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  به خاطر استقالل ملّی شان، «

  »ويتنامی ھا برای تمام بشريت جنگيدند
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امسال پنجاھمين سالگرد رويدادی را برگزار می کنيم که دست کم در وجدان آگاه جمعی در غرب غايب است، يعنی 

 ١٩۶٢با اين وجود، مشخصا در سال ). ١( به جنوب ويتنام می نامدامريکارويدادی که نوآم چامسکی آن را تھاجم 

 بی -دی ين «نھا ايجاد شده بود، پس ازشکست در بود که اياالت متحده برای نجات دولت ويتنام جنوبی که توسط آ

  . که به جنگ فرانسه خاتمه داده بود، بمباران ويتنام جنوبی را آغاز کرد١٩۵۴و توافقات ژنو در سال »  فو-ين 

بايستی به  آيزنھاور در قراردادھايش با برگزاری انتخابات مخالفت کرده بود، انتخاباتی که می امريکارئيس جمھور 

 "ھو شی مين"مخالفت آيزنھاور با انتخابات بی گمان به اين علت بود که فکر می کرد . نجامد جنوب و شمال بياتحاد

، دولت ويتنام جنوبی اعتبار مردمی خود را از دست داده بود و بيش از پيش در ١٩۶٢در سال . برنده خواھد شد

  .خطر شورشی درونی به سر می برد

، با حادثۀ خليج تونکين آغاز می ١٩۶۴-١٩۶۵نگ ويتنام ناميده اند تنھا در سال آن چه را که در تاريخ رسمی، ج

  .شود و پس از اين حادثه است که بمب افکن ھا برای بمباران ويتنام شمالی به پرواز در می آيند
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ام شمالی از ويتنام جنوبی در مقابل ويتن» دفاع«ئی امريکاآغاز کردن جنگ در اين تاريخ اجازه می داد که اسطورۀ 

، و ارسال ١٩۵۴بی اعتبار دانستن انتخابات پس از ) ١را مطرح کنند، و بر اين اساس با يک تير دو نشان بزنند، 

  .١٩۶٢نيروی ھوائی اياالت متحده برای بمباران جنوب از سال 

شوروی در اشغال افغانستان توسط اتحاد جماھير «از روی اصطالح » امريکااشغال ويتنام جنوبی توسط «اصطالح 

 نسخه برداری شده است، شوروی نيز به شکل مشابھی برای نجات دولت افغان که در استقرار آن ١٩٧٩سال 

البته چنين مقايسه ای در رابطه با اتحاد جماھير سوسياليستی شوروی ناعادالنه است . کوشيده بود اقدام کرد

، ولی با *.) ھزاران کيلومتر با ويتنام فاصله داردافغانستان کشور ھمسايۀ شوروی است در حالی که اياالت متحده(

قابل تصور نيست و شنيده ) در غرب(برای جامعۀ ما » امريکاال ويتنام جنوبی توسط غاش«اين وجود، اصطالح 

در حالی که مداخله ای که در سال . نمی شود، و حتی در غالب جريان ھای صلح طلب نيز وضع به ھمين گونه است

 .  است١٩۴۵، منشأ يکی از بزرگترين تراژدی ھای قرن بيستم و اسفناکترين پس از جنگ  صورت گرفت١٩۶٢
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کس واقعا اطالع دقيقی از  و ميليون ھا کشته که ھيچ) ويتنام، کامبوج، الئوس(سه کشور برای ده ھا سال ويران شد 

  .تعداد قربانيان اين جنگ ندارد

  

: فريقا به کار می بردند ائی ھا برای شمارش قربانيان از شيوۀ خاصی استفاده می کردند که استعمارگران در امريکا

ئی ھا برای ويتمين، امريکاويتکنگ اصطالح توھين آميزی بود که (اگر مرده و اگر زرد است، يک ويتکنگ است 

. اين شيوۀ شمارش موجب می شد که قربانيان غير نظامی را به حساب نياورند).  کار می بردندمبارزان کمونيست به

در رابطه با ويتنامی ھا نيز در ادامۀ ھمين حسابداری سھل انگارانه است که ھيچ وظيفه ای برای يادمان آنھا 

را که در رابطه با چنين ) ربی ھاما غ(ھيچ قانونی بازنگری تمام تحريفات گسترده در فرھنگ ما . احساس نمی کنند

برای چنين رويدادھائی موزه ايجاد نمی کنند، و يا مجسمۀ يادبودی برای .  منع نمی کند، ھائی وجود داردرويداد

 که در ئیغالبا آنھا. دی اختصاص نمی دھنديقربانيان بنا نمی سازند، و در دانشگاه نيز بخشی را به بررسی اين تراژ

 را مطرح می کنند، و در تمام سفارتخانه ھای جھان دريافت می ئیداشته اند، دائما دفاعيه ھااين کشتارھا شرکت 

