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در ستايش خلق ويتنام ،و در نکوھش قاتالنشان!
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٣

آراستن چھرۀ کريه جنگ از جيمی کارتر تا اوباما
يول در مقالهاش اين پرسش را مطرح میسازد که آيا ھيچ گاه به درستی جنگ ويتنام را درک خواھيم نمود؟ وی در
ادامه به اين نکته اشاره میکند که در حال حاضر اکثريتی از جوانھای امريکائی ،ھژده تا بيست-و-نه ساله ،بر اين
باورند که فرستادن نيرو به ويتنام اشتباه نبود .اين واقعيت اگرچه تأسف برانگيز است ،اما ،بر اساس تجربۀ طوالنیام
بستر
به عنوان يک معلم میتوانم بگويم که به ھيچ روی تعجب برانگيز نيست .حاکمان سياسی ،تقريبا ً تمامی رسانهھای
ِ
دست راستی ،و نھادھای نظامی از روزی که ارتش
اصلی ،به ھمراه بخشی از محققان ،فلمسازھا ،گروهھای تحقيقاتی
ِ
ويتنام شمالی و جبھۀ آزاديبخش ملی به پيروزی نھائی رسيده و کشورشان را آزاد کردند تا کنون کارزار بیوقفهای را
به راه انداختهاند که تا حقايق جنگ را از حافظۀ عمومی زدوده و به جايش تاريخ دروغينی را بنشانند .نخست،
پرزيدنت جيمی کارتر بیشرمانه اعالم نمود که نيازی نيست که اياالت متحده عذرخواھی کند زيرا که ويرانسازی "از

 1اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان  Honour the Vietnamese, Not Those Who Killed Themدر ﺷﻤﺎرة  1از دورة  67ﻣﺎهﻧﺎﻣﺔ ﻣﺎﻧﺘﻠﻲ ريوﻳﻮ )ﻣﻪ
 (2015درج ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻧﻮﻳﺴﻨﺪة ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﺎﻳﻜﻞ دي .ﺋﻴﺘﺲ ) (Michael D. Yatesاز ﻫﻤﻜﺎرانِ ﺳﺮدﺑﻴﺮ اﺳﺖ.
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سوی ھر دو طرف درگير در جنگ" بوده است ٢.سپس ،نوبت به رونالد ريگان رسيد که تا جنگ ]ويتنام[ را "آرمانی
شريف" بنامد.
٣

حال ،پرزيدنت بارک اوباما برپائی "يادبود جنگ ويتنام" را اعالم نموده است .قانون واگذاری دفاع ملی مصوب سال
 ٢٠٠٨وزير دفاع را مجاز به برپا سازی مراسم برای يادبود پنجاھمين سالگرد جنگ ويتنام میسازد .اين قانون
روز يادبود سال  ٢٠١٢شروع شده و در يازده نومبر سال  ٢٠٢٥به
مراسم يادبود سيزده سالهای را در نظر دارد که از
ِ
پايان میرسد .اوباما در روز آغازين اين مراسم اعالميهای صادر نمود که شامل سخنان مشعشع زير است:
در پنجاھمين سالگرد جنگ ويتنام با احترامی عميق بر شجاعت نسلی درنگ میکنيم که با افتخار خدمت
نمود .به سه ميليون نظامی مرد و زنی ادای احترام میکنيم که خانوادۀشان را برای خدمتی شجاعانه
ترک نموده و به جھانی رفتند به دور از ھر آن چه که برایشان آشنا بوده و به دور از ھر چيزی که به
آن عشق میورزيدند .از يا درانگ تا خه سان ،از ھوئی تا سايگون و بیشمار دھکدهھای بينابين ،از
ميان جنگلھا و مزارع برنج ،در ميان گرما و بارانھای موسمی ،قھرمانانه برای دفاع از ايدهآلھائی
جنگيدند که برای ما امريکائیھا بسيار گران قدر است .اين امريکائیھای سربلند در خالل بيش از يک
دھه از
نبرد ھوائی ،زمينی و دريائی واالترين سنن نيروھای مسلح ما را پاس داشتند.
ِ

٤

تمامی اين گفته ،از اول تا آخرش ،دروغ محض است .از اين گفتهھا ھيچ وقت نمیتوان دريافت که،


سازمان سيا از طريق برنامۀ موسوم به فينکس دهھا ھزار ويتنامی را که مظنون به عضويت در جبھۀ
آزاديبخش ملی بوده و يا ھوادار آن بودند به قتل رساند .محققين علوم اجتماعی ،مھندسين و دانشمندان
امريکائی در اين جنايت دست داشتند.

