποδοκίμασαν σήμερα την πυρηνική δοκιμή που 
διεξήχθη από τις ΗΠΑ τον προηγούμενο Σεπτέμβριο, η οποία 
αποκαλείται υποκρίσιμη επειδή δεν απελευθερώνει αλυσιδωτές 
πυρηνικές αντιδράσεις.

Η δοκιμή αυτή, η πρώτη στη χώρα από το 2006, έγινε στις 
15 Σεπτεμβρίου κάπου στη Νεβάδα των ΗΠΑ. Επιβεβαιώθηκε 
επίσημα από το Υπουργείο Ενέργειας της χώρας, πληροφορούν 
οι Japan Times.”

Τι έλεγε η εφημερίδα;
“Αποδοκιμάζω βαθύτατα το γεγονός, επειδή ήλπιζα ότι ο Πρό

εδρος Μπάρακ Ομπάμα αναλαμβάνοντας την ηγεσία, θα αφιερω
θεί στην εξάλειψη των πυρηνικών όπλων”, δήλωσε σήμερα σε συ
νέντευξη τύπου ο κυβερνήτης του Ναγκασάκι, Hodo Nakamura.

Ακολουθεί σειρά σχετικών ειδήσεων.
“Η δοκιμή προκάλεσε επίσης, αρκετές διαμαρτυρίες ανάμεσα 

στους κατοίκους της Χιροσίμα και του Ναγκασάκι, συμπεριλαμ
βανομένων αρκετών επιζώντων των επιθέσεων από τις ατομικές 
βόμβες που αφάνισαν τις δύο πόλεις τον Αύγουστο του 1945.

“Δεν μπορούμε να ανεχτούμε οποιαδήποτε ενέργεια των 
ΗΠΑ που προδίδει την υπόσχεση του Προέδρου Μπάρακ Ομπά
μα ότι θα προχωρήσουμε μπροστά, σε έναν κόσμο χωρίς πυρηνι
κά όπλα”, δήλωσε ο Yukio Yoshioka, ο υποδιευθυντής του Συμ
βουλίου για τα Θύματα της Ατομικής Βόμβας της Χιροσίμα.

“Η κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι δεν έχει καμία πρόθεση να 
διαμαρτυρηθεί”. Υποβαθμίζει τη διαμαρτυρία σε κοινωνικό επί
πεδο και μετά είπε: “Με αυτήν, ο αριθμός των υποκρίσιμων πυ
ρηνικών δοκιμών που έχουν διεξάγει οι ΗΠΑ φτάνει τον αριθμό 
των 26, από τον Ιούλιου 1997 που έγινε η πρώτη”.

Τώρα λέει:
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“Η Ουάσιγκτον θεωρεί ότι αυτές οι δοκιμές δεν παραβιάζουν 
τη Συνθήκη για την Πλήρη Απαγόρευση των Πυρηνικών Δοκι
μών (CNTBT) αφού δεν απελευθερώνουν αλυσιδωτές αντιδρά
σεις και συνεπώς δεν ελευθερώνουν πυρηνική ενέργεια. Συνε
πώς, μπορούν να θεωρηθούν εργαστηριακές δοκιμές.”

Οι ΗΠΑ ισχυρίζονται ότι είναι αναγκασμένες να κάνουν αυ
τές τις δοκιμές επειδή είναι απαραίτητες ώστε να διατηρηθεί η 
«ασφάλεια του πυρηνικού οπλοστασίου τους», που είναι το ίδιο 
σαν να λέει: αφού έχουμε αυτά τα σπουδαία πυρηνικά οπλοστά
σια, ενεργούμε έτσι, διστε να κατοχυρώσουμε την ασφάλειά μας.

Michel Chossudovsky: Μια και ανέφερες ότι οι ΗΠΑ και οι 
σύμμαχοί τους δε θα μπορούσαν να νικήσουν σε ένα συμβατικό 
πόλεμο, ας επιστρέφουμε στο ζήτημα της απειλής εναντίον του 
Ιράν. Αυτό είναι αλήθεια- Ωστόσο, τα πυρηνικά όπλα θα μπο
ρούσαν να χρησιμοποιηθούν ως εναλλακτική σε έναν συμβατικό 
πόλεμο. Και αυτό είναι προφανώς μια απειλή εναντίον της αν
θρωπότητας, όπως έχεις τονίσει στα γραπτά σου.

Ο λόγος που ανησυχώ είναι ότι μετά τον Ψυχρό Πόλεμο, η 
ιδέα των πυρηνικών όπλων με «ανθρωπιστικό πρόσωπο» εξε
λίχθηκε, με το να ισχυρίζονται, ότι αυτά τα όπλα δεν ήταν στ’ 
αλήθεια επικίνδυνα, ότι δεν βλάπτουν πολίτες και κατά κάποιο 
τρόπο η ταμπέλα των πυρηνικών όπλων άλλαξε. Συνεπώς, σύμ
φωνα με τα κριτήριά τους, τα [τακτικά] πυρηνικά όπλα δεν έχουν 
διαφορά από τα συμβατικά όπλα και τώρα, στα στρατιωτικά εγ
χειρίδια γράφουν, ότι τα τακτικά πυρηνικά όπλα είναι όπλα που 
δεν παρουσιάζουν κανέναν κίνδυνο για τους πολίτες.

Συνεπώς, μπορεί να υπάρξει μια κατάσταση, στην οποία αυ
τοί που αποφασίζουν να επιτεθούν στο Ιράν με ένα πυρηνικό 
όπλο, δε θα γνωρίζουν τις συνέπειες που αυτό μπορεί να έχει 
στη Μέση Ανατολή, την κεντρική Ασία, αλλά ακόμα και στην 
ανθρωπότητα συνολικά, καθώς θα πουν: «Λοιπόν, σύμφωνα με 
τα κριτήριά μας, αυτά τα [τακτικά] πυρηνικά όπλα [τα ασφαλή 
για τους πολίτες] είναι διαφορετικά από αυτά που χρησιμοποιή
θηκαν κατά τον Ψυχρό Πόλεμο κι έτσι, μπορούμε να τα χρησι
μοποιήσουμε εναντίον του Ιράν ως ένα όπλο που [δεν επηρεάζει 
τους πολίτες] και δεν απειλεί την παγκόσμια ασφάλεια».
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Πώς σου φαίνεται αυτό; Είναι εξαιρετικά επικίνδυνο καθώς 
κι αυτοί οι ίδιοι πιστεύουν την ίδια τους την προπαγάνδα. Είναι 
προπαγάνδα εκ των έσω, εντός των ενόπλων δυνάμεων, εντός 
του πολιτικού συστήματος.

Όταν τα τακτικά πυρηνικά όπλα επανακατηγοριοποιήθηκαν 
το 2002-2003, ο Γερουσιαστής Edward Kennedy είπε τότε, ότι 
ήταν ένας τρόπος να θολώσουν τα όρια μεταξύ συμβατικών και 
πυρηνικών όπλων.

Αλλά εκεί έχουμε φτάσει σήμερα- είμαστε σε μια εποχή που 
τα πυρηνικά όπλα δε θεωρείται ότι έχουν διαφορά από τα κα- 
λάσνικοφ. Υπερβάλω, αλλά με κάποιο τρόπο τα πυρηνικά όπλα 
είναι τώρα κομμάτι της εργαλειοθήκης -  αυτή είναι η λέξη που 
χρησιμοποιούν, «εργαλειοθήκη» -  κι από εκεί επιλέγεις τον τύπο 
όπλου που θα χρησιμοποιήσεις. Έτσι το πυρηνικό όπλο θα μπο
ρούσε να χρησιμοποιηθεί στο θέατρο του συμβατικού πολέμου, 
οδηγώντας μας στο αδιανόητο. Σε ένα σενάριο, δηλαδή, πυρη
νικού πολέμου σε τοπικό επίπεδο, αλλά επίσης με συνέπειες σε 
παγκόσμιο επίπεδο.

Fidel Castro Ruz: Ακόυσα αυτά που είπες στην εκπομπή 
Στρογγυλή Τράπεζα [Cuban TV] για αυτού του είδους τα όπλα, 
υποτίθεται ακίνδυνα για τους ανθρώπους που ζουν στις περιοχές 
γύρω από τους μελλοντικούς στόχους. Η ισχύς [κρουστικό κύμα] 
τους μπορεί να κυμανθεί από το ένα τρίτο αυτού που χρησιμο
ποιήθηκε στη Χιροσίμα έως και έξι φορές την ισχύ [κρουστικό 
κύμα] αυτού του όπλου. Σήμερα γνωρίζουμε πολύ καλά τη φο
βερή καταστροφή που μπορεί να προκαλέσει. Μία μόνο βόμ
βα σκότωσε στιγμιαία 100.000 ανθρώπους. Φαντάσου μόνο μια 
βόμβα που να έχει έξι φορές την ισχύ εκείνης [της βόμβας της 
Χιροσίμα] ή δύο φορές αυτή την ισχύ ή μια ισοδύναμη ισχύ ή 30 
τοις εκατό αυτής της ισχύος. Είναι ασύλληπτο.

