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 مترجم ادداشتی
ویتنامی  پرستهنیمنیروهای انقلابی و  .گذردیمشکست نظامی امپریالیسم در ویتنام بیش از چهار دهه  از

ستی در امپریالی رانگریوطولانی نظامی، سیاسی و اجتماعی توانستند ماشین نظامی  یمبارزهدر طی یک 

کست ش پایان بگذارند. ینقطهامپریالیستی  یسلطهو  یاندازدستهندوچین را از چرخش باز داشته و بر 

 یهاتوده یمبارزهرا در  یاتازهاز ویتنام به واقع افق  مزدورانشانو  هاستیالیامپر یزبونانهو فرار 

 یاتوده یمبارزهپیروزی خلق ویتنام به معنای گشایش نوینی در  در سراسر جهان گشوده بود. کشزحمت

گر و کار یطبقه، برای زمانهمتحت ستم جهان بود.  یهابخشدر آفریقا، آسیا، آمریکای لاتین و دیگر 

در  یاهتازگشایشِ فصل  یمنزلهبهامپریالیستی نیز  یجبههکشورهای صفِ مقدمِ  کشانحمتزدیگر 

 طبقاتی بود. یمبارزه یبندصورتانکشاف و 

که پیروزی بر علیه  رسدیمبه نظر  گونهنیا اکنونهم، نزدیک به پنجاه سال پس از آن، متأسفانه

ِم پس از فروپاشی نظا باشد. دسترسبیش از هر زمان دیگری دور از  خوارجهانو امپریالیسمِ  یدارهیسرما

قرن بیستم، جهان به سرعت یک  یدههسیاسی موجود در اتحاد شوروی و کشورهای اقمار آن در اوایل 

عی، حل به طور مقط کمدستِ، ایالات متحدهبه سرعت به نفع  هاستیالیامپرقطبی شده و کشمکش میان 

ند. را بر سراسر جهان اعمال ک اشسلطهآمریکا به سرعت دست به کار شده تا بتواند  گردید. امپریالیسم

-و تجاوزگری امپریالیستی ابعاد شگرفی به خود گرفت. در طی بیست یاندازدستدر راستای این هدف، 

 رآمدهد را که در ویتنام به زانو اشینظامبدون هیچ پروایی ماشین منفور  ایالات متحدهپنج سال گذشته، -و

این تجاوزگری در  سراسر جهان به حرکت انداخت. یهاخلقبود، بار دیگر برای به زیر سلطه درآوردن 

در عراق،  کشزحمت یهاتوده خاورمیانه و شمال آفریقا را هدف قرار داده است. یهاخلقنخست  یوهله

، جهانی یدارهیسرما یارخوخون یازاو فلسطین بهای سنگینی را به  افغانستان، لیبی، سوریه، یمن

 .پردازندیمدر منطقه پرداخته و کماکان  مزدورانشو  هاستیالیامپر

قا، خاورمیانه و شمال آفری یمنطقه یهاخلقدر سرکوبی  مشیمستقامپریالیسم آمریکا به موازات نقش 

تحت عناوینی مانند القاعده، داعش، النصره، جیش  خوارآدماسلامیِ  یهادسته-و-داربا ایجاد  حالدرعین

جنبش  هرگونهتا از پاگیری  بردیمرا به کار  تلاششتمام  هاتودهبه جان  انداختنشانالاسلام و دیگران و 

 یهاسازمان این کند. یریگشیپ اشسلطهتحت  یمنطقهملی ویتنام، در  بخشیآزاد یجبههانقلابی، همانند 

ردن ک کنشهیرامپریالیسم به عنوان بازوی داخلی و مکمل امپریالیسم جهت  سازدست رِخواآدماسلامیِ 

راه  زنده سوزاندن ابایی به خود-پا بریدن و زنده-و-، دستزدن گردنانقلابی از هیچ جنایتی نظیر  یمبارزه

 و هم از توبره. خورندیماین مزدوران، البته، هم از آخور  یهایتکاریجنااز قِبَل  هاستیالیامپر .دهندینم

یستم س پنجاه سال پیش در جریان بود متفاوت باشد. آنچهسیاسی جهان کاملاً از  یصحنهپُر واضح است که 



 

که در مبارزه برای آزادی آن جان  یرزمندگان یهاآلدهیاسیاسی حاکم بر کشور ویتنام در حال حاضر با 

ه ب ایالات متحدهمروری دوباره بر حقایق تجاوز نظامی  امااز دیدگاه من،  نجومی دارد. یفاصلهباختند 

را که نزدیک به یک دهه پیش )در  یاخچهیتاربود که  نظرنقطهویتنام، کماکان دارای اهمیت است. از این 

 Vietnam: The war that the U.S. lostتجاوزگری عریان امپریالیسم آمریکا به عراق( با عنوان  یبحبوحه

ه ب خچهیتاراگرچه این  .امبرگرداندهمنتشر شده بود به فارسی  International Socialist Reviewتوسط 

 غیرآمریکایی نیز جزییات بسیاری را یخوانندهبرای  اماآمریکایی نوشته شده،  یخوانندهطور عمده برای 

جنگ و دانشجویان، در شکست استراتژی -ضدِ یهایارتشمردم آمریکا، به ویژه  یهاتودهنقش  ینهیزمدر 

 در هندوچین داراست. ایالات متحدهنظامی 

را  ۵۱۰۲ماه مه  یشمارهدر  Monthly Review ینامهماه یسرمقالهبا پایان این ترجمه بود که  زمانهم

کاملًا  یجنگ ویتنام را رویکرد یمقولهرویکرد نویسنده به  خواندم که به جنگ ویتنام اختصاص داشت.

به این  .کندیمبررسی  یدارهیسرمارا در چارچوب شکل تولید  ایالات متحدهنویسنده، جنگ  متفاوت یافتم.

 ندیدم. موردیببالا  یمقالهاین مقاله را در کنار  یترجمهخاطر بود که قرار دادن 

 نیکو پورورزان

 ۵۱۰۲ژوئن 

 



 

 

  که یجنگویتنام:  :1

  آن در ایالات متحده

 1 !درآمد زانو به

  آلن جو: سندهینو

                                                       
و  ۹۴۴۳، بین ماه مه ISR ییهنشر ۰۴و  ۳۳، ۹۲ یهاشماره( در Joe Allenتحقیقی به قلم جو آلن ) یمقالهاین  1

 . )م(است Vietnam: The war that the U.S. lostمقاله  اصلی عنوان ، منتشر شد.۹۴۴۲مارس 



 
 

 مییداز استیلای فرانسه تا سرنگونی رژیم  (5)

 2جرالد فورد، ختندیگریماز سایگون  ۵۷۹۱آمریکایی در آوریل  یهابازماندهآخرین  کهیهنگام

تقریباً  اما ؛آمریکا در هندوچین بسته شد یگرتدخالاعلام نمود که کتاب  ایالات متحدهوقت  جمهورسییر

ر ویتنام رخ واقعاً د آنچه سرگذشت نکهیا ترقیدقبلافاصله پس از آن نوشتن کتاب دیگری آغاز گردید، یا 

ایالات اریخ شکست نظامی ت نیتربزرگجنگ ویتنام  شد. دست بازنویسی سیستماتیک سپرده داده بود به

 ییهاافسانهدم زدوده شده و به جای آن مر یحافظهاز  بارخفتاین شکست  یخاطرهلازم بود که  بود. متحده

ایالات م حاک یطبقه توجیهی بزاید. شیبرا آنکهرا نشاند که یا این شکست را از اساس انکار نموده و یا 