 بيش از پنج ميليون ويتنامی به زور از دھکدهھایشان رانده شده و با زور در لجنزارھای موسوم به "دھکده-
ھای ستراتيژيک" اسکان داده شدند.


ھزاران زندانی سياسی ويتنامی در قفسھائی موسوم به "قفس ببر" زندانی و شکنجه شده ،و در آن حال رھا
شده تا بميرند و يا آن که از بيماریھای جسمی و روحی خرد کننده رنج بکشند.

کجای اين کارھا را میتوان دالورانه ناميد؟ کدام ايدهآلھای گرانقدر در اين گونه عمليات نھفته است؟
براساس آن چه که در تارنمای اين يادبود آمده است بر عھدۀ وزير دفاع است تا برنامهھائی را برای دستيابی به اھداف
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.
اين پراگراف تازه آغاز اين اعالميه است .در ادامه از اين ھم بدتر می شود" :به عنوان يک ملت حقشناس ،به بيش از پنجاه-و-ھشت ھزار نفر
که جانشان را فدا نمودند و اسامی تک-تکشان بر اين ديوار حک شده است ادای احترام میکنيم .از آن قھرمانھائی الھام میگيريم که به
عنوان اسير جنگی رنج و شکنج بسيار کشيدند ،ولی با سری بلند به وطن بازگشتند .با آنھائی که مجروح شده و ھنوز ھم زخمھای جنگ را با
خود حمل کرده و ناديدهھا را ديدهاند ،پيمان میبنديم .در حالی که بيش از ھزار-و-ششصد نفر از ارتشیھا ھنوز در زمره مفقودين ھستند ،ما از
جايگاه اين ملت ،پيمان میبنديم که ھر چه که در توان داشته باشيم به کار بنديم تا اين ميھنپرستان را به ميھن بازگردانيم .در بازتاب اين ديوار
اعضای خانوادهھای نظامیھا را میبينيم که دردی را با خود حمل میکنند که شايد ھيچ گاه از شدتش کاسته نگردد .اما ،اين واقعيت که
عزيزانشان در قلوب تمامی امريکائیھا جای دارند که برای ابد مديون فداکاری ،شجاعت و خدماتشان ھستند ،به آنھا آرامش میبخشد".
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سربازان جنگ ويتنام ،شامل پرسنلی که اسير جنگی بودند ،و يا آن که به عنوان مفقود در
) (١سپاس و احترام به
ِ
عمليات ذکر شدهاند ،برای خدمت و فداکاریشان برای اياالت متحده؛ و ھم چنين سپاس و احترام به خانوادهھایشان.
) (٢برجسته نمودن خدمات نيروھای مسلح در طول جنگ ويتنام و مايه گذاری آژانسھای فدرال و سازمانھای دولتی
غير-دولتی که به ھمراه نيروھای مسلح و يا به عنوان پشتيبانی خدمت نمودند.
و ِ
) (٣ادای احترام به مايه گذاریھای مردم اياالت متحده در طول جنگ ويتنام در جبھۀ داخلی.
) (٤برجسته نمودن پيشرفتھای تکنولوژيک ،علمی ،و پزشکی وابسته به تحقيقات نظامی که در طول جنگ ويتنام
صورت گرفت.
) (٥ارج گذاری بر ھمکاری و فداکاریھای متحدين اياالت متحده در طول جنگ ويتنام.
اگرچه ھمۀ اين نکتهھا ترسناکاند ،اما به ويژه نکتۀ چھارم روی نازیھا را سفيد میکند .بی ترديد روزی را ھم
خواھيم ديد که يادمان جنگ عليه ترور )اگر که روزی به پايان برسد( برگزار گردد و آن وقت ھست که به ما بياموزند
که اين جنگ اعجاز ھواپيماھای بیسرنشين را به ارمغان داشته است.
برخی از مخالفان اين جريان بر اين باورند که ادای احترام به سربازان جنگ ويتنام شايسته بوده ،اما ارتشی که کشور
را به جنگ کشانيد نبايد در رأس اين کار قرار داشته باشد .در پاسخ بايد گفت که ادای احترام تنھا شايستۀ آن سربازانی
است که شھامت آن را داشتند که به رغم تمامی خطراتی که تھديدشان میکرد به مخالفت با جنگ برخيزند .از آن
گان سياسی ،اقتصادی و روشنفکران بود .فراموش نکنيم
کار نخب ِ
گذشته ،ارتش کشور را به جنگ نکشانيد .بلکه ،اين ِ
که جيمی کارتر بذله گوئی فرمودند که "ويرانی دوجانبه بوده است ".واقعيت اين است که تمامی اين تشريفات چيزی
جز تبليغات امپرياليستی نيست .بنابراين ،نبايد از مطالبی که در تارنمای اين تشريفات جا داده شده دغدغۀ خاطر داشت.
ھر روز دروغھای بسياری توسط آموزگاران در مدارس و دانشگاهھا به خورد فرزندان ما داده میشود.