Υπάρχει επίσης, αυτό που εξήγησες στο Πανεπιστήμιο ανα
φορικά με την προσπάθεια να παρουσιαστεί ως ανθρωπιστικό 
όπλο το οποίο θα μπορούσε επίσης να είναι διαθέσιμο στα στρα
τεύματα, στο θέατρο των επιχειρήσεων. Έτσι, σε οποιαδήποτε 
δεδομένη στιγμή, οποιοσδήποτε διοικητής στο θέατρο των πολε
μικών επιχειρήσεων, θα μπορούσε να εξουσιοδοτηθεί να χρησι



Κεφάλαιο II: Παγκόσμιος Πόλεμος ι Μέλλον της Ανθρωπότητας ■ 89

μοποιήσει αυτό το όπλο ως το πιο αποτελεσματικό από τα άλλα 
όπλα κάτι που θα θεωρείτο καθήκον του σύμφωνα με το στρα
τιωτικό δόγμα και την εκπαίδευση που αυτός/αυτή έλαβε στις 
στρατιωτικές ακαδημίες.

Michel Chossudovsky: Με αυτή την έννοια, δε νομίζω ότι 
αυτό το πυρηνικό όπλο θα χρησιμοποιούνταν χωρίς την έγκριση, 
ας πούμε, του Πενταγώνου, δηλαδή, τη συγκεντρωτική δομή των 
εντολών [για παράδειγμα, Στρατηγική Διοίκηση]· αλλά όντως 
πιστεύω, ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί χωρίς την έγκριση του 
Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών και του Επικεφαλής Διοι
κητή. Με άλλα λόγια, δεν είναι ακριβώς η ίδια λογική με αυτήν 
που επικράτησε κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου, οπότε 
και υπήρχε το Κόκκινο Τηλέφωνο και...

Fidel C astro Ruz: Αντιλαμβάνομαι, Καθηγητά, τα λεγόμενά 
σου σχετικά με τη χρήση αυτού του όπλου ως εξουσιοδοτημένου 
από τα ανώτερα κλιμάκια του Πενταγώνου και θεωρώ σωστή τη 
διευκρίνισή σου, ώστε να μην κατηγορηθείς ότι υπερβάλλεις για 
τους κινδύνους αυτού του όπλου.

Όταν, όμως, κάποιος έχει μάθει για τους ανταγωνισμούς και 
τις διαφωνίες μεταξύ του Πενταγώνου και του Προέδρου των 
ΗΠΑ, δεν υπάρχουν στην πραγματικότητα πολλές αμφιβολίες 
για το ποια θα ήταν η απόφαση του Πενταγώνου, εάν ο επικεφα
λής του θεάτρου των επιχειρήσεων απαιτούσε να χρησιμοποιηθεί 
αυτό το όπλο επειδή πίστευε ότι είναι απαραίτητο ή επιτακτικό.

Michel Chossudovsky: Υπάρχει επίσης, άλλο ένα στοιχείο. 
Από όσο γνωρίζω, αρκετές ευρωπαϊκές χώρες, που ανήκουν στο 
ΝΑΤΟ, έχουν αναλάβει την παράταξη τακτικών πυρηνικών. 
Αυτή είναι η περίπτωση του Βελγίου, της Ολλανδίας, της Τουρ
κίας, της Ιταλίας και της Γερμανίας. Συνεπώς, υπάρχουν άφθο
νες από αυτές τις «μικρές πυρηνικές βόμβες» [μίνι πυρηνικά] 
πολύ κοντά στο θέατρο του πολέμου και από την άλλη πλευρά 
έχουμε το Ισραήλ.

Αυτή τη στιγμή, δεν πιστεύω ότι το Ισραήλ πρόκειται να αρ
χίσει έναν πόλεμο από μόνο του' αυτό θα ήταν αδύνατο με όρους 
στρατηγικής και λήψης αποφάσεων. Στο σύγχρονο πόλεμο, με 
τον συγκεντρωτισμό των επικοινωνιών, των υλικοτεχνικών και
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όλων των υπολοίπων, το να ξεκινήσει ένας μεγάλος πόλεμος θα 
ήταν κεντρική απόφαση. Ωστόσο, το Ισραήλ μπορεί να κινητο
ποιηθεί αν οι ΗΙΙΑ δώσουν το πράσινο φως να ξεκινήσει την 
πρώτη επίθεση. Αυτό είναι εντός του φάσματος των πιθανοτή
των, παρόλο που υπάρχουν κάποιοι αναλυτές που τώρα λένε, ότι 
ο πόλεμος στο Ιράν θα αρχίσει στο Αίβανο και τη Συρία ως ένας 
συμβατικός μεθοριακός πόλεμος. Αυτό θα παρείχε το πρόσχημα 
για μια κλιμάκωση των στρατιωτικών επιχειρήσεως.

Fidel C astro Ruz: Εχθές, [στις 13 Οκτωβρίου 2010], πλήθος 
ανθρώπων καλωσόρισε [τον πρώην Πρόεδρο του Ιράν] Αχμαντι- 
νετζάντ, στο Αίβανο, ως εθνικό ήρωα της χώρας. Διάβαζα ένα 
τηλεγράφημα αναφορικά με αυτό, σήμερα το πρωί.

Εξάλλου, γνωρίζουμε και την ανησυχία του Ισραήλ σχετικά 
με αυτό, δεδομένου του γεγονότος ό,τι οι Λιβανέζοι είναι ένας 
λαός με σπουδαίο μαχητικό πνεύμα, που έχουν τρεις φορές τον 
αριθμό των αμυντικών πυραύλων σε σχέση με την προηγούμενη 
διαμάχη με το Ισραήλ και το Αίβανο, και που ήταν μεγάλη πηγή 
ανησυχίας για το Ισραήλ επειδή χρειάζονται -όπως διαβεβαίω
σαν οι Ισραηλινοί τεχνικοί- αεροπορικές δυνάμεις για να αντι
μετωπίσουν αυτό το όπλο. Από τα παραπάνω προκύπτει και η 
δήλωσή τους, ότι δηλαδή θα μπορούσαν να επιτεθούν στο Ιράν 
μόνο για κάποιες ώρες και όχι για τρεις μέρες, διότι όφειλαν να 
είναι προσεκτικοί απέναντι σε ένα τέτοιο κίνδυνο. Τα όπλα είναι 
μέρος του ιρανικού οπλοστασίου συμβατικών όπλων καί αυτό 
τους κάνει να ανησυχούν ολοένα και περισσότερο. Εια παρά
δειγμα, μεταξύ των συμβατικών όπλων τους, έχουν εκατοντάδες 
εκτοξευτές πυραύλων, με τους οποίους μπορούν να βυθίσουν 
πολεμικά πλοία επιφάνειας στην περιοχή της Κασπίας Θάλασ
σας. Ενωρίζουμε, ότι από την εποχή του πολέμου των Φώκλαντ, 
ένα πλοίο επιφάνειας μπορεί να αποφύγει έναν, δύο ή τρεις πυ
ραύλους. Αλλά φαντάσου πώς ένα μεγάλο θωρηκτό μπορεί να 
προστατευτεί εναντίον ενός καταιγισμού τέτοιου είδους όπλων. 
Τα τελευταία είναι γρήγορα πλοία, που τα χειρίζονται καλά εκ
παιδευμένοι άνθρωποι, καθώς οι Ιρανοί εκπαιδεύουν ανθρώπους 
εδώ και τριάντα χρόνια και έχουν εξελίξει αποτελεσματικά τα 
συμβατικά όπλα.
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Εσύ ο ίδιος το ξέρεις αυτό και ξέρεις τι συνέβη κατά τον τε
λευταίο Παγκόσμιο Πόλεμο, πριν την εμφάνιση των πυρηνικών 
όπλων. Το αποτέλεσμα της καταστροφικής δύναμης του συμβα
τικού οπλισμού ήταν να οδηγηθούν στο θάνατο πενήντα εκατομ
μύρια άνθρωποι.

Ένας πόλεμος σήμερα δε γίνεται με τον ίδιο τρόπο που γινό
ταν κατά το δέκατο ένατο αιώνα, πριν την εμφάνιση των πυρηνι
κών όπλων. Και τότε, οι πόλεμοι ήταν ήδη εξαιρετικά καταστρο
φικοί. Τα πυρηνικά όπλα εμφανίστηκαν την εντελώς τελευταία 
στιγμή, επειδή ο Τρούμαν θέλησε να τα χρησιμοποιήσει. Ή θελε 
να δοκιμάσει τη βόμβα στη Χιροσίμα, δημιουργώντας την κρί
σιμη μάζα από ουράνιο και την άλλη στο Ναγκασάκι, που δη
μιουργώντας μια κρίσιμη μάζα από πλουτώνιο. Οι δύο βόμβες 
σκότωσαν περίπου 100.000 ανθρώπους στιγμιαία. Δε ξέρουμε 
πόσοι ακόμα τραυματίστηκαν και επηρεάστηκαν από την ακτι
νοβολία και πέθαναν στην πορεία ή υπέφεραν για πολλά χρόνια 
από τις επιπτώσεις της. Εξάλλου, ένας πυρηνικός πόλεμος θα δη
μιουργούσε έναν πυρηνικό χειμώνα.

