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  سليمی نعيم : نويسنده
  ٢٠١٩ فبروری ١٧

 

 دموکراسی جنين سقط
 اسیسي دوکتورين جانب از شفابخشیۀ نسخ پيشنھاد از است عبارت حاضر ۀنوشت در دموکراسی جنين سقط از منظور

 کنم می فکر ؛ ام شده نايل نھاآ به من که ھای يافته بنابر که باشد می امريکا ۀمتحد اياالت خاصتا ؛ داریه سرماي ممالک

 از بعد امريکا ۀمتحد اياالت در قدرت حاکم حلقات که نيست شکی جای البته . گرديد  عملیويتنام در بار اولين برای

 که التين امريکای جمله از جھان کشور ٥٠ از بيشتر سياسی ھای ِرژيم رييتغ و سرنگونی قسمت در دوم جھانی جنگ

 نھاآ به که مواردی از بسياری حال ھمه به اما ؛ است داشته دست ؛ اند بوده منتخبی ھای حکومت دارای نھاآ اکثريت

 . اند داشته خارجی وجود هک بودند برحالی دموکراسی يکنوع از یئھا مدل و ھا نمونه ۀبرگيرند درً غالبا نموديم اشاره

 یئاستراليا اور نام و شھير ژورناليست ريسرج و زحمات نظرمن به ولی ؛ يافته انتشار راستا ين ادر اکنون فراوانی آثار

 ٢٠٠٧ سال در که باشد می ستايش نھايت سزاوار مودرد ينادر "پلجر جان" نامه ب

 در که نموده تھيه ارتباط ينا به " دموکراسی عليه جنگ "عنوان زير را مستندی فلم

  . است دسترس قابل يوتيوب جمله من ؛ انترنيتی ھای سايت ۀھم

 سياسی رژيم ريتغي از حالتی ھمچو وقوع شاھد ما که است وریآ ياد به الزم ھمچنان

 مصدق محمد منتخب حکومت نآ در که ايم بوده ايران ١٩٥٣ سال کودتای در

  .گرديد سرنگون ايران ارتش و "سيا" سازماندھی با ايران وقت صدراعظم

 برايم "... جنين سقط "عنوانی چنين انتخاب ۀايد که اين دانم می وریآ ياد به الزم

 به Tet تھاجم " عنوان زير را مضمونی ھا تازگی ين ادر که گرديد الھام زمانی

 مناسبت به " مارکسيزم از دفاع در" ۀمجل در " ويتنام جنگ در بزرگ چرخش مثابه
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" وود الن" گینويسند به که خواندم می حمله اين سالگرد مينو چھل

 تحرير ۀرشت به ، مذکور ۀمجل تيوريسن و رخؤم ،سياسی بزرگ منتقد

 گسترده حمالت به اشاره ويتنامی زبان به Tet منظوراز . بود درآمده

 ؛ شمالی ويتنام سربازان از  ٧٠.٠٠٠ نآ در که باشد می قاطعی و

 نيرو باالی جنوبی ويبتنام در ملی زاديبخشآ ۀبھج جنگجويان با يکجا

 نکشورآ در را جنگ سرنوشت که نمودند اندازی راه یئامريکا ھای

 تقويم بنابر که رخداد نو سال غازآ در حمالت اين که چون داد؛ ريتغي

 نگارش از وود الن منظور که گرچه . ناميدند می Tet را ان ويتنامی

 با آن از موازی نتايج خراجاست ؛ موضوع ۀحاشي در مضمون اين

 می را طوالنی بحث ايجاب نآ در شدن داخل که باشد می عراق جنگ

 نکات به مضمون اين عميق و دقيق ۀمطالع ضمن من ولی ؛ نمايد

  : دانم می الزمی اندک نبشته اين گانخوانند با را نآ سازی شريک و تذکار که نمودم برخورد ديگری جالب

 حضور فرانسه تا داد اجازه جاپان نھمهآ وجود با اما ، نمود اشغال را اندونيزيا جاپان قوای ١٩٤٠ مبرسپت ماه در -١