٥

اما ،بسيار به جا میبود که اگر جنگ به طور انتقادی بررسی شده و تجليل از آن با مخالفت وسيع مردمی ھمراه با
جلسات آموزشی ،تظاھرات و راه پيمائیھا ھمراه میشد .در چنين صورتی ،میشد اين حرکات را به جنگ تمام
ناشدنی و مرگبار به اصطالح عليه ترور و پروسۀ تبديل اياالت متحده به يک نظام پوليسی نيز تعميم داد ٦.اين گونه
آموزش انتقادی است که میتواند در برابر ھژمونی و سيطرۀ فراگير اقتصاد سياسی که بر تمامی پھنهھای حيات ما
چنگ انداخته است مقاومت بيافريند .ھمان طور که آنری ژيرو يادآوری میکند ،يکی از مھمترين عملکردھای آموزش
انتقادی زنده نگه داشتن حافظۀ تاريخی است تا شاھدی صادق برای حقايق گذشته باشد و بدين ترتيب سياست امروز را
به يک دموکراسی سرزنده بدل سازد .بر ماست که ھمواره بر آن چه که قدرتمندان میگويند شک ورزيده و از ھر آن
چه که عدالتخواھانه و آزاديبخش است جانبداری کنيم .حافظۀ تاريخی در اين لحظۀ مشخص به مثابۀ شکلی از آموزش
مسلط "ماشين انگار-زدای امريکا" و جنگ-ستائیاش را زير سؤال می برد،
روايت
عمومی عمل میکند که نه تنھا
ِ
ِ
بلکه ھم چنين طرز تفکر جامعۀ امريکا در بارۀ توحشی که در ويتنام اعمال شده و خشونت دولتی و ميليتاريسم را

 5در اين جا دو پراگراف را خالصه نموده و در اين پاراگراف جا دادهام) .م(
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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 بر عھدۀ ماست که پيش از ھر چيزی بر آن چه که، در عين حالی که گفتهھای ژيرو را میپذيريم، اما٧.عوض میکند
اياالت متحده بر خلق ويتنام روا داشته و اين که چگونه اين خلق در برابر قدرتمندترين ارتش جھان مقاومت نموده و آن
 اياالت متحده در اين جنگ تلفات بسياری داشته و آنھائی ھم که زنده ماندند کماکان از.را به زانو درآورد تأکيد کنيم
 خشونتی که، اين ھمه در مقايسه با بیرحمیھائی که بر خلق ويتنام روا شد، اما.درد آن جنگ طوالنی رنج میبرند
ِ
. بزرگداشت و يادآوری تنھا شايستۀ اين مردم است، احترام. رنگ میبازد،ھنوز بخشی از زندگی روزمرۀشان است
 با الھام از رنج و شکنج.آنھا دالورانه برای آزادی خويش از سلطۀ خارجی جنگيده و در اين راه رنج بسياری کشيدند
اين خلق بايد تالش خود را در مبارزه عليه جنگطلبی و امپرياليسم اياالت متحده دو چندان کرده و به ھدف ايجاد
.جامعهای عادالنه سازمانھای نوينی را بنا نھيم
:برای نوشتن اين مقاله از منابع زير کمک گرفتهام
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