Σου μιλάω για τους κινδύνους ενός πολέμου, με τη σκέψη της 
άμεσης καταστροφής που θα μπορούσε να προκαλέσει. Θα ήταν 
αρκετό αν είχαμε μόνο έναν περιορισμένο αριθμό από αυτά, την 
ποσότητα όπλων που έχει στην κατοχή της μία από τις λιγότερο 
ισχυρές [πυρηνικές] δυνάμεις, η Ινδία ή το Πακιστάν. Η έκρηξή 
τους θα ήταν αρκετή για να δημιουργηθεί ένας πυρηνικός χειμώ
νας, όπου κανένα ανθρώπινο ον δε θα επιβίωνε. Θα ήταν αδύνα
τον, αφού θα κρατούσε 8 με 10 χρόνια. Σε διάστημα εβδομάδων, 
το φως του ήλιου δεν θα ήταν πια ορατό.

Η ηλικία της ανθρωπότητας είναι μικρότερη των 200.000 
ετών. Ως τώρα κυριαρχούσε η κανονικότητα. Οι νόμοι της φύσης 
εκπληρώνονταν οι νόμοι της ζωής εξελίχθηκαν στον πλανήτη 
Εη για πάνω από 3 δισεκατομμύρια χρόνια. Σύμφωνα με όλες τις 
μελέτες, πριν περάσουν 800.000 χρόνια (8 δέκατα ενός εκατομ
μυρίου χρόνων), δεν υπήρχαν οι άνθρωποι, ο Homo sapiens, τα 
νοήμονα όντα.

Διακόσια χρόνια πριν, τα πάντα ήταν ουσιαστικά άγνωστα. 
Σήμερα, γνωρίζουμε τους νόμους που κυβερνούν την εξέλιξη



των ειδών. Επιστήμονες, θεολόγοι, ακόμα και οι πιο αφοσιω- 
μένοι θρήσκοι άνθρωποι, που αρχικά επαναλάμβαναν την κα- 
μπάνια που είχαν ξεκινήσει οι μεγάλοι εκκλησιαστικοί θεσμοί 
εναντίον της Θεωρίας του Δαρβίνου, σήμερα αποδέχονται τους 
νόμους της εξέλιξης ως υπαρκτούς, χωρίς αυτό να εμποδίζει την 
ειλικρινή άσκηση των θρησκευτικών τους πεποιθήσεων στις 
οποίες, πολύ συχνά, οι άνθρωποι βρίσκουν παρηγοριά για τις πιο 
βαθιές τους δυσκολίες.

Πιστεύω ότι κανείς στη Γη δεν εύχεται να εξαφανιστεί το αν
θρώπινο είδος. Και αυτός είναι ο λόγος που πιστεύω ότι αυτό 
που θα έπρεπε να εξαφανιστεί είναι όχι μόνο τα πυρηνικά, αλλά 
και τα συμβατικά όπλα.

Πρέπει να εγγυηθούμε την ειρήνη για όλους τους ανθρώπους, 
χωρίς διακρίσεις. Από τους Ιρανούς μέχρι τους Ισραηλινούς.

Οι φυσικοί πόροι θα έπρεπε να διανεμηθούν. Θα έπρεπε! Δεν 
εννοώ ότι θα γίνει ή ότι θα ήταν εύκολο να γίνει. Αλλά δεν υπάρ
χει άλλη εναλλακτική για την ανθρωπότητα, σε ένα κόσμο με 
περιορισμένες διαστάσεις και πόρους. Ακόμα κι αν εξελιχθούν 
όλες οι επιστημονικές δυνατότητες για να δημιουργηθούν ανα
νεώσιμες πηγές ενέργειας. Είμαστε σχεδόν 7 δισεκατομμύρια 
κάτοικοι κι έτσι χρειάζεται να εφαρμόσουμε μια δημογραφική 
πολιτική. Χρειαζόμαστε πολλά πράγματα και όταν τα βάλεις όλα 
μαζί και αναρωτηθείς το εξής: θα μπορέσουν τα ανθρώπινα όντα 
να το καταλάβουν και να ξεπεράσουν όλες αυτές τις δυσκολίες; 
Τότε συνειδητοποιείς ότι μόνο ο ενθουσιασμός μπορεί στ’ αλή
θεια να οδηγήσει ένα άτομο να πει ότι αυτός ή αυτή θα αντιμετω
πίσει και θα λύσει ένα πρόβλημα τέτοιων διαστάσεων.

Michel Chossudovsky: Αυτό που είπες μόλις τώρα είναι 
εξαιρετικά σημαντικό. Πιο συγκεκριμένα, όταν μίλησες για τον 
Τρούμαν. Ο Τρούμαν είπε ότι η Χιροσίμα ήταν στρατιωτική 
βάση και ότι δε θα έβλαπτε τους πολίτες.

Αυτή η έννοια της παράπλευρης απώλειας εκφράζει μια συ
νέχεια στο πυρηνικό δόγμα [της Αμερικής] από το έτος 1945 
μέχρι και σήμερα. Αυτό συμβαίνει, όχι σε επίπεδο πραγματικό
τητας, αλλά σε επίπεδο [στρατιωτικού] δόγματος και προπαγάν
δας. Εννοώ, ειπώθηκε το 1945: Ας σώσουμε την ανθρωπότητα
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σκοτώνοντας 100.000 ανθρώπους και ας αρνηθούμε το γεγονός 
ότι η Χιροσίμα ήταν μια κατοικημένη πόλη, ισχυριζόμενοι ότι 
ήταν στρατιωτική βάση. Αλλά στις μέρες μας, τα ψέματα έχουν 
γίνει πολύ πιο εξεζητημένα, πιο ευρέως διαδεδομένα και τα πυ
ρηνικά όπλα είναι πιο εξελιγμένα.

Έτσι, έχουμε να κάνουμε με το μέλλον της ανθρωπότητας και 
την απειλή πυρηνικού πολέμου σε παγκόσμιο επίπεδο. Τα ψέμα
τα και οι επινοήσεις που υποβόσκουν στον πολιτικό και στρατι
ωτικό διάλογο [των ΗΠΑ] θα μας οδηγούσαν σε μια παγκόσμια 
καταστροφή, στην οποία οι πολιτικοί θα μπερδεύονταν με τα 
ίδια τους τα ψέματα.

Έπειτα, είπες ότι τα νοήμονα ανθρώπινα όντα έχουν υπάρξει 
εδώ και 200.000 χρόνια. Ωστόσο, αυτή ακριβώς η νοημοσύνη, η 
οποία έχει τώρα ενσωματωθεί σε διάφορους θεσμούς, ειδικότερα 
στα ΜΜΕ, τις υπηρεσίες πληροφοριών και τον ΟΗΕ, συμβαί
νει να είναι αυτό το οποίο θα μας καταστρέφει. Αυτό συμβαίνει, 
επειδή πιστεύουμε τα ίδια μας τα ψέματα, πράγμα που μας οδη
γεί προς έναν πυρηνικό πόλεμο, χωρίς να συνειδητοποιούμε ότι 
αυτός θα ήταν ο τελευταίος πόλεμος, όπως είχε πει ξεκάθαρα 
ο Αϊνστάιν. Ένας πυρηνικός πόλεμος δε μπορεί να διασφαλίσει 
τη συνέχεια της ανθρωπότητας· είναι μια απειλή εναντίον του 
πλανήτη.

Fide C astro Ruz: Αυτά είναι πολύ σωστά λόγια, Καθηγητά. 
Η παράπλευρη απώλεια, σε αυτή την περίπτωση, μπορεί να είναι 
η ανθρωπότητα.

Ο πόλεμος είναι ένα έγκλημα και χρειάζεται ένας νέος νόμος 
για να τον ορίσει ως τέτοιο. Από τη Νυρεμβέργη ακόμα, ο πό
λεμος είχε ήδη θεωρηθεί έγκλημα, το μεγαλύτερο έγκλημα κατά 
της ανθρωπότητας και της ειρήνης, και το πιο απεχθές από όλα 
τα εγκλήματα.

Michel Chossudovsky: Το κείμενο της Νυρεμβέργης ανα
φέρει ξεκάθαρα: «Ο πόλεμος είναι εγκληματική πράξη, είναι 
η έσχατη πράξη πολέμου, ένα έγκλημα εναντίον της ειρήνης». 
Αυτό το απόσπασμα των κειμένων της Νυρεμβέργης αναφέρεται 
συχνά. Μετά το Β' Π.ΕΕ, οι Σύμμαχοι ήθελαν να το χρησιμοποι
ήσουν εναντίον εκείνων που είχαν ηττηθεί και δε λέω ότι αυτό
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δεν είναι εύλογο, αλλά τα εγκλήματα που έκαναν, συμπεριλαμ
βανομένων των εγκλημάτων που έγιναν εναντίον της Γερμανίας 
και της Ιαπωνίας, δεν αναφέρονται ποτέ, παρόλο που στην περί
πτωση της Ιαπωνίας χρησιμοποιήθηκε πυρηνικό όπλο [Χιροσί
μα, Ναγκασάκι],

Αυτό είναι ένα εξαιρετικά σημαντικό ζήτημα για μένα και αν 
μιλάμε για μια «αντι-συμμαχία για την ειρήνη», η ποινικοποίηση 
του πολέμου μού φαίνεται πως είναι μια θεμελιώδης διάσταση. 
Μιλάω για την κατάργηση του πολέμου- είναι μια εγκληματική 
πράξη που πρέπει να εξαλειφθεί.