شناخته  3دردنشان ویتنامبا عنوان  آنچهدستگاه نیاز به آن داشتند که بر  خواررهیجو روشنفکران  متحده

 درگیری رگونهه که کابوس این از حاکم یطبقه نکبت و ترس بر کردن غلبه عبارتی به –فائق آیند  شدیم

 را برانگیزاند. هاتودهبدل شده و مخالفت  "باتلاق" به که است ممکن بزرگ ابعاد در نظامی

 نیقدرتمندترکرد که  توانینمرخ داده است، حتا تصورش را هم  4در ده سال گذشته آنچهبا مروری بر 

عین این نکته در شب آغاز جنگ  اما ؛ماشین جنگی جهان روزی در یک رویارویی نظامی شکست بخورد

 هاونیلیمبرای  در ویتنام چه بود؟ ایالات متحده جانبههمهعلت شکست کامل و  .کردیمویتنام نیز صدق 

ید آمریکا تحت دکترین جد ترنیزهرآگکنار جهان رویاروی امپریالیسم بسا -و-امروزه در گوشه کهان انس

برای پاسخگویی به این پرسش نیاز است  از اهمیتی بسا فراتر برخوردار است. سؤالبوش قرار دارند این 

رجوع کرده و به تاریخ نبرد برای استقلال ویتنام  ۵۷۹۱در  ایالات متحدهکه به پیش از پیاده شدن نیروهای 

و  هایرانسوفبار اول در نبرد بر علیه  –پیروزی راه برد  و جنبش کمونیستی نظری بیفکنیم که دو بار به

 ۱.هاییکایآمربار دوم بر علیه 

                                                       
۹ Gerald Rudolph Ford Jr., 38th President of United States from 1974 to 1977. 

۳ Vietnam Syndrome 

 ۹۴۴۳در سال  ایالات متحدهتا جنگ دوم عراق و اشغال آن به دست  1۲۲1مراد از جنگ اول عراق در سال  ۰

 . )م(است

 تحدهایالات مویرانگر  هاییاستسدر ویتنام است، اما  ایالات متحدهگری اگرچه تمرکز این نوشته بر دخالت ۲

در این دو  متحده ایالاتبرای بررسی نقش  کمتر نیز نبود. تردیدیبام نبود، در لائوس و کامبوج اگر بیشتر از ویتن



 
 

 هایفرانسواستیلای 

 آماده بودند. یبندگ[ برای هایتنامیو] هایآناموارد هندوچین شدند،  هایفرانسو کهیهنگام
 6پال دومِر، فرماندار هندوچین

 مبلغین مذهبی و اگرچه در اواخر قرن نوزدهم، ویتنام ملت مستقلی بود. هایفرانسوپیش از فتوحات 

-مدآ بازرگانان فرانسوی، برای تبلیغ مسیحیت و برقراری مناسبات بازرگانی، از اوایل قرن هفدهم به ویتنام

سوی سیاست دولت فرانسه -و-قرن نوزدهم به بعد بود که ناگهان سمت یمهیناز  اما، کردندیم شُد-و

راضی  امتیاز از سوی ویتنام یاعطادیگر به  هایفرانسو نسبت به هندوچین به طور بنیادین تغییر نمود.

 و هلند لمان،آ بلژیک، بریتانیا، –فرانسه  یهابیرق بودند. تشیتمامنبوده بلکه خواهان کنترل کشور در 

ند که از این منطقه بود ییهابخشجدا کردن و به استعمار کشیدن  سر   بر درونی تنشی درگیر – لپرتغا

ریتانیا به موازات تسلط ب سودآور باشد. یهایگذارهیسرمامنبع  مواد  خام، بازارهای تازه و  شانیبرا توانستیم

 هب دبود محروم نمانَ رشکه در انتظا یابادآوردهاز ثروت  آنکهبر هندوستان و چین، فرانسه نیز برای 

 .لشکر کشید هندوچین

( از ۵۳4۹ـ۳۸) ۹چوو دوکسیاست مماشات که از سوی پادشاهی ویتنام تحت رهبری امپراتور منفور 

با  چوو دوکرژیم  .نمودکمک بسیار  شیهاهدفدستیابی به به فرانسه در  شدیمدنبال  ۳نویینخاندان 

                                                       
 کشور رجوع شود به:

- 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) 
6 Paul Doumer 

 از: قولنقلبه 

Stanley Karnow, “Vietnam: A History”, (New York: The Viking Press, 1983), p. 97 

7 Tu Duc 

8 Nguyen 



 
 

در  هایفرانسواز پیاده شدن  تربزرگرو بود که خاندان سلطنت خطر آن را قیام رو به رشد  دهقانی روب

شش استان  ۵۳۹۸در  هایفرانسواز زمانی که  این یک اشتباه جدی در محاسبه بود. .دیدیمسواحل کشور 

 چوو داد. هایفرانسوتکه به دست -به-کشور را تکه چوو دوکرا در اطراف سایگون تصرف نمودند، 

 هایفرانسوهانوی به تصرف  ۵۳۳۱واگذار نمود و سرانجام در  ۵۳4۹را در  یتربزرگ یهابخش دوک

 ۷در این زمان، فرانسه حاکمیت تمام کشور را در دست داشت. .درآمد

 کردند محو ویتنام به عنوان یک موجودیت سیاسی هایفرانسوپس از تصرف کامل ویتنام، اولین کاری که 

به سه  هایوفرانسکشور توسط  بود. "تفرقه بینداز و حکومت کن"سیاست  این یک مورد کلاسیک از بود.

تونکن و آنام،  در جنوب. 12کوچین چیناو  در مرکز 11آنامدر شمال،  10تونکناستان اداری تقسیم شد: 

، دآمیمبه حساب  "هیالحماتحت"باقی مانده،  نخوردهدستتاج سلطنت هنوز -و-جایی که گویا تخت

و  "یگیالحماتحت"در عمل، فرق میان  .شدیمبه عنوان مستعمره اداره  پردهیب چینا کوچین کهیدرحال

بوهی امپراتور را به همراه ان هاآن حاکم بر تمام امور بودند. هایفرانسوبیش نبوده و  یاافسانه "یمستعمرگ"

 ۵۸.کردندیمن و در واقع کل بوروکراسی استعماری را به سلیقه خویش تعیی هازنیرااز به اصطلاح 

معمار  دومِر پالتجدید سازمان گردید.  شانیتنامیو دستانهمو  هایفرانسواقتصاد ویتنام بنا به مصلحت 

 ۵۳۷۹ و در سال گشتهفرانسه در ویتنام بود که به عنوان فرماندار هندوچین منسوب  یهااستیساصلی 

 یامستعمره"ویتنام تبدیل این کشور به هدف اصلی وی از همان بدو ورودش به  وارد این کشور شد.

باشد ن فقرزده یامستعمرهآن روزی که دیگر "گفته بود که هندوچین  دومِر برای فرانسه بود. "سودآور

فع جملگی به ن ...اشیاقتصاد... سازمان قدرتمندش، ساختار مالی و بود خواهد در آسیا فرانسه گذار خدمت

                                                       
۲ Quoted in Ngo Vinh Long, “Vietnam’s Revolutionary in Vietnam and America,” in Vietnam and 

America: A Documented History, edited by Marvin Gettleman, Fane Franklin, Marilyn B. Young, and 

H. Bruce Franklin (New York: Grove Press, 1995), pp. 5-8. 

1۴ Tonkin 

11 Annam 

1۹ Cochinchina 

1۳ James William Gibson, The perfect War: Technowar in Vietnam (Boston/New York: Atlantic 

Monthly Press, 1986), P. 33. 