 ١٩٤١ جوالی ماه در جنوبی ويتنام طرفه ب جاپان ھای نيرو حرکت . نمايد حفظ منطقه در را خود استعماری ۀادار

 زمينه ايجاد خطر نفت کمبود آن ۀنتيج در که نمايند وضع را نفت کبيرتحريم بريتانيای و امريکا ۀمتحد اياالت تا شد سبب

 نيرو پايگاه باالی جاپان یئھوا و بحری ھای نيرو آن اثر در که نمود فراھم را جاپان و امريکا ميان جنگ درگيری ھای

 و نمود حمله ١٩٤١ مبردس ٧ تاريخ به یئھاوا ۀمنطق در واقعpearl Harbour ھاربر پيرل نامه ب امريکا بحری ھای

 تالش ھای انگيزه بدينوسيله تا بود ضرور خاطریه ب نکته اين تذکار . داد جنگ اعالن جاپان مقابل در نيز کاامري

 سياست چنين اتخاذ از منظور . نمايد پيدا وضاحت بحرالکاھل و آسيا در ِستراتيژک کليدی مناطق بر تسلط جھت امريکا

 ھای نيرو راندن بيرون به متمرکز حال عين در بلکه ، هن جاپان زدن عقب متوجه ًصرفا امريکا جانب از تراتيژيکس

  . نيزبود مناطق ين ااز انگلستان و فرانسه امپرياليستی کار کھنهو  کشته کار استعماری

 در که " امريکا ستراتيژيک خدمات دفتر " به مربوط افراد که بود اين افتيد اتفاق زمان ين ادر که یئھا شگفتی از يکی

 موقعيت مين ھوچی قرارگاه نآ در که شمالی ويتنام ھای جنگل در را تيمی يک بود "ياس"مانساز پيشين سلف واقعيت

 هقار اقليم امراض و مالريا از ناشی جدی بيماری درگير مين ھوچی نزمانآ در. نمود ديسانت وی تداوی جھت ؛ داشت

  . است جالب تاريخی درسھای لحاظ از که است شده زده سخن نآ ۀبار در بندرت حاله ب تا که بود یئ

 ويتنام مردم فقيد رھبر مين ھوچی الخرهاب که ابيم يدرمی ؛ "مارکسيزم از فاع د در" ۀمجل ۀنويسند ھای يافته نظربه - ٢

 گرديده آغاز ١٩٣٠ سال از که يجينگب و سکوم حمايت وردنآ دسته ب با مأتو پيگيرکه یئگوريال ھای جنگ ۀنتيج در

 گذشت از بعد آن ۀنتيج در که نمود اعالن فرانسه استعمار از را ويتنام استقالل و زادیآ ١٩٤٥ مبرسپت ٢ تاريخه ب ؛ بود

 برای ھا زمينه تمامی که است عقيده اين به وود آلن. نمود آغاز تابيدن به کشور اين فراز بر آزادی آفتاب سال  ٨٠

 مين ھوچی ۀرزمند ھای نيرو و ودب گرديده مساعد ١٩٤٥ در جنوب و شمال ميان وحدت ايجاد و ويتنام مکمل آزادی

 برای نيز جنوب در مردم ۀتود حمايت کامل ھای زمينه و شوند جنوبی ويتنام داخل آفرينی ظفر مارش با توانستند می

 شکر خاطر حفظ خاطر به تاريخی فرصت چنين از واشنگتن – سکوم سازش و معامله بر بنا اما ؛ بود مساعد کار اين

  . نيامد عمله ب استفاده ؛ مريکاا ۀمتحد اياالت ۀرنجان
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 غازآ سر در که است "دمکراسی جنين سقط" ھمانا دھد می تشکيل نوشتار درين را موضوع جان که یئنھا مطلب -٣

 معاصر اصطالح به ناخالق و سياست دوکتوران جراحی ملياتع ۀنحو چگونگی بررسی . شدم آور ياد نآ از سخن