Fidel Castro Ruz: Λοιπόν, ποιος πρέπει να δικάζει τους κύ
ριους εγκληματίες;

Michel Chossudovsky: Το πρόβλημα είναι ότι ελέγχουν το 
δικαστικό σύστημα και τα δικαστήρια. Έτσι, οι δικαστές είναι κι 
αυτοί εγκληματίες. Τι μπορούμε να κάνουμε;

Fidel Castro Ruz: Πιστεύω ότι αυτό είναι κομμάτι της Μά
χης των Ιδεών. Η απαίτηση, να μην ηγηθεί ο κόσμος μιας πυρη
νικής καταστροφής, ισοδυναμεί με την απαίτηση να διατηρηθεί 
η ζωή.

Δεν ξέρουμε, αλλά υποθέτουμε ότι αν ο άνθρωπος αποκτήσει 
αντίληψη της ίδιας του της ύπαρξης, αυτής του λαού του, αυ
τής των αγαπημένων του προσώπων, ακόμα και οι Αμερικανοί 
στρατιωτικοί ηγέτες θα αντιλαμβάνονταν το αποτέλεσμα- παρότι 
διδάσκονται στη ζωή να εκτελούν εντολές, συχνά γενοκτονίες, 
όπως στην περίπτωση της χρήσης τακτικών ή στρατηγικών πυ
ρηνικών όπλων, το κάνουν επειδή αυτό έχουν μάθει στις [στρα
τιωτικές] ακαδημίες.

Καθώς όλο αυτό είναι καθαρή τρέλα, κανένας πολιτικός δεν 
εξαιρείται από το καθήκον να μεταφέρει αυτές τις αλήθειες στο 
λαό. Πρέπει κανείς να πιστεύει σ ’ αυτόν, ειδάλλως δε θα υπήρχε 
τίποτα για το οποίο αξίζει να παλέψεις.

Michel Chossudovsky: Πιστεύω, ότι αυτό που θες να πεις 
είναι, ότι την παρούσα στιγμή, στην ανθρο'ιπινη ιστορία, η κύρια 
συζήτηση πρέπει να εστιαστεί στον κίνδυνο ενός πυρηνικού πο
λέμου που απειλεί το μέλλον της ανθρωπότητας και ότι οποιαδή
ποτε συζήτηση κάνουμε για βασικές ανάγκες ή οικονομικά προ-
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υποθέτει να αποτρέψουμε έναν πόλεμο και να εγκαθ ιδρύσου με 
παγκόσμια ειρήνη, ώστε να μπορούμε τότε να σχεδιάσουμε τις 
συνθήκες ζωής παγκοσμίως με βάση τις βασικές ανάγκες- αλλά 
αν δεν λύσουμε το πρόβλημα του πολέμου, ο καπιταλισμός δε θα 
επιβιώσει, σωστά;

Fidel C astro Ruz: Όχι, δε μπορεί να επιβιώσει με τους όρους 
όλης της ανάλυσης που έχουμε κάνει. Δε μπορεί να επιβιώσει. 
Το καπιταλιστικό σύστημα και η οικονομία της αγοράς που πνί
γουν την ανθρώπινη ζωή, δεν πρόκειται να εξαφανιστούν εν μία 
νυκτί. Ό ιμπεριαλισμός βασίζεται στην ισχύ, σε πυρηνικά όπλα 
και συμβατικά όπλα με σύγχρονη τεχνολογία. Πρέπει να εξαφα
νιστεί αν θέλουμε να επιβιώσει η ανθρωπότητα.

Τώρα, υπάρχει κάτι που συμβαίνει αυτήν ακριβώς τη στιγ
μή, κάτι που χαρακτηρίζει την παγκόσμια διαδικασία παραπλη
ροφόρησης και αυτό είναι το εξής: Στη Χιλή, 33 μεταλλωρύχοι 
εγκλωβίστηκαν 700 μέτρα κάτω από τη γη και ο κόσμος χαίρεται 
με τα νέα ότι 33 μεταλλωρύχοι σώθηκαν. Λοιπόν, πιο απλά, τι 
θα κάνει ο κόσμος αν συνειδητοποιήσει ότι 6.877.596.300 άν
θρωποι πρέπει να σωθούν, αν οι 33 προκάλεσαν παγκόσμια χαρά 
και όλα τα ΜΜΕ μιλάνε μόνο γ ι’ αυτό αυτές τις μέρες. Γιατί 
να μη σωθούν τα σχεδόν 7 δισεκατομμύρια άνθρωποι που είναι 
εγκλωβισμένοι στον τρομερό κίνδυνο να χάσουν τη ζωή τους με 
τραγικό θάνατο, όπως αυτοί της Χιροσίμα και του Ναγκασάκι;

Michel Chossudovsky: Αυτό είναι επίσης, ξεκάθαρα, το ζή
τημα της κάλυψης από τα ΜΜΒ που γίνεται σε διαφορετικά γε
γονότα και της προπαγάνδας που προέρχεται από τα αυτά.

Πιστεύω ότι ήταν μια απίστευτη ανθρωπιστική προσπάθεια 
που ανέλαβαν οι Χιλιανοί. Ωστόσο, είναι αλήθεια ότι αν υπάρχει 
μια απειλή για την ανθρωπότητα, όπως ανέφερες, θα έπρεπε να 
είναι στα πρωτοσέλιδα κάθε εφημερίδας στον κόσμο επειδή η 
ανθρώπινη κοινωνία στο σύνολό της μπορεί να είναι το θύμα 
μιας απόφασης που πάρθηκε, ακόμα κι αν αυτό έγινε από έναν 
Αντιστράτηγο που δεν γνώριζε τις συνέπειες [των πυρηνικών 
όπλων].

Αλλά εδώ μιλάμε για το πώς τα ΜΜΕ, ιδιαιτέρως στη Δύση, 
αποσιωπούν το πιο σοβαρό ζήτημα που δυνητικά αφορά τον κό-
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σμο σήμερα και αυτό είναι ο κίνδυνος ενός πυρηνικού πολέμου. 
Πρέπει να το πάρουμε σοβαρά, διότι και η Χίλαρι Κλίντον και ο 
Ομπάμα έχουν πει, ότι έχουν σκεφτεί την περίπτωση να χρησι
μοποιήσουν πυρηνικά όπλα σε ένα λεγόμενο προληπτικό πόλεμο 
εναντίον του Ιράν.

Λοιπόν, πώς απαντάμε; Τι λες στη Χίλαρι Κλίντον και στον 
Μπάρακ Ομπάμα ως προς τις δηλώσεις τους που αφορούν στη 
μονομερή χρήση πυρηνικών όπλων εναντίον του Ιράν, μιας χώ
ρας που δεν αποτελεί κίνδυνο για κανέναν;

Fidel Castro Ruz: Ναι, ξέρω δύο πράγματα: Τι συζητήθη
κε. Αυτό αποκαλύφθηκε πρόσφατα. Αποκαλύφθηκαν, δηλαδή, 
οι εκτεταμένες διαφωνίες στο Εθνικό Συμβούλιο Ασφαλείας 
των ΗΠΑ. Αυτή είναι η αξία του βιβλίου που γράφτηκε από τον 
Bob Woodward. Αποκαλύπτει πώς έγιναν όλες αυτές οι συζητή
σεις. Ξέρουμε τις θέσεις του Μπάιντεν, της [Χίλαρι] Κλίντον, 
του Ομπάμα και όντως σε αυτές τις συζητήσεις, ποιος ήταν πιο 
ακλόνητος ενάντια στην επέκταση του πολέμου, ποιος μπόρεσε 
να αντιταχθεί στο στρατό. Ήταν ο Ομπάμα, αυτό είναι γεγονός.

Στην πραγματικότητα, γ ι’ αυτό γράφω αυτή την τελευταία 
σκέψη. Ο μόνος που πήγε εκεί και τον συμβούλεψε, ο οποίος 
είχε υπάρξει αντίπαλος λόγω της συμμετοχής του στο Ρεπου- 
μπλικανικό Κόμμα, ήταν ο Κολιών Πάουελ. Του υπενθύμισε ότι 
ήταν ο Πρόεδρος των ΗΠΑ και τον ενθάρρυνε να ζητήσει συμ
βουλές.

Πιστεύω ότι πρέπει να βεβαιωθούμε, ότι αυτό το μήνυμα θα 
φτάσει σε όλους- αυτά, δηλαδή, που συζητήσαμε. Πιστεύω επί
σης, ότι πολλοί άνθρωποι διαβάζουν τα άρθρα που έχεις δημοσι
εύσει στη Global Research. Εφόσον έχουμε αυτές τις συζητήσεις 
και ασπαζόμαστε την ιδέα της δημοσιοποίησης πρέπει να τα δη
μοσιοποιήσουμε. Είμαι ευτυχής κάθε φορά που επιχειρηματο
λογείς, σε λογικά πλαίσια, και γνωστοποιείς αυτά τα ζητήματα. 
Απλώς, κατά τη γνώμη μου, υπάρχει πραγματική έλλειψη πλη
ροφοριών για τους λόγους που εξήγησες.

