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                                                                    م ویتنا ره وبابوس د کا                    
The Vietnam Nightmar -Again                                                                       
 میا ن ایاالت متحده امریکاهمسا ن وهما نند ویتنا م ؛ سعی وتالش های اردو وغیرنظا 

   .ازجهل عمیق وطغیان  امپریا لیستی میبا شد(سمی)در ا فغا نستا ن  مخلوط زهری 
     

  نی  روح امپراتوری  هنوز هم درواشنگتن درمیان کسا :لس می نویسدمارگ اریک     

          گرم وداغکه دنیای خارج را تاحال شناسایی نکرده اند وآزان درک درست ندارند         

                                                                                                                                           . می سوزد                                  

ل تما شای  همین اکنون درحا تا  شما واقعا   جمله  از  بخش بزرگی از امریکا یی ها        

درمورد ویتنام بدست نشر ( PBS)ل که در برنامه های تلویزیونی خد ما ت عمومی  سریا

سپرده میشود میباشید  این سلایر بجای آنکه  به توضیح عوامل مسببه  درگیری های گیج 

مک نرمک با درعوض  این  دربا ریا ن وهمه کا ران  واشنگتن اند که نر  کننده بپردازد

.                                               ندنداشتن انگیزه سرکوبگرانه به درگیریها و اختالفات شد ید ووخیم دامن میز

واکنون که من  ویتنام صورت گرفتراهپیمایی احمقانه ای که به خاطر ادامه جنگ در     

د  می بینم ویا تماشا میکنم برای پخش میشو( PBS)آنرا در سر یا ل تلویزیونی که توسط 

ارتش امریکا   من  بسیار دردناک ودشواراست  چونکه درآوایل جنگ  در ویتنام  من در



یت میکردم   ویتنام  حما ت از جنگ در بخاطر خد مت  قرارگرفتم ؛ من درآنوقت  به شد

یکجا به ن   نا دیگر جوا  احساساتی  با وومن به صفت یک جوان خون گرم ووطنپرست 

که  یی راهپیما  تصویر  آن( PBS)یت میکردیم  که اکنون  تلویزیون  شدت از جنگ حما

درخیا با ن شماره پنج شهر نیویا رک صورت  گرفته بود  ومن  نیز درآن  راهپیما ی با 

لتی از ذهن  لت  پیش دیده حا حا)دیگران بودم  تصویر آن راهپیمای  برایم آشنا پنداری 

ن صحنه را قبال  دیده  س  میکند  که آ ن آن صحنه  احسا ید ن  فرد  پس ازداست که از آ

.                                                                              بود ( توسط این قلمیا    یکی پیداز و...است 

جنگ سرد  به شد ت ودر بلند تر ین قله های خود ( 7691)درآن زمان  یعنی درسال      

ادامه داشت وما واقعا  معتقد بودیم  که اگر  ایاالت متحده امریکا موضع  خودرا درویتنام 

             .                         ازدست بدهد  ، شوروی ها وچینایی ها  تمام آسیای جنوبی را  سرازیر خواهد کرد 

حاالنکه درواشنگتن  به نظر نمیرسید  کسی بداند ویا دراین مورد فکر داشته باشد که      

 طوریکه ن هما؛   هستند خودشمن سر یک  دیگر  یدا   د وشد چین وشوروی از هم منقسم 

این درک  یا  و  یموما متوجه نشد   هوش ا نسا نی برای  ما همیشه بیگا نه  وچرکین بود

استعما ر فرانسه  آزادی   تسلط قرن   ازاینکه  ویتنام بعد از یکشتیم  ا یی را ند سا وشنا

ویا آنچه که درویتنام  اتفاق افتاده   میبا شدست آورده واکنون یک کشور مستقل خودرا بد 

                                         .                                              بود  برای بقیه درجهان  چندان اهمیتی نداشت

ایاالت متحده امریکا  کور کورانه    جمهور روسای   باید به خاطر آورده شود  که سه     

جنگ تحمیلی را  هرچه در  ویا این  ون کدام دلیل وبرهان  به این جنگ غلبه کردند  وبد

یشی عقب نشینی کنند   جنگ فرسا  ازاین  نمیتوانستند  که ختند و توان داشتند طوالنی سا

