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  :ويتنام
  جنگی که اياالت متحده در آن به زانو درآمد

١  
  :يادداشت مترجم

پرست ويتنامی در طی يک نيروھای انقالبی و ميھن.  گذردويتنام بيش از چھار دھه میاز شکست نظامی امپرياليسم در 

گر امپرياليستی در ھندوچين را از چرخش باز ماعی توانستند ماشين نظامی ويران طوالنی نظامی، سياسی و اجتۀمبارز

شان ھا و مزدوران امپرياليستۀزبونانشکست و فرار .   پايان بگذارندۀ امپرياليستی نقطۀاندازی و سلطداشته و بر دست

پيروزی خلق ويتنام به .  کش در سراسر جھان گشوده بودھای زحمت تودهۀای را در مبارزاز ويتنام به واقع افق تازه

ھم زمان، . ھای تحت ستم جھان بودی التين و ديگر بخشامريکافريقا، آسيا، ای در ئ تودهۀمعنای گشايش نوينی در مبارز

ِکشان کشورھای صف مقدم جبھ کارگر و ديگر زحمتۀطبقبرای  ای در ِ گشايش فصل تازهۀ امپرياليستی نيز به منزلۀِ

  . طبقاتی بودۀبندی مبارزانکشاف و صورت

داری و  سرمايهرسد که پيروزی عليهانه، نزديک به پنجاه سال پس از آن، ھم اکنون اين گونه به نظر میمتأسف

ِپس از فروپاشی نظام سياسی موجود در اتحاد .  رس باشدبيش از ھر زمان ديگری دور از دستخوار ِامپرياليسم جھان

ھا  قرن بيستم، جھان به سرعت يک قطبی شده و کشمکش ميان امپرياليستۀ دھخرشوروی و کشورھای اقمار آن در اوا

 به سرعت دست به کار شده تا مريکااامپرياليسم . کم به طور مقطعی، حل گرديدِبه سرعت به نفع اياالت متحده، دست

اندازی و تجاوزگری امپرياليستی ابعاد در راستای اين ھدف، دست. اش را بر سراسر جھان اعمال کندبتواند سلطه

اش را که  ماشين منفور نظامیئیپنج سال گذشته، اياالت متحده بدون ھيچ پروا-و-در طی بيست. شگرفی به خود گرفت

اين .  ھای سراسر جھان به حرکت انداختر آمده بود، بار ديگر برای به زير سلطه درآوردن خلقدر ويتنام به زانو د

کش در عراق، ھای زحمتتوده.  ف قرار داده استفريقا را ھداھای خاورميانه و شمال  نخست خلقۀتجاوزگری در وھل

ھا و جھانی، امپرياليستداری اری سرمايهخو خونی  و فلسطين بھای سنگينی را به ازا ، سوريه، يمناافغانستان، ليبي

  .پردازندش در منطقه پرداخته و کماکان میمزدوران

فريقا، در عين حال با ا خاورميانه و شمال ۀھای منطقش در سرکوبی خلقامريکا به موازات نقش مستقيمامپرياليسم 

- عش، النصره، جيش االسالم و ديگران و انداختنخوار تحت عناوينی مانند القاعده، داِھای اسالمی آدمدسته- و- ايجاد دار

بخش ملی  آزادیۀبرد تا از پاگيری ھر گونه جنبشی انقالبی، ھمانند جبھش را به کار میھا تمام تالششان به جان توده
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بازوی ساز امپرياليسم به عنوان ِخوار دستِھای اسالمی آدماين سازمان.  ندگيری کاش پيش تحت سلطهۀويتنام، در منطق

پا بريدن و -و-زدن، دست انقالبی از ھيچ جنايتی نظير گردنۀکن کردن مبارزداخلی و مکمل امپرياليسم جھت ريشه

َھا از قبل جنايتامپرياليست.  دھند به خود راه نمیئیزنده سوزاندن ابا-زنده ھای اين مزدوران، البته، ھم از آخور کاریِ

  .خورند و ھم از توبرهمی

سيستم سياسی .  ً سياسی جھان کامال از آن چه که پنجاه سال پيش در جريان بود متفاوت باشدۀاست که صحنُپر واضح 

 نجومی ۀ فاصل،گانی که در مبارزه برای آزادی آن جان باختندھای رزمندآلحاکم بر کشور ويتنام در حال حاضر با ايده

از . ز نظامی اياالت متحده به ويتنام، کماکان دارای اھميت استاز ديدگاه من، اما، مروری دوباره بر حقايق تجاو.  دارد

 به امريکا تجاوزگری عريان امپرياليسم ۀدر بحبوح(ای را که نزديک به يک دھه پيش اين نقطه نظر بود که تاريخچه

منتشر  International Socialist Review توسط Vietnam: The war that the U.S. lostبا عنوان ) عراق

 نوشته شده، اما، برای امريکائی ۀچه به طور عمده برای خوانند اگرچه اين تاريخ.  امشده بود به فارسی برگردانده