Τώρα, πρέπει να επινοήσουμε τους τρόπους με τους οποίους 
θα κοινοποιήσουμε όλο αυτό. Στην εποχή των Δώδεκα Αποστό
λων, υπήρχαν 12 -και μόνο 12- και τους ανατέθηκε το καθήκον
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να διαδώσουν τις διδασκαλίες που τους μετέδωσε ένας ιεροκή
ρυκας. Βέβαια, είχαν εκατοντάδες χρόνια μπροστά τους. Εμείς, 
παρ’ όλα αυτά, δεν έχουμε. Ωστόσο, κοίταζα τη λίστα των προ
σωπικοτήτων και υπάρχουν πάνω από 20 επιφανείς άνθρωποι 
που έχουν συνεργαστεί με τη Global Research. Άνθρωποι υψη
λού κύρους, που κάνουν μεν τις ίδιες ερωτήσεις, παρόλα αυτά 
δεν έχουν εκατοντάδες χρόνια, αλλά, στην πραγματικότητα, 
πολύ λίγο χρόνο.

Michel Chossudovsky: Το αντιπολεμικό κίνημα στις Ηνω
μένες Πολιτείες, τον Καναδά και την Ευρώπη είναι διχασμένο. 
Κάποιοι νομίζουν ότι η απειλή έρχεται από το Ιράν, άλλοι λένε 
ότι [οι Ιρανοί] είναι τρομοκράτες και ότι υπάρχει πολλή παρα
πληροφόρηση μέσα στο ίδιο το κίνημα.

Εξάλλου, στο Παγκόσμιο Κοινωνικό Φόρουμ το ζήτημα του 
πυρηνικού πολέμου δεν είναι μέρος του διαλόγου μεταξύ των 
ανθρώπων της Αριστεράς ή των προοδευτικών. Κατά τη διάρ
κεια του Ψυχρού Πολέμου γινόταν συζήτηση για τον κίνδυνο 
πυρηνικής διαμάχης και οι άνθρωποι είχαν αυτήν την επίγνωση.

Στην τελευταία συνάντηση που έγινε στη Νέα Υόρκη [2010] 
για τη μη διάδοση [των πυρηνικών], υπό τον ΟΗΕ, η έμφαση 
δινόταν στην πυρηνική απειλή από μη κρατικές οντότητες, από 
τρομοκράτες.

Ο Πρόεδρος Ομπάμα είπε, ότι η απειλή προέρχεται από την 
Αλ Κάιντα, η οποία διαθέτει πυρηνικά όπλα. Επίσης, αν διαβά
σει κανείς τους λόγους του Ομπάμα, αυτό που υπαινίσσεται είναι 
ότι οι τρομοκράτες έχουν την ικανότητα να παράγουν μικρές πυ
ρηνικές βόμβες, που τις λένε «βρώμικες βόμβες». Λοιπόν, αυτός 
είναι ένας τρόπος [διαστρέβλωσης των ζητημάτων και] μετατό
πισης της έμφασης.

Fidel Castro Ruz: Αυτό του λένε [στον Ομπάμα] οι δικοί του 
άνθρωποι και τον κάνουν να το πιστεύει.

Κοίτα, τι κάνω με τις Επιπτώσεις; Μοιράζονται στον ΟΗΕ, 
στέλνονται σε όλες τις κυβερνήσεις. Οι Επιπτώσεις, είναι φυσι
κά, σύντομες και ξέρω ότι υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που τις 
διαβάζουν. Το πρόβλημα είναι εάν λες την αλήθεια ή όχι. Φυ
σικά, όταν κανείς μαζεύει όλες αυτές τις πληροφορίες σε σχέ
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ση με ένα συγκεκριμένο πρόβλημα (επειδή οι Επιπτώσεις είναι 
επίσης περιλήψεις για πολλά ζητήματα) νομίζω ότι πρέπει να 
επικεντρωθεί στο ρόλο μας, αποκαλύπτοντας ότι είναι απολύ
τως θεμελιώδες και ουσιαστικό, επειδή δεν μπορώ να καλύψω 
τα πάντα.

Michel Chossudovsky: Έχω μια ερώτηση μια και υπάρχει 
μια σημαντική πλευρά που σχετίζεται με την Κουβανική Επα
νάσταση. Κατά τη γνώμη μου, η συζήτηση για το μέλλον της 
ανθρωπότητας είναι επίσης μέρος ενός επαναστατικού διαλόγου. 
Αν η κοινωνία ως σύνολο πρόκειται να απειληθεί από έναν πυρη
νικό πόλεμο, είναι απαραίτητο, να γίνει μια επανάσταση κάποιας 
μορφής σε επίπεδο ιδεών καθώς και ενεργειών εναντίον αυτού 
του γεγονότος [δηλαδή τον πυρηνικό πόλεμο];

Fidel Castro Ruz: Πρέπει να πούμε ότι, επαναλαμβάνω, 
αυτή η ανθρωπότητα είναι παγιδευμένη 800 μέτρα κάτω από τη 
γη [αναφορά στη χιλιανική καταστροφή του ορυχείου και την 
επιχείρηση διάσωσης] και ότι πρέπει να βγούμε έξω, πρέπει να 
γίνει μια επιχείρηση διάσωσης. Αυτό είναι το μήνυμα που πρέπει 
να μεταδώσουμε σε έναν μεγάλο αριθμό ατόμων. Αν μεγάλος 
αριθμός ανθρώπων πιστεύει σε αυτό το μήνυμα, θα κάνει ό,τι 
κάνεις εσύ και θα υποστηρίξει αυτό που εσύ υποστηρίζεις. Δε θα 
εξαρτάται πια από το ποιοι είναι αυτοί που το λένε, αλλά από το 
γεγονός ότι κάποιοι [και εντέλει όλοι] το λένε.

Πρέπει να βρεις τον τρόπο για να προσεγγίσεις τις ενημερω
μένες μάζες. Η λύση δεν είναι οι εφημερίδες. Υπάρχει το Ίντερ
νετ. Το Ίντερνετ είναι φθηνότερο, το Ίντερνετ είναι πιο προ- 
σβάσιμο. Έφτασα σε σένα μέσω του Ίντερνετ, ψάχνοντας για 
ειδήσεις, όχι μέσω ειδησεογραφικών πρακτορείων, όχι μέσω του 
τύπου, όχι από το CNN, αλλά μέσω ενός newsletter που λαμβά
νω σε καθημερινή βάση. Άρθρα στο Ίντερνετ. Πάνω από 100 
σελίδες κάθε μέρα.

Εχτές, έλεγες ότι στις ΗΠΑ, πριν από λίγο καιρό, τα δύο τρί
τα της κοινής γνώμης ήταν ενάντια στον πόλεμο στο Ιράν και 
σήμερα, το πενήντα-κάτι τοις εκατό είναι υπέρ της στρατιωτικής 
ενέργειας εναντίον του Ιράν.

Michel Chossudovsky: Ότι έγινε, ακόμα και τους τελευ
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ταίους μήνες, ειπώθηκε: «Ναι, ο πυρηνικός πόλεμος είναι πολύ 
επικίνδυνος, είναι μια απειλή. Αλλά η απειλή προέρχεται από 
το Ιράν», και υπάρχουν αφίσες στη Νέα Υόρκη που γράφουν: 
«Πες όχι στον πυρηνικό πόλεμο», και το μήνυμα αυτών των αφι- 
σών θέλει να παρουσιάσει το Ιράν ως απειλή για την παγκόσμια 
ασφάλεια, ακόμα κι αν η απειλή δεν υπάρχει εφόσον δεν έχει 
πυρηνικά όπλα.

Παρ’ όλα αυτά, αυτή είναι η κατάσταση και οι New York 
Times δημοσίευσαν νωρίτερα αυτή την εβδομάδα [Οκτώβριος 
2010] ένα κείμενο που λέει ότι ναι, οι πολιτικές δολοφονίες είναι 
νόμιμες.

Τότε, όταν υπάρχει τύπος που δημοσιεύει πράγματα σαν 
αυτό, με τη διανομή που έχουν, χρειάζεται πολλή δουλειά [από 
την πλευρά μας]. Έχουμε περιορισμένες δυνατότητες ώστε να 
αντιστρέφουμε αυτή τη διαδικασία [της παραπληροφόρησης 
από τα ΜΜΕ] στα πλαίσια των περιορισμένων μεθόδων διανο
μής των εναλλακτικών μέσων πληροφόρησης. Επιπλέον, τώρα 
πολλά από αυτά τα εναλλακτικά μέσα χρηματοδοτούνται από το 
οικονομικό κατεστημένο.

Fidel Castro Ruz: Ακόμα κι έτσι, πρέπει να παλέψουμε.
Michel Chossudovsky: Ναι, συνεχίζουμε να παλεύουμε, 

αλλά το μήνυμα ήταν αυτό που είπες χτες. Ότι στην περίπτωση 
πυρηνικού πολέμου, οι παράπλευρες απώλειες θα είναι η ανθρω
πότητα ως σύνολο.

Fidel Castro Ruz: Θα είναι η ανθρωπότητα, η ζωή της αν
θρωπότητας.