  .شوند، بی آن که اتھام تبانی و يا ھم کاری در چنين جنايتی عليه آنھا صادر شده باشد

 در دروس تاريخ ھمواره به ھمان سوئی گرايش دارد که. جنگ ويتنام گرفته نشده است» درسی از تاريخ «چھي

 عليه تماميت خواھی اين است که ئیضعف دموکراسی در رويارو. مونيخ، مونيخ، مونيخ: گذشته داشته، مثل ھميشه 

 که توسط ئیفورا به راه می افتند، با گل در لولۀ تفنگ، يا به طريق اولی، ارسال بمب افکن و پھپاد عليه کشورھا

ين کاروان مرگ برای آن که از ھولوکاست تازه ای جلو گيری اداره می شود، تمام ا» ھيتلر ھای تازه ھيتلره شده«

  . ، سوريه و فردا شايد ايراناکنيم، يوگوسالوی، افغانستان، عراق، ليبي

، به چپ و »مونيخ«ترفند . حتی از ديدگاه تاريخی، داستان مونيخ حقيقت ندارد، ولی اين موضوع را کنار بگذاريم

  .ضد فاشيسم با پرچم پر ستاره متحد شوندچپ افراطی اجازه می دھد که به نام 

گروه ) (٢(»بوت پيوپل«بود، جريان ) ١٩۴۵- ١٩٧۵(از ھمه اسفناکتر، پيامد ھای تراژيک اين جنگ سی ساله 

 توسط غرب، و به و خمر سرخ، فوراً ...) ھای ويتنامی که سوار بر قايق ھا آوارۀ درياھا و اقيانوس ھا شده بودند

برای توجيه سياست مداخله به کار بسته شد، در حالی که مشخصا سياست مداخلۀ » چپروشنفکران «ويژه توسط 

  .دی بودياياالت متحده در امور داخلی ويتنام ھمانا منشأ اين تراژ
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بياموزند، در مسير غلط حرکت می کنند، به اين معنا که » درس تاريخی«و وقتی که می خواھند از جنگ ويتنام 

ی فروتنانۀ غرب به شکل صلح آميز می خواھد روسيه، چين، کوبا، ايران، سوريه يا ونزوئال خلع سالح تالش ھا

  . که از مونيخ و ھولوکاست آموختندئیيعنی مشخصا خالف درس ھا. شوند

خود از سوی ديگر آنھا . ، بلکه قربانی بمباران ھای سنگين بودند»نفرت«يا » سيطرۀ نمادينه«ويتنامی ھا نه قربانی 

. را به عنوان قربانی نمی ديدند، بلکه به عنوان فعاالنی می دانستند که سرنوشت خودشان را به دست گرفته بودند

 ھدايت می جياپو نابغۀ نظامی مانند ھو شی مين آنھا توسط يکی از بزرگترين نوابغ سياسی تمام قرون و اعصار، 

  .شدند

  

  ١٩۴۵ھوشی مين و جياپ در سال 
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نگيدند، که البته در جھان جھانی شدۀ ما مفھومی از آنھا برای دموکراسی نمی جنگيدند، ولی برای استقالل ملی می ج

  .و اين مبارزه را نيز آنھا عليه دموکراسی ھای فرانسه و اياالت متحده برپا کردند.  تلقی می شود،دور خارج شده

، نه از )، کلمه ای که در آن دوران تازگی داشت»ارزش«(نفرت نداشتند » ارزشھای ما«با اين وجود ويتنامی ھا از 

  .رب، نه از علم، نه از خرد گرائی، نه از مدرنيته، آنھا تنھا می خواستند از ميوه ھای آن بھره مند شوندغ

آنھا مذھبی به مفھوم خاص کلمه نبودند و بر اساس ھويت نيز فکر نمی کردند، ولی به طبقۀ اجتماعی حساسيت 

چنين تفکيکی شايد ساده انگارانه به نظر . شدند و رھبرانشان تفکيک قائل می امريکاآنھا دائما بين مردم . داشتند

  .فتد بين رھبران حزب و مردم فاصله بيامريکارسد، ولی ھمين موضوع موجب شد که در 

 آنھا تحميل شده بود، ھيچ غرامتی دريافت نکردند و جبران ر که بئیويتنامی ھا به خاطر خسارات و دردھا و رنجھا

آنھا نيز ھرگز چنين درخواستی را مطرح نکردند، زيرا . ا به عمل نيامدھيچ عذر خواھی از آنھ. خسارت نشدند

  . پيروزيشان برای آنھا کافی بود

آنھا تنھا درخواست کردند که . ن را محاکمه کندای کيفری درخواست کردند که متجاوزآنھا تنھا از ديوان بين الملل

ھمان گونه که رئيس جمھور .  تحقير پس زدند، چيزی که از آنھا پذيرفته نشد و با»جراحات جنگ درمان شود«

 کشته در يک سو، ۵٠٠٠٠در واقع . »خسارات دو جانبه بودند« کارتر، برندۀ آيندۀ جايزۀ صلح نوبل گفت، امريکا