جنگ و -ِھای ضد، به ويژه ارتشیامريکاھای مردم  نقش تودهۀات بسياری را در زمينئي نيز جزامريکائی غير ۀخوانند

  .ت متحده در ھندوچين داراستژی نظامی ايااليدانشجويان، در شکست سترات

 را خواندم که به ٢٠١٥ ماه مه ۀ در شمارMonthly Review ۀنامماھ ۀھم زمان با پايان اين ترجمه بود که سرمقال

نويسنده، جنگ .  ً جنگ ويتنام را رويکردی کامال متفاوت يافتمۀرويکرد نويسنده به مقول.  جنگ ويتنام اختصاص داشت

 اين مقاله ۀبه اين خاطر بود که قرار دادن ترجم.  کندداری بررسی میرچوب شکل توليد سرمايهاياالت متحده را در چا

  . باال بی مورد نديدمۀرا در کنار مقال

  نيکو پورورزان

  

  ١از استيالی فرانسه تا سرنگونی رژيم دئيم

س جمھور وقت ئي ر٢لد فوردجراگريختند،  از سايگون می١٩٧٥ اپريل در امريکائیھای ھنگامی که آخرين بازمانده

ًاما، تقريبا بالفاصله پس از آن نوشتن کتاب .   در ھندوچين بسته شدامريکااياالت متحده اعالم نمود که کتاب دخالتگری 

ًتر اين که سرگذشت آن چه که واقعا در ويتنام رخ داده بود به دست بازنويسی سيستماتيک ديگری آغاز گرديد، يا دقيق

 اين شکست خفتبار از ۀالزم بود که خاطر.  ترين شکست نظامی تاريخ اياالت متحده بودگ ويتنام بزر  جنگ.سپرده شد

ش  انکار نموده و يا آن که براي را نشاند که يا اين شکست را از اساسئیھا مردم زدوده شده و به جای آن افسانهۀحافظ

ار دستگاه نياز به آن داشتند که بر آن چه که با عنوان خو حاکم اياالت متحده و روشنفکران جيرهۀطبق.  توجيھی بزايد

 حاکم از اين کابوس که ھر ۀ به عبارتی غلبه کردن بر ترس و نکبت طبق– شناخته می شد فائق آيند ٣دردنشان ويتنام

  .ھا را برانگيزاندبدل شده و مخالفت توده" باتالق"گونه درگيری نظامی در ابعاد بزرگ  ممکن است که به 

ترين ماشين توان کرد که قدرتمند رخ داده است، حتا تصورش را ھم نمی٤مروری بر آن چه که در ده سال گذشتهبا 

اما، عين اين نکته در شب آغاز جنگ ويتنام نيز صدق .   نظامی شکست بخوردئیجنگی جھان روزی در يک رويارو

-و-ھا انسان که امروزه در گوشه بود؟  برای ميليون اياالت متحده در ويتنام چهۀجانبعلت شکست کامل و ھمه.  کردمی

                                                 
.  ، منتشر شد٢٠٠٥ چ و مار٢٠٠٣، بين ماه مه ISR ۀنشري ٤٠ و ٣٣، ٢٩ھای در شماره) Joe Allen( تحقيقی به قلم جو آلن ۀ اين مقال 1

  ) م. (باشد میVietnam: The war that the U.S. lostعنوان اصلی مقاله 
2 Gerald Rudolph Ford Jr., 38th President of United States from 1974 to 1977. 
3 Vietnam Syndrome 

  )م. (باشد می٢٠٠٣گ دوم عراق و اشغال آن به دست اياالت متحده در سال  تا جن١٩٩١ مراد از جنگ اول عراق در سال  4
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ال از اھميتی بسا ؤ تحت دکترين جديد بوش قرار دارند اين سامريکاکنار جھان روياروی امپرياليسم بسا زھرآگين تر 

 به اين پرسش نياز است که به پيش از پياده شدن نيروھای اياالت متحده در ئیبرای پاسخگو.  فراتر برخوردار است

 رجوع کرده و به تاريخ نبرد برای استقالل ويتنام و جنبش کمونيستی نظری بيفکنيم که دو بار به پيروزی راه ١٩٦٥

  ٥.ھاامريکائیھا و بار دوم عليه  بار اول در نبرد عليه فرانسوی–برد 

  ادامه دارد

 

 
 

                                                 
 اگرچه تمرکز اين نوشته بر دخالتگری اياالت متحده در ويتنام است، اما سياست ھای ويرانگر اياالت متحده در الئوس و کامبوج اگر بيشتر  5

  :ت متحده در اين دو کشور رجوع شود بهبرای بررسی نقش اياال.  از ويتنام نبود، بی ترديد کمتر نيز نبود
- Alfred McCoy, “Laos: War and Revolution”,  (New York, Harper and Row, 1970) 
- William Shawcross, “Sideshow: Kissinger, Nixon and the Destruction of Cambodia”, (New York, 

Simon and Shuster, 1979) 
- Noam Chomsky and Edward S. Herman, “The Political Economy of Human Rights”, (Boston, South 

End Press, 1979) 
 