Michel Chossudovsky: Είναι αλήθεια ότι το Ίντερνετ θα 
έπρεπε να συνεχίσει να λειτουργεί ως εργαλείο επιρροής για να 
αποφευχθεί ο πόλεμος.

Fidel Castro Ruz: Λοιπόν, είναι ο μόνος τρόπος για να τον 
αποτρέψουμε. Εάν πρόκειται να δημιουργήσουμε παγκόσμια 
κοινή γνώμη, είναι σαν το παράδειγμα που ανέφερα: υπάρχουν 
σχεδόν επτά δισεκατομμύρια άνθρωποι παγιδευμένοι οχτακόσια 
μέτρα κάτω από τη γη. Χρησιμοποιούμε το φαινόμενο της Χιλής 
για να αποκαλύψουμε αυτά τα πράγματα.

Michel Chossudovsky: Ο παραλληλισμός που κάνεις αναφο
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ρικά με τη διάσωση των τριάντα τριών μεταλλωρύχων, γίνεται 
ανάμεσα στους τριάντα τρεις μεταλλωρύχους οι οποίοι βρίσκο
νται κάτω από το έδαφος και πρέπει να διασωθούν, γεγονός που 
έλαβε εκτεταμένη δημοσιότητα, και στα σχεδόν επτά δισεκατομ
μύρια ανθρώπων που βρίσκονται οκτακόσια μέτρα κάτω από το 
έδαφος και δεν καταλαβαίνουν τη θέση τους. Ωστόσο, επειδή η 
ανθρωπότητα ως σύνολο απειλείται από τα πυρηνικά όπλα των 
ΗΠΑ και των συμμάχων τους και αφού οι ίδιοι είναι που λένε 
ότι σκοπεύουν να τα χρησιμοποιήσουν, πρέπει να τους σώσουμε.

Fidel Castro Ruz: Και θα τα χρησιμοποιήσουν [τα πυρηνι
κά όπλα] αν δεν υπάρξει αντίδραση, αν δεν υπάρξει αντίσταση. 
Έχουν εξαπατηθεί- είναι ναρκωμένοι από στρατιωτική υπεροψία 
και σύγχρονη τεχνολογία και δε ξέρουν τι κάνουν.

Δεν αντιλαμβάνονται τις συνέπειες· πιστεύουν ότι η επικρα
τούσα κατάσταση μπορεί να διατηρηθεί. Αυτό είναι αδύνατον.

Michel Chossudovsky: Είτε νομίζουν ότι αυτό είναι απλά 
κάποιου είδους συμβατικό όπλο.

Fidel Castro Ruz: Ναι, είναι γελασμένοι και πιστεύουν ότι 
μπορείς ακόμα να χρησιμοποιήσεις αυτό το όπλο. Πιστεύουν ότι 
ζουν σε μία άλλη εποχή, δε θυμούνται τα λόγια του Αϊνστάιν 
όταν δήλωσε ότι μπορεί να μην ήξερε με τι όπλα θα γινόταν ο 
Τρίτος Παγκόσμιος Πόλεμος, αλλά ο Τέταρτος Παγκόσμιος Πό
λεμος θα γινόταν με ξύλα και πέτρες. Προσθέτω εδώ: «δε θα 
υπάρχει κανείς για να κρατήσει τα ξύλα και τις πέτρες». Αυτή 
είναι η πραγματικότητα- το έχω γράψει σε ένα σύντομο λόγο 
τον οποίο πρότεινες να αναπτύξω [μεταδόθηκε παγκοσμίως στο 
YouTube και λογοκρίθηκε από τα κυρίαρχα ΜΜΕ],

Michel Chossudovsky: Το πρόβλημα που βλέπω είναι ότι η 
χρήση πυρηνικών όπλων δε θα οδηγήσει απαραίτητα στο τέλος 
της ανθρωπότητας από τη μια μέρα στην άλλη, διότι ο ραδιε
νεργός αντίκτυπος στην ανθρώπινη ζωή θα είναι σταδιακός και 
αθροιστικός.

Fidel Castro Ruz: Επανάλαβέ το, σε παρακαλώ.
Michel Chossudovsky: Το πυρηνικό όπλο έχει αρκετές δια

φορετικές συνέπειες- η εξής μία είναι η έκρηξη και καταστροφή 
στο θέατρο του πολέμου, το φαινόμενο της Χιροσίμα, και η άλλη
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είναι οι επιπτώσεις της ραδιενέργειας, που με τον καιρό αυξάνο
νται.

Fidel Castro Ruz: Ναι, ο πυρηνικός χειμώνας, όπως τον 
ονομάζουμε. Ο υψηλού κύρους Αμερικανός ερευνητής, ο Επίτι
μος Καθηγητής Alan Robock του Πανεπιστημίου Rutgers (New 
Jersey), κατέδειξε αδιαμφισβήτητα, ότι το ξέσπασμα ενός πο
λέμου μεταξύ των δύο από τις οκτώ πυρηνικές δυνάμεις, που 
έχουν στην κατοχή τους την ελάχιστη ποσότητα όπλων αυτού 
του είδους, θα καταλήξει σε «πυρηνικό χειμώνα».

Το κοινοποίησε μπροστά σε μια ομάδα ερευνητών που χρη
σιμοποιούσαν επιστημονικά υπερπροηγμένους πρότυπους υπο
λογιστές.

Θα ήταν αρκετό να εκραγούν 100 στρατηγικά πυρηνικά 
όπλα, από τα 25.000 που έχουν στην κατοχή τους οι οκτώ δυ
νάμεις που αναφέρθηκαν, για να δημιουργηθούν θερμοκρασίες 
υπό το μηδέν σε όλο τον πλανήτη και μια μακρά νύχτα που θα 
κρατούσε περίπου οκτώ χρόνια. Ο Καθηγητής Robock εξηγεί ότι 
είναι τόσο τρομερό που οι άνθρωποι πέφτουν σε μια «κατάστα
ση άρνησης», μη θέλοντας να το σκεφτούν είναι πιο εύκολο να 
υποκρίνεσαι ότι δεν υπάρχει». Μου το είπε προσωπικά, σε ένα 
διεθνές συνέδριο που διοργάνωσε, όπου είχα την τιμή να συζη
τήσω μαζί του.

Λοιπόν, ξεκινώ με μια εικασία: Αν ξεσπάσει πόλεμος στο 
Ιράν, θα γίνει αναπόφευκτα πυρηνικός πόλεμος και παγκόσμιος 
πόλεμος. Γι’ αυτό λοιπόν, λέγαμε εχτές, ότι δεν ήταν σωστό να 
επιτραπεί τέτοια συμφωνία στο Συμβούλιο Ασφαλείας, διότι τα 
κάνει όλα πιο εύκολα, το βλέπεις;

Ένας τέτοιος πόλεμος στο Ιράν σήμερα δε θα παρέμενε περι
ορισμένος σε τοπικό επίπεδο, διότι οι Ιρανοί δε θα υπέκυπταν σε 
χρήση δύναμης. Αν παρέμενε συμβατικός, θα ήταν ένας πόλεμος 
που οι ΗΠΑ και η Ευρώπη δε μπορούν να νικήσουν και υπο
στηρίζω ότι γρήγορα θα εξελισσόταν σε πυρηνικό πόλεμο. Αν οι 
ΗΠΑ έκαναν το λάθος να χρησιμοποιήσουν τακτικά πυρηνικά 
όπλα, θα δημιουργούνταν πανικός σε όλο τον πλανήτη και οι 
ΗΠΑ τελικά θα έχαναν τον έλεγχο της κατάστασης.

Ο Ομπάμα είχε μια έντονη συζήτηση με το Πεντάγωνο για το
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τι πρέπει να γίνει στο Αφγανιστάν φαντάσου την κατάσταση του 
Ομπάμα με Αμερικανούς και Ισραηλινούς στρατιώτες να πολε
μούν εναντίον εκατομμυρίων Ιρανών. Οι Σαουδάραβες δεν πρό
κειται να πολεμήσουν στο Ιράν, ούτε οι Πακιστανοί ή οποιοιδή- 
ποτε άλλοι Άραβες ή Μουσουλμάνοι στρατιώτες. Αυτό που θα 
συνέβαινε θα ήταν οι Γιάνκηδες να έχουν σοβαρές συγκρούσεις 
με τις πακιστανικές φυλές, στις οποίες επιτίθενται και σκοτώ
νουν με τα στρατιωτάκια τους και το ξέρουν. Όταν επιτίθεσαι σ’ 
αυτές τις φυλές, κάνοντας πρώτα επίθεση και προειδοποιώντας 
μετά την κυβέρνηση, χωρίς να έχεις πει κάτι από πρ ιν  αυτό είναι 
ένα από τα πράγματα που ερεθίζει τους Πακιστανούς. Υπάρχει 
ισχυρό αντιαμερικανικό αίσθημα εκεί.

Είναι λάθος να σκέφτεσαι ότι οι Ιρανοί θα παραδίνονταν, αν 
γινόταν χρήση τακτικών πυρηνικών όπλων εναντίον τους. Κι ο 
κόσμος στ’ αλήθεια θα σοκαριζόταν, αλλά τότε μπορεί να είναι 
πολύ αργά.