 
 

برای تولید و بازاریابی مشروبات الکلی، نمک و تریاک انحصار  دومِر ".دشویماستفاده  هایفرانسوسروری 

در منافع بانک قدرتمند هندوچین گرده خورده بود، از این  منافعشانسوداگران فرانسوی که  ایجاد نمود.

 ۵4کلان به جیب زدند. یهاهیسرما آوردره

از  که منبع معاش اکثریت بزرگیزد  کشت برنج هضربه را ب نیتربزرگاستعماری فرانسه  یهااستیس

حاصلخیز را به زور از دست  یهانیزمویتنامی به سرعت بهترین  اران یدشمنو  هایفرانسو بود. سکنه

به بهای  هایتنامیوکشاورزی از  یهانیزمهزار جریب از  هاده کشاورزان خارج ساخته و تصاحب نمودند.

تا هفت هزار جریب زمین را  هایفرانسوبسیاری از  گذار گردید.وا هایفرانسوبسیار کم خریده شده و به 

بعد  ود.مانده ب دستشاندر  زکیهنوز چی هایتنامیوبسیاری از  ،به رغم این راهزنی اما ؛تصاحب کرده بودند

سی )قرن بیست( بیش از نیمی از  یدههدر  افزایش یافت. هایفرانسودزدی -نبود که زمی ۵۷۱۱ سال از

درصد  به هفتاد و پنج کوچین چینااین رقم در  کهیدرحالبودند،  نیزمیب آنامو  تونکنکشاورزان در 

 دیبایمکشاورزی  برانسهمو  داراجارهکشاورزان  ۵۱و بقیه نیز مالک مقدار ناچیزی از زمین بودند. دیرسیم

 داده و به علاوه هدایا و خدمات مجانی بدهند. داراننیزمرا به  محصولشانپنجاه تا هفتاد درصد از 

فرانسه در صنعت و کشت کائوچو تأثیر به سزایی بر ویتنام، به ویژه پس از جنگ اول جهانی  یگذارهیسرما

در کشت کائوچو بود که سالانه بین صد تا دویست هزار ویتنامی در  هایگذارهیسرمابخش عمده  داشت.

به  ۵۹میشیلنکائوچوی متعلق به  یزارهاکشت بود. یواربردهشرایط کار  .شدندیمگرفته  آن به کار

 ،رفتیمکالای صادراتی ویتنام به شمار  نیتربزرگکائوچو که پس از برنج  بود. معروف شده کشتارگاه

و بدی  نیل خومانند مالاریا، اسها یبارمرگ یهایماریبکه به شدت از  شدیمتوسط کارگران پیمانی تولید 

تعداد  ۵۷۵۹ـ۵۷44 یهاسالبین  میشیلنشرکت  یزارهاکشتدر یکی از  کهیطوربه بردندیمتغذیه رنج 

 هامعدندر  یواربردهعین همین شرایط  دوازده هزار نفر از چهل و پنج هزار کارگر این شرکت جان باختند.

ندگی که در آن ز ییهاآلونکبرای نه تنها کارگران این  مرگ لقب گرفته بودند. یدرهوجود داشت که  نیز

ارگران برای ک بپردازند. نیز خود ابزار مورد نیاز کارشان را ینهیهز دیبایم ، بلکهپرداختندیماجاره  کردندیم

                                                       
1۰ Karnow, p 116. 

1۲ Ngo, p 9. 

16 Michelin 



 
 

ورد شکنجه م کردندیمتخلفات مورد مجازات سنگین قرار گرفته و کسانی که مبادرت به فرار  نیترکوچک

 ۵۹گرسنگی بکشند. دیبایمو قرار گرفته 

وی منتشر شده از س بر اساس آمار چقدر بود؟ دادندیمدستمزد کارگران ویتنامی برای کار شاقی که انجام 

وقت داشت به طور  که کار تمام ۵۷۱۱ یدههدر اواخر ویتنامی  کارگر یک فرانسه، مزد دولت استعماری

یا  .کردیمبود که به زحمت خرج یک سال قوت برنج یک نفر را تأمین  ۵۳پیاستر 4۳متوسط سالانه 

 یهاینسوفراسگ خانگی  ینهیهزحتا ": کشدیمبه تصویر  نگو وین لونگکه مورخ ویتنامی  گونهآن

به علاوه، مزد بسیاری از کارگران  "پیاستر در سال بود. ۵۱۱استعمارگر نیز بسا بیش از این و به طور متوسط 

گاه دستمزد، از فروش یازا-به-ماکلک به طور کامل پرداخت نشده و در موارد دیگر -و-کارفرما با دوزتوسط 

و پیش از شروع بحران، تعداد کارگران  ۵۷۱۷تا سال  .شدیمبه کارگران داده  جاتیسبزکمپانی برنج و 

 ۵۷نفر بود. ۱۱۱۱۱۱شاغل در صنایع و در بخش بازرگانی بالغ بر 

أموریت م"تنها استثمار اقتصادی را با خود نیاورده بودند، بلکه به همراه خویش به اصطلاح  هایفرانسو

سروری و نژادپرستی با هدف تغییر شکل دادن -از پدر یاملغمهرا در کیسه داشتند که  "یسازمتمدن

اح اصطل به این –رانسه امپریالیسم ف یدوآتشهیا به تعبیر یکی از هواداران  به ایماژ فرانسوی بود. هایتنامیو

چنان در یوغ جهالت و استبداد به سر نژادها و مردمانی را که هم"که  دیبایمرسالت فرانسه بوده که گویا 

 در "روشنایی"این مأموریت  هدایت  مردم به سمت  "به سمت روشنایی و آزادی هدایت کند. بردندیم

و  تهویتنام را هدف گرف یهاخلقفرهنگی بود که مستقیماً زبان  یسرکوبگرحقیقت به معنای پرورش 

 ۱۱را در مدّ نظر داشت. افتهیسازمانمخالفت  هرگونهسیاسی بود که  یسرکوبگر زمانهم

تاری نوش یهانشانهبوده که از  باسواد، هشتاد درصد جمعیت ویتنام عملاً هایفرانسوپیش از استیلای 

چینی را  یهاسکینو هایفرانسو .کردندیمن به زبان ویتنامی استفاده ( چینی برای نوشتیهاسکینو)

فرهنگی  به اصطلاح این سیاست  ممنوع کرده و به جای آن الفبای فرانسوی یا الفبای لاتین را گذاشتند.

                                                       
17 Karnow, pp. 117-118. 

18 Piastre .واحد پولی که استعمار فرانسه در هندوچین به جریان انداخته بود 

1۲ Ngo, p11. 

۹۴ Karnow, p. 79. 



 
 

)پسر( ویتنامی به مدرسه  در زمان شروع جنگ جهانی دوم، کمتر از یک پنجم کودکان  بود. بارفاجعه

 اما ،کلم کنندت خویش به زبان   توانندیم هایتنامیو"کل ویتنام گفته بود که  یفرماندارهایکی از  .درفتنیم

 ۱۵".میاکردهیمتولید  یسوادیب تاکنونما  بنویسند. توانندیمبخوانند و نه  توانندیمنه 

شکلی  بر علیه قدرت استعماری به افتهیسازمانهر شکلی از مخالفت  سرکوب سیاسی در ویتنام قاعده بود.