من اکنون  که آن صحنه ها را به  –دا دراثر شکست  احساس حقارت کنند  وآنهم  که مبا

مقد س وپاکیزه )  جان کیندییاد می آورم  برای یک لحظه هم  اعتقاد  نمیکنم که  همین 

زهم   با این جنگ برنامه ریزی کرده باشد   اما  دادن ن  یا طر پا طرحی را بخا( طنیت

کشته شد  هما نطور  که  ادعا  میشود  به  ک فکر وراستگرایان یاوتوسط  نیروهای تار

                                                                         . راستی که مرگ او  یک افسا نه جذ ا ب بود که تاکنون دراذهان مردم باقی مانده است 

میترسیدند که اگر جنگ را درویتنام   نسون ون جا لیندو  جان کینیدی،  ریچارد  نکسن 

توقف دهند وقوت های نظامی ایاالت متحده امریکارا ازویتنام خارج سازند درانتخا با ت  

 .ریا ست جمهور  نا کام خواهند ما ند  ومقام ریا ست جمهوری را بد ست نخواهند اورد

                                                     . ن را ازد ست دادندچنانچه که جمهوریخواهان تا هنوز  د ند ا ن  می سا یند  که چرا چی

     . ساله  امریکا درافغانستان شباهت های بینظیر به جنگ ویتنام دارد( 71)جنگ هفده 

ایاالت متحده امریکا در هردو کشور درفاصله های زمانی  حکومت  دست نشانده ای    

موجود درکابل یک حکومت د ست نشا نده ای االت خودرا نصب کرده وهمین حکومت 

متحده  امریکا  میبا شد  هردو  حکومات  د ست  نشا نده   به جز از منا فع  مشت اقلیت 



این حکومات     وهرگز نیستند نخبگا ن  به فکر واند یشه تا مین منا فع  همه مرد م نبوده 

درفساد  ودادوستد وتجارت مواد  چه که در ویتنام بود وچه که امروز درکابل است  غرق

وبا تکیه زدن به قدرت نظامی امریکا باالی مردم حکومت میکنند  لذا  اند بوده و مخدره

ن ایاالت متحده  میا سعی وتالش های ارتش وافراد غیرنظابه صراحت میتوان گفت که 

الت متحده  لیزم  ایا ن امپریا ن مخلوط  سمی ازجهل عمیق وطغیا نستا فغا امریکا  درا

                                                                                                                                                          . شد امریکا میبا

که بود  ل قبل درک نموده بود ویا اینرا دانسته  ین سا از چندمتحده امریکا  ایاالتارتش  

  ری که در سرشت حلقات حاکم در واشنگتن  استکبا  اما  ندجنگ را درافغانستان  باخته ا

و شکستی هم  از  کنند را  قبول   تحقیر شکست و نمیخواهند ویا نمیتوانند که نهفته است 

دست قبا یل کوهستا نی وکوهنوردان  افغا نی که برای آزادی واستقالل  خود  می رزمند 

که ند اعتراف ک  نمیتوانستهما نطوریکه واشنگتن  در ویتنام    .شوند  مواجه به شکست

،افرا د منظم نیروهای مسلح آموزش دیده  ایاالت متحده امریکا  می  چریکهای جوان ویتنا

؛ وهیچکس درخارج ابا داشتن  شجاعت وتاکتیک های هوشمندانه خود  به زانو دراوردر

میلیون انسان غیر نظامی  ( 3-2)از ویتنام این نگرانی را بخود راه نمیداد که دراین جنگ

ملیون انسان دراین ( 3-2)کشته میشوند ویا هرگز هیچکس نگران نشد  که چرا درحدود 

   .                                                                                                                            ازدست دادند جنگ بی مفهوم زندگی خودرا

نیز موفق نشد  ویا نتوانست  که غرور وجهل  ( PBS)متاسفانه  که برنامه های تلویزیونی 

زد که  ن خود پخش واشاعه کند   وصریحا  وانمود ساامپریالیستی  واشنگتن را به بینند گا