Michel Chossudovsky: Δεν μπορούν να νικήσουν σε ένα 
συμβατικό πόλεμο.

Fidel Castro Ruz: Δεν μπορούν να νικήσουν.
Michel Chossudovsky: Κι αυτό φαίνεται στο Ιράκ- στο Αφ

γανιστάν μπορούν να καταστρέψουν μια ολόκληρη χώρα, αλλά 
δε μπορούν να νικήσουν από στρατιωτικής άποψης.

Fidel Castro Ruz: Αλλά να την καταστρέψεις [μια χώρα] με 
τι τίμημα, με τι κόστος για τον πλανήτη, με τι οικονομικό κό
στος, στην πορεία προς την καταστροφή; Τα προβλήματα που 
ανέφερες επιδεινώνονται, ο αμερικανικός λαός θα αντιδρούσε, 
διότι ο αμερικανικός λαός συχνά αργεί να αντιδράσει, αλλά στο 
τέλος αντιδρά. Ο αμερικανικός λαός αντιδρά απέναντι σε απώ
λειες, σε νεκρούς.

Πολλοί άνθρωποι υποστήριζαν την κυβέρνηση Νίξον κατά τη 
διάρκεια του πολέμου στο Βιετνάμ. Η τελευταία, πρότεινε ακό
μα τη χρήση πυρηνικών όπλων εναντίον αυτής της χώρας στον 
Κίσινγκερ, ο οποίος τον απέτρεψε να κάνει αυτή την εγκλημα
τική κίνηση. Οι ΗΠΑ αναγκάστηκαν από τον αμερικανικό λαό 
να σταματήσουν αυτό τον πόλεμο· έπρεπε να διαπραγματευτούν 
και να δώσουν πίσω το νότο.
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Το Ιράν θα έπρεπε να παραιτηθεί από το πετρέλαιο στην πε
ριοχή. Τι έδωσαν στο Βιετνάμ; Μια δαπάνη. Τελικά, τώρα έχουν 
γυρίσει στο Βιετνάμ, αγοράζοντας πετρέλαιο, κάνοντας εμπόριο. 
Στο Ιράν θα έχαναν πολλές ζωές και ίσως ένα μεγάλο μέρος των 
πετρελαϊκών εγκαταστάσεων στην περιοχή θα καταστρεφόταν.

Στην παρούσα κατάσταση, είναι πιθανόν να μην καταλάβουν 
το μήνυμά μας. Αν ξεσπάσει πόλεμος, η γνώμη μου είναι ότι 
ούτε αυτοί, ούτε ο πλανήτης, θα κέρδιζαν τίποτα. Αν ήταν ένας 
αποκλειστικά συμβατικός πόλεμος, που είναι πολύ απίθανο, θα 
έχαναν ανεπανόρθωτα και αν εξελιχθεί σε παγκόσμιο πυρηνικό 
πόλεμο, θα έχανε η ανθρωπότητα.

Michel Chossudovsky: Το Ιράν έχει συμβατικές δυνάμεις 
που είναι... σημαντικές.

Fidel Castro Ruz: Εκατομμύρια.
Michel Chossudovsky: Χερσαίες δυνάμεις και πυραύλους. 

Επίσης, το Ιράν έχει την ικανότητα να υπερασπιστεί τον εαυτό 
του.

Fidel Castro Ruz: Αν εκεί παραμείνει ένας μόνο άνθρωπος 
με ένα όπλο, αυτός θα αποτελεί εχθρό, τον οποίο θα πρέπει να 
νικήσουν.

Michel Chossudovsky: Κι εκεί υπάρχουν αρκετά εκατομμύ
ρια άνθρωποι με όπλα.

Fidel Castro Ruz: Εκατομμύρια. Και θα πρέπει να θυσιά
σουν τις ζωές πολλών Αμερικανών, δυστυχώς μόνο τότε οι Αμε
ρικανοί θα αντιδρούσαν, αν δεν αντιδρούν τώρα θα αντιδράσουν 
αργότερα, όταν θα είναι πολύ αργά· πρέπει να γράψουμε, πρέπει 
να το κοινοποιήσουμε όσο περισσότερο μπορούμε. Θυμηθείτε, 
ότι οι Χριστιανοί διώκονταν, τους οδηγούσαν στις κατακόμβες, 
τους σκότωναν, τους έριχναν στα λιοντάρια, ωστόσο επέμειναν 
στην πίστη τους για αιώνες. Αργότερα, επίσης, έκαναν το ίδιο 
και στους Μουσουλμάνους, οι οποίοι ποτέ δεν υπέκυψαν.

Υπάρχει ένας πραγματικός πόλεμος εναντίον του μουσουλ
μανικού κόσμου. Διότι αυτά τα μαθήματα της ιστορίας δε ξε
χνιούνται. Έχω διαβάσει πολλά από τα άρθρα που έγραψες για 
τους κινδύνους αυτού του πολέμου.

Michel Chossudovsky: Ας επιστρέψουμε στο ζήτημα του
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Ιράν. Πιστεύω όχι είναι πολύ σημαντικό η παγκόσμια κοινή γνώ
μη να αντιληφθεί το πολεμικό σενάριο. Δηλώνεις ξεκάθαρα ότι 
θα έχαναν τον πόλεμο, το συμβατικό πόλεμο, τον χάνουν στο 
Ιράκ και το Αφγανιστάν, το Ιράν έχει περισσότερες συμβατικές 
δυνάμεις από αυτές του ΝΑΤΟ στο Αφγανιστάν.

Fidel Castro Ruz: Πολύ πιο έμπειρες και με ισχυρό κίνητρο. 
Είναι τώρα σε διαμάχη με αυτές τις δυνάμεις στο Αφγανιστάν 
και το Ιράκ και με μία που δεν αναφέρουν: τους Πακιστανούς 
της ίδιας εθνικής ομάδας με αυτούς της αντίστασης στο Αφγανι
στάν. Σε συζητήσεις του Λευκού Οίκου, θεωρούν ότι ο πόλεμος 
έχει χαθεί, σε αυτό αναφέρεται το βιβλίο του Bob Woodward με 
τον τίτλο «Οι Πόλεμοι του Ομπάμα». Φαντάσου την κατάσταση, 
αν προσθέσουν επιπλέον έναν πόλεμο για να ρευστοποιήσουν 
ό,τι απομένει μετά τα αρχικά πλήγματα που κατάιρεραν στο Ιράν.

Συνεπώς, θα οδηγηθούν σε μια κατάσταση συμβατικού πολέ
μου που δεν μπορούν να νικήσουν ή θα αναγκαστούν να πολε
μήσουν έναν παγκόσμιο πυρηνικό πόλεμο, υπό συνθήκες παγκό
σμιας αναταραχής. Και δε ξέρω ποιος μπορεί να δικαιολογήσει 
το είδος του πολέμου που πρέπει να πολεμήσουν έχουν τετρα- 
κόσιους πενήντα στόχους σημειωμένους στο Ιράν και απ’ αυ
τούς, σε κάποιους, σύμφωνα με τα λεγόμενό τους, θα πρέπει να 
επιτεθούν με τακτικές πυρηνικές εκρηκτικές κεφαλές, λόγω της 
θέσης τους σε ορεινές περιοχές και λόγω του βάθους στο οποίο 
βρίσκονται [υπογείως]. Πολλοί Ρώσοι στρατιώτες και άτομα άλ
λων εθνικοτήτων που συνεργάζονται μαζί τους θα πεθάνουν σ’ 
αυτή τη σύγκρουση.

Ποια θα είναι η αντίδραση της παγκόσμιας γνώμης εν όψει 
αυτού του χτυπήματος που σήμερα προβάλλεται ανεύθυνα από 
τα ΜΜΕ με τη στήριξη πολλών Αμερικανών;

Michel Chossudovsky: Ένα ζήτημα. Το Ιράν, το Ιράκ, το 
Αφγανιστάν, όλες είναι γειτονικές χώρες κατά κάποιο τρόπο. Το 
Ιράν συνορεύει με το Αφγανιστάν και με το Ιράκ και οι ΗΠΑ 
και το ΝΑΤΟ έχουν στρατιωτικές εγκαταστάσεις στις χώρες που 
καταλαμβάνουν. Τι θα συμβεί; Υποθέτω ότι τα ιρανικά στρατεύ
ματα πρόκειται άμεσα να περάσουν τα σύνορα.

Fidel Castro Ruz: Λοιπόν, δεν ξέρω ποια τακτική θα χρη
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σιμοποιήσουν, αλλά αν κανείς ήταν στη θέση τους, το πιο συ
νετό είναι να μη συγκεντρώσουν τα στρατεύματά τους, διότι αν 
τα στρατεύματα συγκεντρωθούν, θα γίνουν θύμα επίθεσης με 
τακτικά πυρηνικά όπλα. Με άλλα λόγια, ανάλογα με τη φύση 
της απειλής όπως περιγράφεται, το καλύτερο θα ήταν να χρη
σιμοποιήσουν μια τακτική παρόμοια με τη δική μας στη νότια 
Αγκόλα, όταν υποπτευθήκαμε ότι η Νότια Αφρική είχε πυρηνικά 
όπλα- δημιουργήσαμε τακτικές ομάδες των χιλίων ανδρών με 
χερσαία και αντιαεροπορική δύναμη πυρός. Τα πυρηνικά όπλα 
δεν θα μπορούσαν ποτέ -εντός της εμβέλειάς τους- να πλήξουν 
μεγάλο αριθμό στρατιωτών (διαφορετικών ομάδων). Οι αντιαε
ροπορικοί πύραυλοι και άλλα παρόμοια όπλα στήριζαν τις δυνά
μεις μας. Τα όπλα και οι συνθήκες του εδάφους αλλάζουν, συνε
πώς και οι τακτικές πρέπει συνεχώς να αλλάζουν.