فرزندان معدودی از ثروتمندان ویتنامی که برای تحصیل به فرانسه فرستاده  .شدیمسرکوب  رحمانهیب

روی واقعیت قرار -در-و رو بیدار شده شانییطلادر بازگشت به کشورشان به ناگاه از خواب  شدندیم

ورود به کشور خاتمه  یآستانهحقوق و امتیازهایی که در فرانسه از آن بهره برده بودند در  .گرفتندیم

 "ازبراند ادبیات "را که به اصطلاح  ییهاجزوهدر بدو ورود، پلیس استعماری کتاب، روزنامه و  .افتییم

 چنانآند که در هنگام ورود بازداشت شده بو هایییکی از دانشجو .کردیممصادره  شدیممحسوب 

ته وی یک انقلابی ساخ"از  هایفرانسو یعدالتیبخشمگین شده بود که در دادگاه به قاضی گفت که 

و در  دادیمنیروی امنیت فرانسه )پلیس استعماری( مخالفین را شکار کرده و مورد شکنجه قرار  ۱۱"است.

 .کردیمببرش معروف بود، زندانی  یهاقفسکه  ۱۸پائولو کوردون مخوف  جزیره 

 ناسیونالیسم و کمونیسم

 اعتماد به لنین در انترناسیونال درراهنمای من  یپرستهنیمنخست، نه کمونیسم، بلکه  یوهلهدر 

 سوم بود.
 24مین چی هو

                                                       
۹1 Karnow, p. 115. 

۹۹ Karnow, p. 115. 

۹۳ Poulo Cordone 

 در آن زندان هایفرانسوکه  اییرهجز که نویسنده در ذکر نام زندان مزبور دچار خطا شده باشد. رسدیمبه نظر 

 ویتنام جنوبی مورد استفاده قرار گرفتو ددمنش و رژیم مزدور  ایالات متحدهساخته و بعداً توسط امپریالیسم 

نگاه داشته  در قفس ی دردناکدر شرایط هایزنداننام داشت که بسیاری از  "Con Sonکون سون "جزیره 

 )م.( http://historianagainstwar.orgگ ع شود به وبلابرای اطلاعات بیشتر در این زمینه از جمله رجو .شدندیم

۹۰ Quoted from Ho Chi Minh, “The Path Which Led Me to Leninism in Vietnam and America” in 

http://historianagainstwar.org/


 
 

در "، دیوگیم جیمز گیبسنکه  گونههمان اما ؛در آغاز قرن بیستم، فرانسه ارباب سراسر هندوچین بود

مت را حس مقاو هایفرانسوحاکمیت استعماری بر فرهنگ ویتنام،  ترقیعمتلاش برای حقنه کردن هر چه 

که باعث  دنمویمتضادهایی را ایجاد  حالدرعین امااستعمار بر ویتنام حاکم بود،  .برانگیختند هایتنامیودر 

اول قرن بیستم و در میان بخشی از  یدههناسیونالیسم مدرن ویتنام در  ".شدیم فشیتضع

 ۱۹مخالف استعمار پا گرفت. ۱۱یهانیماندار

 نیز هایبعضبودند، اما  هایفرانسوبه طور عمده در خدمت امپراتورهای عروسکی  هانیمانداراگرچه 

ام را از چه کسانی ویتن"این پرسش که  .بردندیم سؤالدر ویتنام مستعمراتی را به زیر  امپراتوری نقش

ه به گذشته پنا ییجوالهامکه در مسیر مطرح شد  ماندارین یهایناراضنخست در میان  "؟دست دادند

 اند.رسبیاری  هاآندر ایجاد جنبش مقاومت به تا که  جستندیممدرن دانشی را  در غرب  حالنیدرعو  برده

خط فکری  یندهینما ۱۹فان بوی چاو پدیدار شد. جداگانه دو خط فکری بود که یاپروسه نیچننیادر 

 کست دهد.را ش هک امپراتور نیرومند با کمک چین و ژاپن خواهد توانست فرانساول بود که معتقد بود که ی

روی نی هانیمانداربا اتکا به  خواستیمنخست از دیدگاهی فئودالی بود که  یوهلهوی در  یشهیاند

 آورد  -ره تغییرات اقتصادی و اجتماعی  یدربارهاو  امپراتوری را در ویتنامی مستقل از نو مستقر سازد.

سه قرار مورد تعقیب سازمان امنیت فران دائماًوی که  امپریالیسم فرانسه تقریباً چیزی برای گفتن نداشت.

هزاران ویتنامی  سالگی دستگیر شد. ۱۳و در سن  ۵۷۱۱که سرانجام در  بردیمداشت در تبعید به سر 

 وی به شدت خشمگین بودند.و از حکم قاضی فرانسوی برای اعدام  کردهیموی را دنبال  یمحاکمهدادگاه 

 .درگذشت بردیمدر بازداشت خانگی به سر  کهیهنگام ۵۷4۱او در سال  حکم اعدام بعداً تخفیف یافت.

روتمند ث داراننیزموی فرزند یکی از  .کردیم یندگینماخط دوم ناسیونالیسم ویتنام را  ۱۳فان چو ترین

                                                       
Gettleman et al., p. 22. 

۹۲ Mandarins )چینیتبارها( 

۹6 Gibson, p. 33. 

۹7 Phan Boi Chau 

۹8 Phan Chu Trinh 



 
 

به ژاپن رفت  چاوسپس، به همراه  ناراضی پرداخت. ، امپراتور29نگیاهام ابتدا وی به طرفداری از  بود.

 .ردیدگو در این سفر بود که با وی بر سر نیات واقعی ژاپن نسبت به هندوچین دچار اختلاف شده و از او جدا 

و  همدرن برای آموزش دختران و پسران نمود یمدرسهبه ویتنام بازگشت، اقدام به ایجاد  کهیهنگاموی 

اور بر این ب ، اماکردیمحمله  هایفرانسوبه  که یحالنیدرعوی  زد. هایفرانسوی دوروی یافشادست به 

در  هایوفرانس یول مدرن تبدیل شود. یاجامعهفرانسه به  یسالاروانیدبا کمک  تواندیمبود که ویتنام 

عداً ب اماحکم، این  .گردیدرا تعطیل کرده و خود وی نیز دستگیر و به اعدام محکوم  اشمدرسه ۵۷۱۳سال 

سه  س ازپ وی کهیهنگام تبدیل گردید. پائولو کوردون یرهیجزبا یک درجه تخفیف به حبس ابد در 

 هفرانس ماراستع ویتنامی به سمبل مقاومت در برابر یهاکردهلیتحصسال از زندان آزاد شد برای بسیاری از 

 ۸۱از شصت هزار نفر شرکت کردند.بیش  ۵۷۱۹وی در سال  جنازهعییتشدر مراسم  تبدیل شده بود.