 بازتاب از حاله ب تا که يستئھا ناگفته ۀجمل از باشند می دارا جھان و اروپا رد را قرنه چندين عمر که دموکراسی

 در جراحی اين التآ سامان چگونه است اين کنيد می مشاھده قسمت ين ادر که را آنچه . است بوده برخوردار کیاند

 یئفضا چنين ١٩٥٦ سال در که است وریآ ياد قابل . کند می خفه را خودش تولد حال در آبستن طفل لزوم صورت

 در وود الن . نمود مخالفت آن با امريکا مگر ؛ ارشودزبرگ ويتنام در سرتاسری انتخابات آن حسب که بود شده فراھم

 برای فرمانی" نامه ب وی کتاب از اقتباس با که )١٩٦١-١٩٥٣( امريکا جمھور يسئر مين ٣٤ ھاور آيزن ازجنرال نقل

 در را ءآرا درصد ٨٠ مين ھوچی وی تصور به که گفت ًابعد ھاور يزنا جمھور يسئر" که اين نوسد می "تغيير

 " وردآ می دسته ب آزاد انتخابات اریزبرگ صورت

 ۀمتحد اياالت زميامپريال جانب از یئموضعگير چنين 

 زيبای ۀلطيف شود می که است افتضاحی بيانگر امريکا

 می آغاز چنين لطيفه آن و نوشت آن مورد در را سياسی

 که شرطی به مگر ؛ ھستند خوب بسيار خاباتانت : گردد

 پسند مورد که باشند حکوماتی نصب و نيتعي آن ۀنتيج

 اين آن غيررد ؛ کند مينأت را آن منفعت و بوده امريکا

 کنيم پنھان صندوقی گاو يک درکنج بايد را زيبا ۀنسخ

 می را سطور اين وقتی . نبيند را آن ۀچھر کسی که

 و خرد فززانه فردوسی حکيم از  ایسروده نوشتم

  : آمد يادم حکمت

 افراسياب ميدان و گرز و من    جواب دـآي من کامه ب جز اگر

 با ولی ؛ باشيم می ی ئهنطف نيمبند دموکراسی از يکنوعی دارای افغانستان در نيز ما ؛ برود يادم که ين ااز قبل ؛ آھان

 خوبی آغاز دارای توانست می تولد صورت رد که بود رسيده پختگی به نيرومند ۀنطف اين ويتنام ۀنمون در که اين تفاوت

 بطن در نطفه اين افغانستان مثال و  نمونه در اما ؛ گرديد سقط سفانهأمت که باشد سوياليستی دموکراتيک ِرژم يک برای

 مجرد به دموکراسی اين که است اين تشويش . گرديد وارد و صادر کابل به بن از بلکه ؛ بود نيافته پرورش ما ۀجامع

 او و نمود اعتراف تلخ حقيقت اين به خودش غنی اشرف جناب . نشود ھالک و ننمايد قلبی ۀسکت خارجی تھایقو ۀتخلي

 . است طوالنی زمان مدت ماه شش . ابيم ينمی دوام ما ؛ کنند قطع را خود منابع ماه شش برای غرب و امريکا اگر گفت

 پاسپورتھايشان با را وطن به ناينخا اين ھمه که کنيد نيقي شما ؛ شود اعالن لحظه ھمين تخليه اگر که است اين واقعيت

  . واھيد ديدخ فرار حالت در کابل المللی بين یئھوا ميدان در

  پايان

 

  : نوت

 منتشر ديگر ھای سايت از برخی و اينجانب فيسبوکی سايت در ٢٠١٨ فبروری ٢ تاريخ به بار اولين برای مضمون اين

 ھای جلوه جديد و تازه انکشافات ،کابل پوشالی دولت ناکام دموکراسی مورد در آن اتکيدأت و اشارات بنابرآن ؛ گرديد
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 آنھا قلم اين متعدد مقاالت آن معين زمان و وقت در که گيرد نمی بر در سالجاری ميزان ماه در را دموکراسی اين ناکام

  . است نموده منعکس و بازتاب را

  احترام با

  سليمی ن

  