ه آن کامال  چشم پوشی واز ارایه و اشاعواشنگتن است که جنگ را تحمیل کرده است  این

به همه اشکاراست که واشنگتن همان –. که هنوز است نیز چشم پوشی میکندکرد و هنوز

انچنانیکه نیروهای جنگی ونظامی ی را درپیش گرفته  است  برخورد و رفتار  احمقانه ا

خودرا بغرض جنگ وادامه جنگ به سومالیا ، افغانستان ، عراق فرستاد وتا همین اکنون 

امریکا   می فرستد وبعید از امکان هم  نیست که در دومین جنگ کره که شا ید از طرف

                                                                                                                  .            بر کوریا تحمیل شود نظا میان خودرا درآنجا به جنگ  نه فرستد 

جا گرفته است  که جهان خارج  پس روح امپریالیستی  واشنگتن  در مغز وذهن کسانی   

های ناشی    وزین درک درستی ندارند ،  درس ها وعبرت اند جهارا نمی شناسند ویا از

فظه  حا  ازاین جنگها وازدرگیری های گذشته را بفراموشی سپرده اند انچنانیکه میگویند 

د  وبعد از آن  هرچه را ازیا ل  است وبس   ساجمعی واشنگتن  محضا   برای مد ت سه 

                                                                                                   . می برند وفراموش میکنند

ویتنام »ست که  ا خود ادعا کرده  درنشرات ( PBS)هما نطوریکه سلایر تلویزیونی         

 همین امروز درگفته ای که ،ول جیوپولیتیکی امپریالیستی بود نبود، اما محص« تراژیدی 

   ر معروف  زهمان شعا موردشرق میا نه همه جا نبه صد ق میکند وبغرض فریب مردم با



بخاطر   را.... ن وسوریه و نستا م ، عراق ،  افغا سر میدهند که ما ویتنا  ااحمقانه خودر

پیدا کنند  ییم که به آزادی واقعی خود دسترس آنها را کمک کرد یم تا  بود وویران کرد نا

                                                                                                                  .ر شوند ا ویا از خواب غفلت بید

  یاد شده استام رخد داده بود وازآن  به ندرت ترین چیزهای که درجنگ ویتن یکی از بد  

شما ر زیادی   امریکایی درویتنام انسرباز( 005555)رآن است  که حتی دراوج استقرا

توسط  نیروهای  واحدهای جنگی ویتنام شما لی نیست ونابود   ازاین سربازان  امریکایی

.                                                                                                      شد ند

ویتنام توسط واحد های رزمی ویتنام االت متحده امریکا درودلیل تلفات زیاد سربازان ای   

ها  می ویتنام علیه ویتناسربا زان امریکا یی در ( 05555)  تنها که بود اینقرار از لی شما

تدارکات  مثل   یف وظا یی مصروف نیروهای امریکامی جنگید ند ونیم میلیون  دیگر از 

یف  از قبیل  که درپشت میز کار میکردند وتعدا دیگر آنها  به وظا لجستکی واداری بودند

 ... پیزه پذی  روان شناسی وانند گی  موترهای کال ن بار بری ، تا یپستی ،  آشپزی ، ر

                                                                                           .بودند مشغول کار

« ! دم  به د ند ا ن  بیش ازحد نیست »هما نطور که به ارتشی ها  میگویند           

برای  شکر گذاری  (  وبین نیروهای جنگی ایاالت متحده امریکا در ویتنام منس) هرکس 

صرف « cranberry=ترشی»درنا ن شب گوشت فیل مرغ  با سس توت قرمز اسیدی 

یروهای قرار داشت  ، ن  ن میکردند ، هلیکوپترها در خط مرزی  پایگاه های نظامی شا

م  ونیروهای ویتنا  نگ ویتکا  و جنگجویان کافی وبیشتر نبود تا که ارتشبه تعدا تفنگدار 

.                                                                                                 قراردهند  ی ودرتنگنا دشوارلی را در شما

الزم به یادآوری است وآن اینکه جنگجویان ویت کانگی در ویتنام شما لی  سالح های     

داشتند  که   ست ملی متری ساخت شوروی را بد  «735»یز  به سا«   M1945»نوع 

درمی آورد  ونسبت   کلیومتری  تحت آتش قرار میداد واز پا « 21»دشمن را درفاصله 

نی دوم   نه جنگ جها نده از توپخا قیما امریکا  با  متحده  ایاالت  سربازان  به سالحهای