جنبش  اماجود، با این وسیاسی ناسیونالیستی بودند،  یمبارزه ورود بهبسیاری برای  بخشالهام اگرچهاین دو 

بسیار  یهیلاتنها  هاجنبشنخست این بود که این  یوهلهدلیل این امر در  کوچک باقی ماند. شانیاسیس

ن هر ، پایان حیات سیاسی ایحالبا این  ویتنام را جذب کرده بود. یکردهلیتحصمتوسط  یطبقهنازکی از 

 تم  تاریخ قرن بیس" در سطح آگاهی خلق ویتنام بود. یاعمدهعطف  ینقطهبیست مصادف با  یدههدو در 

 نامسیاسی و اجتماعی بخش بزرگی از مردم ویت یهایآگاهویتنام را باید در متن تغییرات بنیادین در سطح 

که مبارزه بر علیه  هو چی مینحزب کمونیست به رهبری  ۸۵"ارزیابی نمود. ۵۷۱۱ـ4۱ یدورهدر 

 یبقهط، در میان کمترو به درجاتی  ، روشنفکرانهادهقانامپریالیسم را با یک پایگاه اجتماعی در میان 

 کوچک در هم آمیخته بود، از این شرایط بیش از همه بهره برد. کارگر 

از هر  پدرش تبار بود.-چینی یهایناراضناسیونالیست بزرگ شد و پدرش از  یاخانوادهدر  هو چی مین

در تظاهرات بر  یسالگپانزدهو در سن  ۵۷۱۳در سال  هو نفرت داشت. مانداریندو سیستم فرانسوی و 

                                                       
۹۲ Ham Nhgi 

۳۴ Gibson, pp. 37-38. 

 واکنش ناسیونالیسم در برابر استعمار فرانسه به منابع زیر رجوع شود: یینهزمبرای مطالعه بیشتر در 

David Marr, Vietnamese Anti-colonialism, 1885-1925 (Berkeley: University of California Press, 1971) 

David Marr, Vietnamese Tradition on Trial, 1920-1945 (Berkeley: University of California Press, 1981) 

۳1 Quoted in Marr, Vietnamese Tradition on Trial, p. 2. 



 
 

 یهاشیارگبه سمت  رفتهرفته هو، هایفرانسو یسبعانهدر پی سرکوب  علیه استعمار فرانسه شرکت کرد.

از  ۵۷۵۵وی در سال  رادیکال جذب شده و بدین ترتیب نظر پلیس استعماری فرانسه را به خود جلب نمود.

 یوانهراو در یک کشتی بازرگانی فرانسوی کار پیدا کرده و بدین ترتیب  بیم دستگیری از کشور خارج شد.

در آن زمان  نمود. مکاننقلبه پاریس  ۵۷۵۹وی در  .بازنگشتفرانسه شده و تا سی سال به کشور 

جنگ جهانی اول کشورهای اروپایی را در خود گرفته بود، به  یآستانهکه در  پرستانههنیم یهایسرخوش

 انقلابی بار دیگر شروع به احیا نموده و تأثیرات چپ  جایگزین شده بود. جنگ ضد طور وسیعی با احساسات 

ر مقیم فرانسه که تعدادشان افزون ب یهایتنامیوبزرگ  یجامعه .شدیمرفته احساس -انقلاب روسیه رفته

در بهترین زمان ممکن در بهترین جای  هو صد هزار نفر بود، از نظر سیاسی بسیار فعال و سرزنده بود.

وی که به فعالیت در  .شدیمشناخته  "پرستهنیم" ۸۱نویینوی در آن زمان به  بود.قرار گرفته ممکن 

اسی ویتنامی در فعالین سی نیترسرشناسحزب سوسیالیست فرانسه کشیده شده بود، به سرعت به یکی از 

 فرانسه تبدیل شد.

برای  هو چی مین برای بررسی شرایط پایان جنگ برگزار شد. ۵۷۵۷کنفرانس صلح ورسای در سال 

 جمهوررییس، ۸۸وودرو ویلسن یامادهچهارده  یبرنامه دادخواهی حقوق ویتنام به آن کنفرانس رفت.

ه ب دادخواستشاو در  بود، نظر وی را جلب نمود. سرنوشتشانآمریکا که شامل حق ملل برای تعیین 

درخواست حقوق دموکراتیک گسترده برای  اماخواهان استقلال برای ویتنام نشد،  اگرچهکنفرانس ورسای، 

 نمایندگیسعی به ملاقات با هیئت  هو سیاسی را مطرح نمود. یهایزندانمردم ویتنام و آزادی تمامی 

رات این مستعم یهاستیونالیناس از نیز مانند بسیاری هو چی مین رد شد. درخواستشآمریکا نمود که 

امل فقط برای کشورهای اروپایی بوده و ش ویلسن نظر  مورد که حق تعیین سرنوشت  ه بودنکته را دریافت

دفاع وی از خلق ویتنام در ورسای برای وی اعتباری را کسب نمود  اما ؛شودینم هامستعمره یهاخلقحال 

 ۸4متوالی دوام یافت. یهادههکه تا 

هندوچین در کنفرانس حزب سوسیالیست فرانسه در  نمایندگییک سال بعد از آن وی در صدر هیئت 

                                                       
۳۹ Nguyen Ai Quoc 

۳۳ Woodrow Wilson 

۳۰ Gibson, pp. 39-40. 



 
 

ونال ریت که خواهان پیوستن به انترناسیشقه شدن بین دو جناح اکث یآستانهحزب در  شرکت نمود. ۸۱تورز

به  وههنگام حضورش در کنفرانس،  کمونیستی )کمینترن( در مسکو بود و جناح اقلیت مخالف قرار داشت.

ی گذاشت این نوشته تأثیر عمیقی بر و دست یافت. لنین "ملی و استعمار مسائلتز پیرامون "یک نسخه از 

م در تعیین ست تحت  مدافع حق ملل  لنیننیسم ملی حاکم بر انترناسیونال دوم، تز وشو برخلافزیرا که 

 یپرستهنیمدر ابتدا، به جای کمونیسم، "گفت که:  ۵۷۹۱در  یامصاحبهوی در  سرنوشت خویش بود.

 یهعمطالو در راستای مبارزه، با  قدم-به-قدم راهنمای من در اعتماد به لنین، در انترناسیونال سوم بود.

ه تنها عملی، به تدریج به این واقعیت دست یافتم ک یهاتیفعاللنینیسم و همگام با شرکت در -مارکسیسم

وست و پای کمونیست فرانسه پی به حزب نو هو سوسیالیسم و کمونیسم توان رهایی ملل زیر ستم را دارد.

 ۸۹به مسکو رفت. ۵۷۱4در پی چند سال فعالیت سیاسی در فرانسه در سال 

 یاندهیزافو به طور  ، کمینترن از نظر سیاسی به انحراف افتادهشدیموارد مسکو  هو چی مینزمانی که 

بنای "ین از تئوری نوین استال .دیگردیمتبدیل  استالینیبه ابزاری در خدمت سیاست خارجی بوروکراسی 

عروج بود، سوسیالیسم را از هیئت  در حال  که بیان سیاسی بوروکراسی  "سوسیالیسم در یک کشور

این تغییرات  .بود هانترناسیونالیسم طبقه کارگر خارج ساخته و به توسعه ناسیونالیستی دولتی تبدیل ساخت

 هایانقلابهشدار داده بود که  ۵۷۱۱در  نترنیکمدر تزهای  لنین تأثیرات بسیار مخربی بر خاور دور داشت.

 هک خودداری کرده و باید "ائتلاف با دموکراسی بورژوایی"باید از  "هماندعقبکشورهای مستعمره و "در 

دقیقاً خلاف این سیاست  استالین کهدرحالی ۸۹"تحت هر شرایطی استقلال جنبش پرولتری را حفظ کنند."

 .ه بودرا در چین در پیش گرفت

چینی را  کارگران آنکهی با این حال، به جا .بردیمبیست در وضعیت انقلابی به سر  یدهه یمهینچین در 

با  حزب کمونیست چین را مجبور به ائتلاف استالینبه تسخیر قدرت در اتحاد با دهقانان فقیر فراخواند، 

                                                       
۳۲ Tours 

۳6 Quote from “The Path Which Led Me to Leninism in Vietnam and America,” p. 22. For a complete 

account of Ho Chi Minh’s life, see the most modern biography by William Duiker, Ho Chi Minh: A Life 

(New York: Hyperion, 2000). 

