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  ١!شانندر ستايش خلق ويتنام، و در نکوھش قاتال

٣  

  

  وباما کريه جنگ از جيمی کارتر تا اۀ چھرآراستن

سازد که آيا ھيچ گاه به درستی جنگ ويتنام را درک خواھيم نمود؟  وی در اش اين پرسش را مطرح می در مقالهيول

نه ساله، بر اين -و-، ھژده تا بيستامريکائیھای کند که در حال حاضر اکثريتی از جوانادامه به اين نکته اشاره می

ام  طوالنیۀ برانگيز است، اما، بر اساس تجربتأسفاين واقعيت اگرچه .  نبودباورند که فرستادن نيرو به ويتنام اشتباه 

ِھای بستر ًحاکمان سياسی، تقريبا تمامی رسانه.  توانم بگويم که به ھيچ روی تعجب برانگيز نيستبه عنوان يک معلم می

ھادھای نظامی از روزی که ارتش ِھای تحقيقاتی دست راستی، و نسازھا، گروهلمبخشی از محققان، فاصلی، به ھمراه 

ای را وقفه رسيده و کشورشان را آزاد کردند تا کنون کارزار بیئیبخش ملی به پيروزی نھا آزاديۀويتنام شمالی و جبھ

نخست، .  ش تاريخ دروغينی را بنشانندزدوده و به جاي عمومی ۀاند که تا حقايق جنگ را از حافظبه راه انداخته

از "سازی شرمانه اعالم نمود که نيازی نيست که اياالت متحده عذرخواھی کند زيرا که ويران بیرجيمی کارتپرزيدنت 

                                                 
مه  (ويو مانتلي ريةنام ماه67 ة از دور1 ارة در شمNot Those Who Killed Them, Honour the Vietnamese عنوان اين مقاله با 1 

  .است از همكارانِ سردبير )Yates. Michael D(تس ئي.  مقاله مايكل ديةنويسند.   درج شده است)2015
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آرمانی "را ] ويتنام[ رسيد که تا جنگ رونالد ريگان  سپس، نوبت به ٢.بوده است" سوی ھر دو طرف درگير در جنگ

  .بنامد" شريف

  قانون واگذاری دفاع ملی مصوب سال ٣.ا اعالم نموده استر" يادبود جنگ ويتنام "ئی برپابارک اوباماحال، پرزيدنت 

اين قانون .  سازد  وزير دفاع را مجاز به برپا سازی مراسم برای يادبود پنجاھمين سالگرد جنگ ويتنام می٢٠٠٨

 به ٢٠٢٥مبر سال  شروع شده و در يازده نو٢٠١٢سال ِای را در نظر دارد که از روز يادبود مراسم يادبود سيزده ساله

  :ای صادر نمود که شامل سخنان مشعشع زير استاوباما در روز آغازين اين مراسم اعالميه.  رسدپايان می

کنيم که با افتخار خدمت در پنجاھمين سالگرد جنگ ويتنام با احترامی عميق بر شجاعت نسلی درنگ می

شان را برای خدمتی شجاعانه ۀادکنيم که خانوبه سه ميليون نظامی مرد و زنی ادای احترام می.  نمود

شان آشنا بوده و به دور از ھر چيزی که به ترک نموده و به جھانی رفتند به دور از ھر آن چه که برای

ھای بينابين، از شمار دھکده و بیسايگون تا ئیھو، از خه سان تا يا درانگاز .  ورزيدندآن عشق می

 ئیھاآلھای موسمی، قھرمانانه برای دفاع از ايده و بارانھا و مزارع برنج، در ميان گرماميان جنگل

ھای سربلند در خالل بيش از يک امريکائیاين .  ھا بسيار گران قدر استامريکائیجنگيدند که برای ما 

  ٤. واالترين سنن نيروھای مسلح ما را پاس داشتندئی، زمينی و دريائیِدھه از نبرد ھوا

  توان دريافت که،ھا ھيچ وقت نمیاز اين گفته.  آخرش، دروغ محض استتمامی اين گفته، از اول تا 

 ۀھا ھزار ويتنامی را که مظنون به عضويت در جبھ دهفينکس موسوم به ۀسازمان سيا از طريق برنام 

محققين علوم اجتماعی، مھندسين و دانشمندان .  بخش ملی بوده و يا ھوادار آن بودند به قتل رساندآزادي

  . در اين جنايت دست داشتندامريکائی

 دھکده"زارھای موسوم به شان رانده شده و با زور در لجنھایبيش از پنج ميليون ويتنامی به زور از دھکده -