                                                                                                             .بمراتب برتری داشت

م   فسران متوسط  رتبه  ، عد ا توان  و ضعیف النفس ونا جنرال ها وسرلشکری های    

که می ، بی اعتما دی وعد م اطمینان ، همه عواملی  بود  ودسپلین نظا یت انضباط  رعا

تالش های  جنگی ایاالت متحده امریکا درویتنام  تبد یل به آشفتگی  میشود ؛  وآن اینکه  

حمالت بدون قید وشرط وپالن شده  برسنگرهای دفاعی   جنگجویان ویتنا می ها  باعث 

ین  تلفا ت  زیاد سربا زان امریکایی شده و مورال تمام نیروهای نظامی امریکایی را  پا

                                                                     . ین خود زمینه شکست امریکا را دروینام مساعد ساختمی آورد  که ا

رابرت مک نگ  احمقانه ای به ریا ست  پنتاگون  یریت ج ند که سوؤ مد باید بما به یاد   

، خودمحورشناس ،  وهمه چیز فهم  ؛ جنگ را درویتنام  (Robert McNamara)را ناما



نده بود  همسان آنکه   فرما نادرست آن   واین تصمیمیل کرد  به یک شوخی غم انگیز  تبد

م دخترش  ما دمی فرانسه را به دوست  اتمام مسولیت های نظ( Louis xv)لویی پانزدهم 

                                                                                                                   .  بودمحول نموده (  Madam de Pampadour)دور دی پامپا

چه درویتنام وچه هم در ایاالت متحده امریکا  به استهزا گرفتیم   را زان ما ما جنگ سربا 

                                         . وسرکش هستندسرسخت ان ما ا زخود  کمک نمیکرد که میگفیم سرب که این

وقوع وتوسعه  از   جلوگیری «7691» جنوری سال ماه ( 35)مورخ ( TET)تهاجم تت   

یکه  جا در جنگ گذاشت  تا برای پیگیری   مه های ایاالت متحده امریکا جنگ را دربرنا

یک پیروزی    «تت»جنگ  نیز وسعت داد  چین   غربی  جنوب را تا  حتی دامنه جنگ 

هزاران حمله توسط ) نظامی برای ایاالت متحده امریکا  قبول شده  چونکه دراین تهاجم 

گرفته بود  ولی علیرغم  تلفات سنگین  صورت «B-52»هواپیماهای  بمب افگن سنگین 

ها شد    کمونیست  ختی نصیب وروانشناسی  که به دشمن وارد شد مگربازهم پیروزی سیا

یل از ویکی پیدیا توسط این قلم  در ذ چه نوع تهاجم بود  توضیح آن ( تت)ازاینکه جنگ 

                                                                                                                       باشد اگاهی همه جانبه داشته « تت»تا خواننده محترم از تهاجم  گرفته شده است

ای از عملیات نظامی در جریان  نامی است که به رشته( Sự kiện tết mậu thân: ویتنامیبه ) حمله عید تت)
آغاز شد و  ۸۶۹۱( یا سال نوی ویتنامی عید تتمطابق با )ژانویه  ۰۳این عملیات از . است داده شده جنگ ویتنام
 .ادامه داشت ویتنام جنوبیبا شدت و ضعف در مناطق مختلف  ۸۶۹۶تا تابستان 

ویتنام جنوبی و آمریکایی  نیروهای به  کنگها ویتیا  جبهه ملی آزادیبخش ویتنام جنوبیدر این عملیات نیروهای 
 (منبعی وجود ندارد . ) این نیروها توانستند به داخل محوطه سفارت آمریکا نیز برسند سایگوندر . حمله کردند

می موفقیت زیادی نداشت اما گسترده بودن و شدت آن و نیز پوشش خبری آن در ها از نظر نظا اگر چه این حمله
ضد جنگ در   هرات تظا سراسر جهان و بویژه در داخل آمریکا، افکار عمومی را بشدت بر ضد آمریکا بسیج کرد و 

  (.آمریکا را به دنبال داشت

( نهادخصوصی در ارتش امریکا )گروپ ازگذارشگران  ت تا حال به یاد دارم  که یک به شد من          
که باید  کردند   توصیه :  میگفتند  به ارتباط سربازخانه های  مربوط به شرکت وکمپنی ما  دراین باره 