۳7 V. I. Lenin, “Preliminary Draft Thesis on the National and Colonial Question,” available at 

www.marxists.org/archive/lenin/works/. 

http://www.marxists.org/


 
 

نمود که از نظر سیاسی دست  یانامهموافقتتحت  39کومینتانگو پیوستن به  38شک-چنگ کای

حزب  ماافاسد و ارتجاعی چین بود،  دارهیسرماطبقه  یندهینما کومینتانگاگرچه  حزب را کاملاً بست.

اقتصادی و  غیدریب یهاکمکرا مورد ستایش قرار داده و  چنگمتمادی  یهاسالکمونیست روسیه 

که  شدیماستدلال  گونهنیاآن زمان  کند. دهیسازمانرا  ارتششتا بتواند  دادیمنظامی در اختیارش قرار 

ناسیونالیستی -مرحله انقلاب بورژوا دیبایمسیالیسم مبارزه کنند، چین کارگران بتوانند برای سو آنکهپیش از 

 ۵۷۱۹ال کمونیست در س مبارزاناین بود که کارگران انقلابی و  "ائتلاف"این  یجهینت را به اتمام برساند.

 شدند. عامقتل چنگبه دست 

 ماا، بردیمکمینترن در چین به سر  به عنوان ناظر   هاستیکمون عامقتلدر زمان  هو چی میناگرچه 

باقی  انتقادی استالین-وی تا پایان عمرش هوادار غیر استالین را مورد انتقاد قرار نداد. یهااستیس گاهچیه

 4۱رخ بود.لعاب سرنگ و که وی بدان باور داشت اساساً ناسیونالیسم رادیکال با  یدر واقع، کمونیسم ماند.

که کمینترن ایجاد کرده بود آموزش داد؛  ییهامدرسهها ویتنامی را در هنگام حضورش در چین، وی صد

 4۵جنبش کمونیستی ویتنام را تشکیل دادند. یهاهستهکسانی که بعداً 

چندین گروه انقلابی برای  بیست آغاز گردید. یدهه، مبارزات سیاسی در ویتنام از اواسط زمانهم

وچک کارگر ک یطبقه دهقانان، کارگران و روشنفکران بر علیه رژیم استعماری تشکیل شد. دهیسازمان

ابتدا کارگران آبجوسازی سایگون  با شروع یک جنبش اعتصابی وارد صحنه شد. ۵۷۱۳ویتنام نیز در سال 

 آهناهرران و کارگ هابافپارچه، کاراننیرزدست به اعتصاب زدند و مدت کوتاهی پس از آن کارگران نفت، 

آغاز شده بود،  ۵۷۱۷در سال  تیاستروالرکود اقتصاد جهانی که با سقوط بازار سهام  پیوستند. هاآنبه 

                                                       
۳8 Chang kai-Shek 

۳۲ Kuomintang 

دادن  تلاشی جهت هرگونهمصمم بر علیه  یمبارزهنیاز برای "لنین از جمله بر  "تزهای مقدماتی نویسیشپ" ۰۴

 أکید داشت.ت "یافتهنتوسعهدر کشورهای  بخشییرهادموکراتیک -بورژوا هاییشگرارنگ و لعاب کمونیستی به 

 بار انترناسیونال کمونیستی در این دوره نگاه شود به:بیشتر پیرامون وضعیت وخامت یمطالعهبرای  ۰1

Duncan Hallas, “Trotsky’s Marxism (London: Pluto Press, 1979) and The Comintern (London: 

Bookmarks, 1985). 



 
 

 یخوردهشکستبود که شورش  هاسالدر این  برای ویتنام گرسنگی و بیکاری وسیعی را به همراه داشت.

 م برپا شد.خشم مرد ینشانهسربازان بومی ارتش استعماری ویتنام به عنوان 

پاره کمونیستی ویتنام زیر فشار تحولات سیاسی در ویتنام و برای عقب نماندن از این تحولات -جنبش چند

سه حزب کمونیست ویتنام در طی این  در کنفرانس وحدت گرد هم آمد. کنگهنگدر  ۵۷۸۱در فوریه 

مدیریت اجلاس را به  مین چی هو ادغام شدند. 4۱پی.( سی. کنفرانس در حزب کمونیست هندوچین )آی.

سازی ]حاکمیت[ امپریالیسم فرانسه، استقلال از سرنگون توانیمحزب  یبرنامهاز جمله مواد  عهده داشت.

 یهااتیمال، برقراری هشت ساعت کار روزانه، لغو تمامی هایفرانسوکامل ویتنام، مصادره دارایی 

 نام برد. جنسیغیرعادلانه، تأمین آموزش همگانی و برقراری تساوی 

حزب کمونیست هندوچین بلافاصله مورد تعقیب و سرکوب ددمنشانه قرار گرفته که مرگ و یا زندانی شدن 

سی ]قرن بیستم[ با ایجاد گشایش در روند  یدهه یانهیمدر  هایفرانسو هزاران تن را در پی داشت.

که در  4۸لئون بلومفرانسه به رهبری خلق  یجبههدولت  انتخابات سعی به دادن امتیازات محدود نمودند.

هزاران نفر تحت  به قدرت رسید، دستور آزادی هزاران زندانی سیاسی ویتنامی را صادر کرد. ۵۷۸۹ژوئیه 

پیمایی کرده که حزب را به عنوان یک راه ۵۷۸۳رهبری حزب کمونیست در مراسم روز کارگر در سال 

فضا  اماراستی در فرانسه،  و با سر کار آمدن یک دولت دست  ۵۷۸۷در سال  جریان جدی مطرح ساخت.

 آنچه .رفتگدر دستور روز قرار بار دیگر در ویتنام  هاستیکمونو  هاستیونالیناسسرکوب  کاملاً تغییر نمود.

، رهبر نیروهای ویتنامی از 44وو نویین ژیاپ تا همین دیروز قانونی بود، به ناگاه غیرقانونی گردید.

مسر ه هایفرانسو از دست داد. هایفرانسورا در زندان  اشکی یدرجه، تقریباً تمامی بستگان ۵۷4۹ـ۵۷۳۱

حزب کمونیست در شرایطی که اوضاع جهانی آبستن حوادث بزرگی بود  همهبا این را اعدام کردند. هودوم 

 کماکان دوام یافت.

                                                       
۰۹ Indochinese Communist Party (ICP) 

۰۳ Leon Blum 

۰۰ Vo Nguyen Giap 



 
 

 جنگ و انقلاب

 یهایسخنراندولتمردان شما  به دست گرفتن قدرت است. یآمادهداریم که  افتهیسازمانما دولتی 

ه دنبال ما نیز ب .اندشیخوکه به دنبال حق تعیین سرنوشت  کنندیم ییهاآنغرا در باب کمک به 

 – 4۲نآیا من تفاوتی با نهرو، کی زو ؟دیکنینمچرا به ما کمک  .میشیخوکسب حق تعیین سرنوشت 

 دارم؟ – شما واشنگتن جورج با حتا یا و
 5۱4146در تابستان  .O.S.Sهو چی مین خطاب به یکی از مأمورین آمریکایی 

و یا با  ۵۷۸۷در  هاآلمانجنگ جهانی دوم با اشغال لهستان به دست  هاییکایآمرو  هاییاروپااز نظر اکثر 

نگ با این ج امابرای مردم آسیای شرقی،  آغاز شد. ۵۷4۵در دسامبر  4۹به پرل هاربر هایژاپن یحمله