Michel Chossudovsky: Διασκορπισμένες ομάδες.
Fidel C astro Ruz: Περίπου χίλιοι άνδρες, υπήρχαν διασκορ

πισμένοι, όχι όμως και απομονωμένοι [σε κάθε σχηματισμό των 
στρατευμάτων]. Το έδαφος ήταν αμμώδες, όπου κι αν πήγαιναν 
έπρεπε να σκάβουν για να προστατευτούν κάτω από τη γη, πά
ντοτε κρατώντας τη μεγίστη δυνατή απόσταση μεταξύ των δια
φόρων στρατιωτικών σχηματισμών. Δε δόθηκε ποτέ η ευκαιρία 
στον εχθρό να στοχεύσει ένα αποφασιστικό χτύπημα εναντίον 
των 60.000 Κουβανών και Ανγκολέζων στρατιωτών στη Νότια 
Ανγκόλα.

Αυτό που κάναμε στην αδελφή αυτή χώρα είναι αυτό που 
θα έκανε ένα στρατός ισχύος χιλίων ανδρών, αν λειτουργούσε 
με παραδοσιακά κριτήρια. Εντάξει, δεν ήμασταν εκατό χιλιά
δες. Στη νότια Ανγκόλα υπήρχαν εξήντα χιλιάδες άνδρες, Κου
βανοί και ΑνγκολέζοΓ λόγω τεχνικών απαιτήσεων οι τακτικές 
ομάδες απαρτίζονταν κυρίως από Κουβανούς διότι χειρίζονταν 
τανκς, πυραύλους, αντιαεροπορικά όπλα, επικοινωνίες. Το πε
ζικό, ωστόσο, αποτελούνταν από Κουβανούς και Ανγκολέζους 
στρατιώτες, με υψηλό πολεμικό ηθικό, οι οποίοι δεν δίσταζαν 
ούτε ένα δευτερόλεπτο να αντιπαρατεθούν με το λευκό στρατό 
του Απαρτχάιντ, που υποστηριζόταν από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ.

Στην περίπτωση του Ιράν, μαθαίνουμε ότι σκάβουν το έδαφος



και όταν τους ρωτάνε γι’ αυτό, λένε ότι φτιάχνουν νεκροταφεία 
για να θάψουν τους εισβολείς. Δεν ξέρω αν υποτίθεται ότι είναι 
ειρωνεία, αλλά πιστεύω ότι πρέπει να σκάψεις αρκετά για να 
προστατέψεις τις δυνάμεις σου από την επίθεση που τις απειλεί.

Michel Chossudovsky: Σίγουρα, αλλά το Ιράν έχει τη δυνα
τότητα να κινητοποιήσει εκατομμύρια στρατεύματα.

Fidel Castro Ruz: Όχι μόνο τα στρατεύματα, αλλά και οι 
θέσεις ελέγχου είναι επίσης αποφασιστικής σημασίας. Κατά τη 
γνώμη μου, η διάχυση είναι πολύ σημαντική. Οι επιτιθέμενοι 
θα προσπαθήσουν να αποτρέψουν τη μετάδοση των διαταγών. 
Κάθε μονάδα μάχης πρέπει να ξέρει εκ των προτέρων τι πρέπει 
να κάνει υπό διαφορετικές συνθήκες. Ο επιτιθέμενος, θα προ
σπαθήσει να χτυπήσει και να αποσταθεροποιήσει την ιεραρχία 
με τα ραδιοηλεκτρονικά του όπλα. Πρέπει να έχει κανείς κατά 
νου όλους αυτούς τους παράγοντες. Η ανθρωπότητα δεν έχει 
ποτέ βιώσει μια παρόμοια δύσκολη κατάσταση.

Παρ’ όλα αυτά, το Αφγανιστάν και το Ιράκ είναι «ένα αστείο», 
όταν τα συγκρίνεις με αυτό που πρόκειται να αντιμετωπίσεις στο 
Ιράν: ο οπλισμός, η εκπαίδευση, η νοοτροπία, το είδος στρατιο')- 
τη... Πριν τριάντα ένα χρόνια, οι Ιρανοί μαχητές καθάρισαν τα 
ναρκοπέδια προχωρώντας επάνω τους. Αναμφίβολα θα είναι οι 
πιο τρομεροί αντίπαλοι που έχουν ποτέ αντιμετωπίσει οι ΗΓ1Α.

Οι Συζητήσεις με τον Fidel Castro Ruz έγιναν στα ισπανικά 
από τις 11 μέχρι τις 15 Οκτωβρίου 2010. Το παραπάνω κείμενο 
είναι μια συντομευμένη επιμελημένη εκδοχή των Συζητήσεων με 
τον Fidel Castro Ruz εστιάζοντας στους Κινδύνους ενός Πυρηνι
κού Πολέμου.

Τις ευχαριστίες και την εκτίμησή μας στο Cuba Debate για την 
απομαγνητοφώνηση, καθώς και τη μετάφραση από τα ισπανικά.

Ελάσσονες διορθώσεις του αγγλικού κειμένου από τον Michel 
Chossudovsky.
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Το μήνυμα ίου Φινιέλ Κάστρο

για τους Κινδύνους ενός Πυρηνικού Πολέμου

Η χρήση πυρηνικών όπλων σε έναν νέο πόλεμο θα σημάνει το 
τέλος της ανθρωπότητας. Αυτό είχε προβλεφθείξεκάθαρα από τον 
επιστήμονα Άλμπερτ Αϊνστάιν, ο οποίος μπόρεσε να μετρήσει την 
καταστροφική δυνατότητα που έχουν να παράγουν εκατομμύρια 
βαθμούς θερμότητας, που θα εξαέρωναν τα πάντα μέσα σε μια 
μεγάλη ακτίνα δράσης. Αυτός ο λαμπρός ερευνητής είχε προάγει 
την εξέλιξη αυτού του όπλου ώστε να μη διατεθεί στο γενοκτόνο 
ναζιστικό καθεστώς.

Κάθε κυβέρνηση στον κόσμο έχει την υποχρέωση να σεβαστεί 
το δικαίωμα στη ζωή κάθε έθνους και του συνόλου όλων των 
λαών του πλανήτη.

Σήμερα υπάρχει ο επαπειλούμενος κίνδυνος πολέμου με τη 
χρήση ενός τέτοιου όπλου και δε τρέ:φω την παραμικρή αμφιβολία 
ότι μια επίθεση από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ εναντίον της Ισλαμι- 
κής Δημοκρατίας του Ιράν θα εξελισσόταν αναμφίβολα σε παγκό
σμια πυρηνική σύγκρουση.

Οι λαοί του Κόσμου έχουν υποχρέωση να απαιτήσουν από τους 
πολιτικούς ηγέτες τους, το Δικαίωμά τους να Ζήσουν. Όταν η ζωή 
της ανθρωπότητας, του λαού σου και των πιο αγαπημένων σου 
προσώπων διατρέχει έναν τέτοιο κίνδυνο, κανείς δεν έχει την πο
λυτέλεια να είναι αδιάφορος · ούτε ένα λεπτό δε μπορεί να χαθεί, 
προκειμένου να απαιτήσει κανείς να γίνει σεβαστό αυτό το δικαί
ω μα■ αύριο θα είναι πολύ αργά.

Ο ίδιος ο Άλμπερτ Αϊνστάιν δήλωσε ξεκάθαρα: «Δεν ξέρω με 
τι όπλα θα γίνει ο Τρίτος Παγκόσμιος Πόλεμος, αλλά ο Τέταρτος 
Παγκόσμιος Πόλεμος θα γίνει με ξύλα και πέτρες». Καταλαβαί
νουμε πλήρτος τι εννοούσε, και είχε απόλυτο δίκιο. Μετά από έναν 
παγκόσμιο πυρηνικό πόλεμο, δε θα υπήρχε κανείς να χρησιμοποι
ήσει αυτά τα ξύλα και τις πέτρες.

Θα υπήρχαν «παράπλευρες απώλειες», όπως πάντα διαβεβαι- 
ώνουν οι Αμερικανοί πολιτικοί και στρατιωτικοί ηγέτες, για να 
δικαιολογήσουν τους θανάτους αθώων ανθρώπων.
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Σε έναν πυρηνικό πόλεμο, η «παράπλευρη απώλεια» θα ήταν η 
ζωή όλης της ανθρωπότητας.

Ας έχουμε το κουράγιο να διακηρύξουμε ότι όλα τα πυρηνικά ή 
συμβατικά όπλα, οτιδήποτε χρησιμοποιείται για να γίνει πόλεμος, 
πρέπει να εξαφανιστεί!

Fidel Castro Ruz