یا بهتر است گفته  تمام نیرو های بویژه وخاصی را که  از کمپنی ما تعین کرده بودند به نقطه مرکزی و
ر  شعا  ازآن  بعد  که  شد ند   همه سر به نیست شود به خط مقدم درتهاجم تت فرستادن که این مدافعان 

کشیدن چرس  یعنی  روسیگا زنده ماندن اجتناب از مبارزه وجنگ است :  ارتشیان امریکایی چنین بود 
                                                                                                                     . کشیدن ( سگرتی) هبه اصطالح عامیان

بود   واقعیغیر   و  ناخوداگاه وغیر منطقی یک جنگ بی هد ف وبیهوده ، این جنگ درواقیعت امر    
رهبران  و  ارشد  افسران  که  نستند ا مید این جنگ را   اقعی بودنغیرو زان ما  ابچنانچه که همه سر

 زان  درلبه ای  شورش وتظاهر قرارگرفته بودند بسیاری ازسربا سیی  همه دروغ میگویند تاجایکه سیا

به آن روزهای باستانی بازگشت -درفرانسه صورت گرفت( 1719)مثل شورش  سربازانی که درسال  
شته  وما در انتظار  آن بودیم  که شاید  رهبران سیاسی ما همچو آدم های راستگو وراستکار   یم گذ وقد

ستمداران ما را بعنوان  اشخاص  م که سیا زهم با تشکر ازویتنا با واقیعت را بما خواهند گفت  ، ولی 
                                                                      . دروغگو  وبی رحم وغیر قابل احترام بما افشا نمود

ما بخشی بزرگی ازخاورمیانه مروز به چشم میخورد وآن اینکه که ااین همان ابر تاریک وسیاه است    
با این حا ل  –کرد یم ن ،وشما ل پا کستا ن را بدون تفکروتعمق ثا نوی نابود وبخا ک یکسا ن  نستا فغا ا

مردما ن این سرزمین ها خراب شده ازما نفرت دارند   واکنون  چنین  به تعجب نمیکنم  از اینکه  چرا 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D9%88%DB%8C%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%DA%AF_%D9%88%DB%8C%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%DA%AF_%D9%88%DB%8C%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%DB%8C%D8%AF_%D8%AA%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%DB%8C%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%85_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D8%A8%D9%87%D9%87_%D9%85%D9%84%DB%8C_%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%A8%D8%AE%D8%B4_%D9%88%DB%8C%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%85_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%DA%A9%D9%86%DA%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D9%88%D9%86


نظر می آید  که مردم کره شما لی  به حد  اعظمی  ازما نفرت  وانزجا ردارند  که  از هیچکس  پوشیده 
                                                                                                                 . وپنهان نیست 

به نیروهای    ت جنگ طلب واشنگتن ومت مردم دربرابر  واشنگتن موجب شد  که حلقا نمایش مقا     
رنگ نارنجی  بمب های با محتوی مواد زهری به (B52)هوای خود هدایت دادند که توسط هواپیماهای 

ن  ن انسا که جا  سفورس فا وی مواد  وبمب های ناپالم را باالی مردم بیدفاع پرتاب نماید بمب های حا
                                                 .ت را از ریشه ازبین میبرد وسوزش آن تا استخوان میرسد  تا وحیوان ونبا

از  جنگ بیش  ویتنام  که درآن  کابوس جنگ زمانی که می میرد ؛ ،  تا انگیزه امپراتوری  ما به رغم 
 بناً  شده است  ؛  تًا فراموش سربازامریکایی  برای هیچ چیز جان خودرا ازدست دادند ،عمد( 00555)

ازفهم وشناخت   با تردید ون شرم وحیا  و ر را بد ن اشتباهات مرگبا براین  ماهم اکنون  می توانیم هما
.                                                                                                                            دوباره تکرار کنیم 

                                                                                     : چند سطر درمورد نویسده مقاله 
مز رک تای درنیویات که مقاالت او وقتًا فوقتًا اریک اس مارگلس متخصص وبرنده جایزه بین المللی اس

                                                        . یمز لندن ، تایمز خلیچ و تایمز گلب  نشر میشود  تاز ،مالمللی  ،الس انجلس تای ن ،  بینوهیراد تربی
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