 مردم آسیای یسرکوبگرژاپن ثابت کرد که در  کهدرحالی شروع شد. ۵۷۸۵ژاپن در چین در سال  یمداخله

ندارد،  یرحمیبدر اعمال شقاوت و  اشییکایآمراروپایی و  یهایپالکهماز  یکمدست  شرقی هیچ 

 استعماری کهن را ویران ساخت. یهایامپراتور یهاهیپادر نهایت  اشینظام یکنندهرهیخ یهایروزیپ

ژاپن،  ینااستثبهاین نکته را باید به خاطر سپرد که در هنگام شروع جنگ تمامی کشورهای آسیای شرقی 

 کهرحالید استعماری قرار داشتند. یهاقدرتمستعمره بودند که زیر حاکمیت یکی از -مستعمره و یا نیمه

 ت متحدهایالاظ نموده بود، اما این حاکمیت بلامنازع از سوی در این منطقه را حف اشیرسمبریتانیا سلطه 

پس از بمباران پرل هاربر، ژاپن تهاجم وسیعی را در بخش اعظم آسیای  .شدیمو ژاپن به چالش کشیده 

را  ریتانیاب یسالهستیدودر مدت تنها چند هفته حاکمیت استعماری که جنوب شرقی آغاز نمود و توانست 

آسیا "را زیر شعارهای داغی مانند  اشطلبانهالبته ژاپن تلاش نمود تا نیات سلطه .کندجاروب  هدر این منطق

این  ازد.پنهان س "شکوفایی در آسیای شرقی-منطقه هم"و با مطرح ساختن به اصطلاح  "هاییایآسبرای 

ا به اندازه ویتنام عمیقاً ، در هیچ کجهایژاپنسر  خرمن  آزادی از سوی  یهاوعده، به رغم کنندهرهیختحولات 

                                                       
۰۲ Manuel Luis Quezon y Molina  1۲۰۰و  1۲۳۲ یهاسالبازار مشترک فیلیپین بین  جمهورییسردومین. 

۰6 Quoted in Lloyd C. Gardner, Approaching Vietnam: From WWII through Dienbienphu (New York: 

W. W. Norton, 1988), p. 62. 

۰7 Pearl Harbor 



 
 

 4۳احساس نشد.

دولت فرانسه در ظرف یک ماه تسلیم شد و یک دولت  به فرانسه حمله کرد. ۵۷4۱در ماه مه  هیتلر

استعمارگران فرانسوی  شد. ماشتهبر سر کار گ ۱۱ویشیدر  49فیلیپ پتینمارشال  یسرکردگعروسکی به 

، 51ان دکوژ که چه باید بکنند. دانستندینمگمی شده و در ویتنام پس از سرنگونی دولت فرانسه دچار سردر

 م کرد.تسلی هایژاپنکوچکی با نیروهای ژاپنی، هندوچین را به  یهایریدرگفرماندار کل ویتنام، پس از 

آن کشور  را در شیروهاینبدین ترتیب ژاپن به طور نامحدود به تمامی بندرهای ویتنام دسترسی یافته و 

 هایاپنژ نکهیابا توجه به  باقی گذاشت. هایفرانسوژاپن اداره امور را کماکان در دست  اما ؛مستقر ساخت

، این کندندافیمبه زندان  مستعمراتشانو آمریکایی را پس از اشغال  مقامات استعماری هلندی، بریتانیایی

د، با ول همکاری بودنکه با هیتلر در فرانسه مشغ گونههماندقیقاً  هایفرانسو استثنایی بود. یک مورد 

ه هر ک هایفرانسوو  هایژاپنویتنام دو ارباب داشت،  ،حال .ختندیریمنرد عشق نیز در هندوچین  هایژاپن

 مخالفتی را در هم بشکنند. هرگونهدو مصمم بودند که 

 هایوفرانسبه ویتنام بازگشت تا رهبری مبارزه بر علیه  ۵۷4۵ سال در هو چی مینپس از سی سال دوری، 

یع ملی وس یجبهه"حزب کمونیست هندوچین خود را به نفع یک  را مستقیماً به دست بگیرد. هایژاپنو 

 داراننیزم، بلکه تعدادی از ساختیمو بورژوازی را متحد  یبورژوازخردهکه نه تنها کارگران، دهقانان، 

                                                       
 و ژاپن رجوع شود به: ایالات متحدهبرخورد میان امپریالیسم  ترِیقعم یمطالعهبرای  ۰8

Walter LeFeber, The Clash: US-Japanese Relations Throughout History (New York: W.W, Norton & 

Co., 1997). 

اهداف این دو کشور در خلال جنگ در اقیانوس  ینچنهمو  هایکاییآمرو  هایتانیاییبربرای درک اختلاف میان 

 آرام رجوع شود به

Christopher Thorne, Allies of a Kind: The United States, Britain and the War against Japan, 1941-1945 

(Oxford: Oxford University Press, 1978). 

۰۲ Marshal Philippe Petain 

۲۴ Vichy 

۲1 Jean Decoux 



 
 

 ۱۱ینویت ماستقلال ویتنام که به  لیگ   منحل ساخت. "دادیمرا نیز در زیر چتر خویش جا  پرستهنیم

دولت انقلابی "و برپایی  "فرانسوی یهاستیالیامپرژاپنی و  یهاستیفاشسرنگون ساختن "، شدیمشناخته 

 آمد این تحول سه سال جنگ چریکی بود.پی ۱۸را هدف خویش قرار داد. "جمهوری دموکراتیک ویتنام

مان آل یاندازدستپس از  نام را تحت تأثیر قرار داد.سیر تحولات در ویت ۵۷4۵مهم دیگری در سال  حوادث

ه ب به پرل هاربر، بازیکنان اصلی صحنه جنگ به طور دراماتیکی تغییر نمود. هایژاپن یحملهدر روسیه و 

 اتحاد ن،چی بریتانیا، – "ار دموکراسی کبیرچهان اتحاد بزرگی می"منظور مبارزه بر علیه نیروهای محور، 

ن به منظور خنثی ساخت ایالات متحدهاین اتحاد به این معنا بود که  .شد ایجاد – متحده ایالات و شوروی

ی پنهان استعمارگرای-را زیر نقاب ضد اشیستیالیامپرکه مقاصد  یستیبایمنفوذ ژاپن در اقیانوس آرام 

رفته قرار گ گردانی که در منشور آتلانتیک مورد توافق-که حق ملل در خود گفتیم ایالات متحده سازد.

مینترن ک یاعضا، اتحاد شوروی از زمانهم بود تنها مختص اروپا نبوده بلکه باید در سراسر جهان پیاده شود.

 معنای این چرخش این بود که به ناگاه حمایت کنند. "ضد فاشیستی"که از متحدین در جنگ  خواستیم

 ۱4در جنگ بر علیه ژاپن وارد شده بود. دهایالات متحبا  ،کوچک اما مهم اگرچه ،در اتحاد عملی ویت مین

سراسر  ، محبوبیت تشکیلات درویت مینبرای نابود ساختن  هایژاپنو  هایفرانسوبه رغم تلاش مشترک 

زمانی که کشور در اشغال ژاپن بود قحطی بخشی از کشور را فرا گرفت که کاملاً  کشور گسترش یافت.

ه مناطق دیگر ب یهاکمکاز فرستادن برنج و  جلوگیریبا  هایژاپنو  هایفرانسو اما ؛بود یریگشیپقابل 

و اهالی شهرها را برای حمله به  هادهقان ویت مین اما ؛باعث گسترش ابعاد این قحطی شدند زدهیقحط

نمود که باعث شهرت بیشترشان در سراسر کشور  دهیسازمانمواد غذایی  یمصادرهانبارهای برنج و 

 یت مینومراکز مقاومت  نیترمهمکه از  تونکن یسکنهود، نزدیک به دو میلیون نفر از با این وج گردید.