  .چندين ميليون در سوی ديگر

 از رات جراحت باری نزد برخیييآنھا از شکل سوسياليسم به سرمايه داری روی آوردند، و بر اين اساس تغ

اسامی واقعی عبارت . ھواداران غربی شان ايجاد کردند، ولی در آسيا، سرمايه داری و کمونيسم اسامی بدلی ھستند

  .پشت سر گذاشتن غرب) و به زودی(استقالل ملی، توسعه، جبران شکست ھا و عقب ماندگی ھا : است از 

 کنند، يعنی آن خلبان ھائی را که از دور دست  شان را بازآموزی میۀبه آنھا سرزنش می کردند که دشمنان اسير شد

شايد ساده انديشانه به نظر رسد، ولی آيا . ھا برای بمباران مردمی آمده بودند که تصور می کردند بی دفاع ھستند

  بدتر از آن است که در گوآنتامو اسيران را بی ھيج محاکمه ای به قتل رسانند؟ 
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 نامی نمی شود برای آن متصور شد، ولی مشکل ھر چه بود، آنھا ھميشه در آنھا با بربريتی روياروئی می کردند که

پی راه حل سياسی و حل مسائل از طريق مذاکره بودند، يعنی موضوعی که در حال حاضر مدافعان حقوق بشر ما 

  .حاضر به شنيدن آن نيستند

سزائی داشت، و به نوع خاصی،  بمبارزۀ آنھا در جنبش ھای مھم رھائی بخش قرن بيستم و استعمار زدائی اھميت

آنھا بخشی از جوانان غرب را نسبت به خشونت فوق . مأموريت تمدن سازی را، به شکل وارونه، به تحقق رساند

ب بيداری وجدان آگاه اين بخش از جامعۀ اروپائی جه با بقيۀ جھان آگاه ساختند و موالعادۀ دموکراسی غربی در رابط

  . شان، ويتنامی ھا برای تمام بشريت جنگيدندبه خاطر استقالل ملی. شدند

، اين بيداری وجدان آگاه نسبت به خشونت دموکراسی غربی در جھان به تدريج ناپديد و سپس در ١٩۶٨پس از 

ھويت (ايدئولوژی حقوق بشر، در ذھنيت گرائی و پسامدرنيته حل شد، و به ھمين گونه در منازعات بی وقفۀ ھويت 

  ).ھا

ه سياست مداخلۀ ما به بن بست رسيده، و وقتی که بر طبل رزم عليه ايران و سوريه می کوبند، شايد در اين ساعتی ک

پراتوری و اعتقاد  را به ياد بياوريم که مخلوطی بود از تکبر ام١٩۶٢بی فايده نباشد که تصميم گيری دھشتناک سال 

 با ئیبا اين ھمه، در رويارو.  فرو ببلعدکنولوژی، که می بايستی جنوب شرقی آسيا را در جھنمبه قدرت مطلق ت

  ؟ »ھرگز تکرار نشود«جنگ ھای غير دفاعی، شايد بتوانيم آرزو کنيم که 

  ژان بريکمون

Jean Bricmont  

٢٢ Mai ٢٠١٢  

]١ [ Noam Chomsky, 1984, celui d’Orwell et le nôtre ,

http://christophe.deleuze.free.fr/D/1984.html Original : Invasion Newspeak : U.S  . &

USSR, FAIR décembre 1989 ,http://www.fair.org/index.php?page=1524. 

٢( boat people 

:مأخذ   

http://www.mondialisation.ca/index.php?context=va&aid=31058 

 

 ٢٠١٢ می ٢۶مرکز مطالعات جھانی سازی 

 گاھنامۀ ھنر و مبارزه

  ٢٠١٢ ژوئن ٨

com.logfab.mobarze-v-honar-g://http  

  

  :يادداشت

د از وی -* د، باي د می زن وق آن پيون  وقتی نويسنده عادالنه بودن و نا عادالنه بودن يک تجاوز را به ھمسايگی و حق

  :پرسيد

ای  شور ھ اير ک غال س وده ضمن اش تفاده نم ود اس سايگی خ وق ھم ر از حق ی ھيتل سوی، وقت وان يک فران ه عن ا ب آي

  عادالنه می داند و يا ناعادالنه؟؟ مود، آن اشغال راھمسايه، فرانسه را نيز اشغال ن
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ما مطمئن ھستيم که ھيچ انسانی وقتی چيزی به نام وجدان داشته باشد، تجاوز ھيتلر را عادالنه تبليغ نمی نمايد، از 

 يا امريکا ھمين جاست که اين آقايان بايد بدانند که وقتی به ارتباط اشغال جنايتکارانۀ افغانستان به وسيلۀ شوروی و

حرف می زنند، نبايد به دام تبليغات دشمنان مردم افغانستان اعم از سوسيال امپرياليزم شوروی و يا ھم امپرياليزم 

  .افتاده و به حيث سخنگوی آنھا مطالب خويش را عرضه بدارندجنايت گستر امريکا 

 AA-AAادارۀ پورتال