  .اسکان داده شدند" کستراتيژيھای 

 زندانی و شکنجه شده، و در آن حال رھا " قفس ببر" موسوم به ئیھاھزاران زندانی سياسی ويتنامی در قفس

  .ھای جسمی و روحی خرد کننده رنج بکشندتا بميرند و يا آن که از بيماریشده 

  قدر در اين گونه عمليات نھفته است؟ھای گرانآله ناميد؟  کدام ايدهتوان دالورانکجای اين کارھا را می

يابی به اھداف ی دست را برائیھا وزير دفاع است تا برنامهۀبراساس آن چه که در تارنمای اين يادبود آمده است بر عھد

  :زير تدارک ببيند

                                                 
2 Jimmy Carter, “The President’s News Conference,” March 24, 1977, The American Presidency Project, 
http://www.presidency.ucsb.edu. 
3 The information in the next three paragraphs, unless otherwise noted, is taken from the Commemoration’s web 
site: http://vietnamwar50th.com.  I first reported on this in 2003; see Michael D. Yates, “Oliver Stone, Obama, 
and the War in Vietnam,” January 11, 2013, http://cheapmotelsandhotplate.org.  
4 President of the Unite State of America, “Commemoration of the 50th Anniversary of the Vietnam War,” May 
25, 2012. 

ھشت ھزار نفر -و- شناس، به بيش از پنجاهبه عنوان يک ملت حق: "در ادامه از اين ھم بدتر می شود.  راگراف تازه آغاز اين اعالميه استاين پ
گيريم که به ھائی الھام میاز آن قھرمان.  کنيمحک شده است ادای احترام میشان بر اين ديوار تک-شان را فدا نمودند و اسامی تککه جان

ھای جنگ را با ھائی که مجروح شده و ھنوز ھم زخمبا آن.  عنوان اسير جنگی رنج و شکنج بسيار کشيدند، ولی با سری بلند به وطن بازگشتند
ھا ھنوز در زمره مفقودين ھستند، ما از ششصد نفر از ارتشی-و- حالی که بيش از ھزاردر . بنديماند، پيمان میھا را ديدهخود حمل کرده و ناديده

در بازتاب اين ديوار .  پرستان را به ميھن بازگردانيمبنديم که ھر چه که در توان داشته باشيم به کار بنديم تا اين ميھنجايگاه اين ملت، پيمان می
اما، اين واقعيت که .  کنند که شايد ھيچ گاه از شدتش کاسته نگردده دردی را با خود حمل میبينيم کھا را میھای نظامی خانوادهیاعضا

  ."بخشدھا آرامش میشان ھستند، به آندارند که برای ابد مديون فداکاری، شجاعت و خدماتجای ھا شان در قلوب تمامی امريکائیعزيزان
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ِسپاس و احترام به سربازان جنگ ويتنام، شامل پرسنلی که اسير جنگی بودند، و يا آن که به عنوان مفقود در ) ١(

  .شانھایشان برای اياالت متحده؛ و ھم چنين سپاس و احترام به خانوادهاند، برای خدمت و فداکاریعمليات ذکر شده

ھای دولتی ھای فدرال و سازمانه نمودن خدمات نيروھای مسلح در طول جنگ ويتنام و مايه گذاری آژانسبرجست) ٢(

  .دولتی که به ھمراه نيروھای مسلح و يا به عنوان پشتيبانی خدمت نمودند-ِو غير

  . داخلیۀھای مردم اياالت متحده در طول جنگ ويتنام در جبھادای احترام به مايه گذاری) ٣(

ھای تکنولوژيک، علمی، و پزشکی وابسته به تحقيقات نظامی که در طول جنگ ويتنام رفتبرجسته نمودن پيش) ٤(

  .صورت گرفت

  .ھای متحدين اياالت متحده در طول جنگ ويتنامکاری و فداکاریارج گذاری بر ھم) ٥(

بی ترديد روزی را ھم .  کندفيد میھا را س چھارم روی نازیۀاند، اما به ويژه نکتھا ترسناک اين نکتهۀاگرچه ھم

 و آن وقت ھست که به ما بياموزند  برگزار گردد) اگر که روزی به پايان برسد (جنگ عليه ترورخواھيم ديد که يادمان 

  .سرنشين را به ارمغان داشته استکه اين جنگ اعجاز ھواپيماھای بی

 به سربازان جنگ ويتنام شايسته بوده، اما ارتشی که کشور ن اين جريان بر اين باورند که ادای احترامابرخی از مخالف

 آن سربازانی ۀدر پاسخ بايد گفت که ادای احترام تنھا شايست.  را به جنگ کشانيد نبايد در رأس اين کار قرار داشته باشد

از آن .  ندکرد به مخالفت با جنگ برخيزاست که شھامت آن را داشتند که به رغم تمامی خطراتی که تھديدشان می

فراموش نکنيم .  ِگان سياسی، اقتصادی و روشنفکران بودِبلکه، اين کار نخب.  گ نکشانيدگذشته، ارتش کشور را به جن

واقعيت اين است که تمامی اين تشريفات چيزی ."  ويرانی دوجانبه بوده است" فرمودند که ئی بذله گوجيمی کارترکه 

.   خاطر داشتۀاين، نبايد از مطالبی که در تارنمای اين تشريفات جا داده شده دغدغبنابر.  جز تبليغات امپرياليستی نيست

  ٥.شودھا به خورد فرزندان ما داده میھای بسياری توسط آموزگاران در مدارس و دانشگاهھر روز دروغ

يع مردمی ھمراه با بود که اگر جنگ به طور انتقادی بررسی شده و تجليل از آن با مخالفت وساما، بسيار به جا می

کات را به جنگ تمام شد اين حردر چنين صورتی، می.  شدھا ھمراه میئی، تظاھرات و راه پيماآموزشیجلسات 

 گونه   اين٦.ليسی نيز تعميم دادو تبديل اياالت متحده به يک نظام پۀبار به اصطالح عليه ترور و پروسناشدنی و مرگ

ھای حيات ما  فراگير اقتصاد سياسی که بر تمامی پھنهۀر برابر ھژمونی و سيطرتواند دآموزش انتقادی است که می

کردھای آموزش ترين عملکند، يکی از مھم يادآوری میآنری ژيروھمان طور که .  چنگ انداخته است مقاومت بيافريند

دين ترتيب سياست امروز را  تاريخی است تا شاھدی صادق برای حقايق گذشته باشد و بۀانتقادی زنده نگه داشتن حافظ

گويند شک ورزيده و از ھر آن اره بر آن چه که قدرتمندان میوبر ماست که ھم.  به يک دموکراسی سرزنده بدل سازد

 شکلی از آموزش ۀ مشخص به مثابۀ تاريخی در اين لحظۀحافظ.  داری کنيمواھانه و آزاديبخش است جانبخچه که عدالت

ِنھا روايت مسلط کند که نه تعمومی عمل می ، زير سؤال می برداش را ئیستا- و جنگ" امريکازدای -ماشين انگار"ِ

 توحشی که در ويتنام اعمال شده و خشونت دولتی و ميليتاريسم را ۀ در بارامريکا ۀبلکه ھم چنين طرز تفکر جامع

                                                 
  )م. (امن پاراگراف جا داده در اين جا دو پراگراف را خالصه نموده و در اي 5

6 The film The Kill Team shows that the same kind of training and the same kicking of civilians as in Vietnam is 
still standard operating procedure in Iraq and Afghanistan.  For more on the war on terror and the incipient U.S. 
police state, See Henry A. Giroux, Zombie Politics in the Age of Casino Capitalism, 2nd edition (New York, 
Peter Lang, 2014). 
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 ماست که پيش از ھر چيزی بر آن چه که ۀپذيريم، بر عھد را میژيروھای   اما، در عين حالی که گفته٧.کندعوض می

اياالت متحده بر خلق ويتنام روا داشته و اين که چگونه اين خلق در برابر قدرتمندترين ارتش جھان مقاومت نموده و آن 

  ھم که زنده ماندند کماکان ازئیھااياالت متحده در اين جنگ تلفات بسياری داشته و آن.  را به زانو درآورد تأکيد کنيم

 که بر خلق ويتنام روا شد، خشونتی که ئیھارحمیاما، اين ھمه در مقايسه با بی.  برندِدرد آن جنگ طوالنی رنج می

.   اين مردم استۀداشت و يادآوری تنھا شايستاحترام، بزرگ.  بازدشان است، رنگ میۀھنوز بخشی از زندگی روزمر

با الھام از رنج و شکنج .   جنگيده و در اين راه رنج بسياری کشيدند خارجیۀھا دالورانه برای آزادی خويش از سلطآن

طلبی و امپرياليسم اياالت متحده دو چندان کرده و به ھدف ايجاد اين خلق بايد تالش خود را در مبارزه عليه جنگ

  .ھای نوينی را بنا نھيمای عادالنه سازمانجامعه
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