 استعماری در قرن بیستم بود. یهایکشنسلاین یکی از بارزترین  بود، بر اثر قحطی جان باختند.

هشت ماه پس از آن  .شدو با ورود نیروهای متحدین به پاریس سرنگون  ۵۷44 یهیژوئدر  ویشیدولت 

                                                       
۲۹ Vietminh 

۲۳ Gibson, p. 42. 

 دوران جنگ نگاه شود به: استالین و کمینترن در هاییاستس بررسیبرای  ۲۰

Hallas, the Comintern, pp. 155-159. 



 
 

 کنندهنییتعجنگ به شکلی  در هندوچین خاتمه دادند. هایفرانسوبه حاکمیت  جانبهکیبه طور  هایژاپن

د که در این حال بو به ضرر نیروهای محور چرخیده بود و زمان چندی به شکست کامل متفقین نمانده بود.

 را صادر کرده و امپراتور "استقلال ویتنام"در تلاشی مذبوحانه و جهت کسب حمایت مردم اعلام  هایژاپن

خدمات  یاداره در این هنگام بود که اولین سری از مأموریندقیقاً  را در رأس آن نشاندند. ۱۱و دایابا

 دبو ویت میننظامی به  یهاآموزشمأموریت این افراد دادن  وارد ویتنام شدند. 56استراتژیک آمریکا

یتنام در و شانیمایهواپمتحدین که  یهاخلبانموافقت کرده بود که در یافتن  ویت مینآن  یازاکه در 

ای بر هایتنامیوبا مبارزه  یهمدردبسیاری از این مأمورین به  یاری رساند. هاآنسرنگون شده بود به 

 .دادندیمعمیق نشان  ینهیکو استعمار  هایفرانسواستقلال پرداخته و نسبت به 

ریلین م موجود بیشترین استفاده را ببرد. به سرعت سعی نمود که تا از اوضاع به شدت متغیر  ویت مین

 :سدینویم بارهنیدرا یانگ

و پایان جنگ اقیانوس آرام وجود داشت، پایگاه  هایژاپنپرده ای که بین کودتای -در طی پنج ماه میان

 یمنطقه"در این  نام را در بر گرفت.گسترش یافته و شش استان شمالی ویت و بنگاکادر  مین ویت

استعماری را گرفته، نیروهای دفاع از خود تشکیل  یهانشاندهدستمحلی کاملاً نو جای  یهادولت "آزاد

 داراننیزممتعلق به  یهانیزمو در برخی مناطق  کاهش یافته خانههیکراملغی گشته،  هااتیمالگردید، 

ج بین با باز کردن انبارهای غله و تقسیم برن ویت مین نکهیابالاتر از همه  فرانسوی مصادره و تقسیم شد.

 ۱۹اهالی باعث کاهش تأثیر قحطی در این منطقه گردید.

و فراخوان به خلق ویتنام  اشینظامبه بازوی  ویت مینبا فرمان  ۵۷4۱انقلاب اوت در سیزدهم اوت 

هفت استان را -و-امی دهات، نواحی و بیستتم اداره ویت مین شد.شروع  زمانهمبرای قیام عمومی 

                                                       
۲۲ Bao Dai 

که سلف بلافصل سازمان سیا   O.S.S.) –(American Office of Strategic Servicesآژانس اطلاعاتی آمریکا  ۲6

 بود.

۲7 Quote in Marilyn Young, The Vietnam Wars (New York: Harper Perennial, 1991), p. 9. For a 

Complete account of the O.S.S.’s relationship with the Vietminh, see Archimedes Patti, Why Vietnam?: 

Prelude to America’s Albatross (Berkeley: University of California Press, 1980). 



 
 

و سایگون چند  ۱۳فتح شهرهای بزرگ مانند هانوی، هویی اوت به دست گرفت. ۵۳تا  ۵4بین روزهای 

 ستعمارا ینشاندهدست، امپراتور و دایابا بود. یزیرخونانقلاب بدون  رفتههمیرو اما، به درازا کشیدروزی 

د سرزمینی در زنجیر، شهرون که به جای سلطان  دهمیمترجیح " کناره گرفت. مقامشاوت از  امیسدر  ژاپن

هر طلایی و شمشیری را که سمبل قدرت سلطنتی بود به وی سپس مُ ۱۷"کشوری مستقل باشم. یساده

 رژیم سلطنتی را اعلام نمود. یالغاسپرده و  ویت میندولت موقت  ندگانینما

 ،.O.S.Sو در مقابل بیش از دویست هزار تن، از جمله مأمورین در دوم سپتامبر در هانوی  هو چی مین

 یاستعمرهمویتنام اولین  استقلال ویتنام و تشکیل دولت موقت جمهوری دموکراتیک ویتنام را اعلام کرد.

 یهیاعلاماز  یابازگزاره اشیسخنرانجملات آغازین  .نمودیمبود که پس از پایان جنگ اعلام استقلال 

 قوقی ح از سوی آفریدگارشان از موهبت  هاآن .اندشده آفریده مساوی هاانسان تمام" –استقلال آمریکا بود 

 بیش هو "جوی خوشبختی از جمله این حقوق است.-و-و جست حق حیات، آزادی جداناپذیر برخوردارند.

مریکا برای آ هکه شاید بتواند بانقلاب آمریکا سخن بگوید، در این امید بود  بزرگداشتبخواهد در  آنکهاز 

متحدین  یمرهزدر  هایتنامیودر نظر  هاییکایآمر نکهیافراتر  تکیه کند. هایفرانسواز بازگشت  یریگشیپ

از س توانستیمچه کسی  همکاری کرده بودند. هایژاپنبا  هایفرانسو کهدرحالیوفادار در جنگ بودند، 

 ۹۱آمریکا را بهتر کوک کند؟

پنجاه  وقتآناستقلال ویتنام را به رسمیت شناخته بود،  ایالات متحدهخاتمه یافته و  جاهماناگر قضیه در 

 .دادندیمنرا از دست  جانشانو هشت هزار آمریکایی و سه میلیون ویتنامی در طی دو جنگی که از راه رسید 

                                                       
۲8 Hue 

۲۲ Ngo, p. 17. For the complete text of Bao Dai’s abdication speech, see Vietnam and America, pp. 24-

25 

6۴ Ho Chi Minh, “Vietnam Declaration of Independence,” in Vietnam and America, pp. 26-28. For a 

complete overview of that momentous ear in Vietnam’s history, see David Marr, Vietnam 1945: the 

Quest for Power (Berkeley: University of California Press, 1995). 



 
 

 جنگ اول ویتنام

[ هاییکایآمرو ما ] کارشان تمام است نجایادر  هاییایتانیبرو  هایفرانسو، سوزدیمهندوچین در آتش 

 باید که آسیای جنوب شرقی را ترک کنیم.
 5۱4162 سپتامبر –اس به فرماندهی  .اس از افسران او. 65به نقل از آخرین پیام کلنل پیتر دویی

اب اندر ب هایوراجبه رغم تمامی  در حال بازگشت بودند. هاییکایآمرو  هایسیانگلبا کمک  هایفرانسو

 گذاراناستیس کهیهنگام به دنبال حمایت از سیاست مستعمراتی بودند. هاییکایآمرحق تعیین سرنوشت، 

را از شکست نیروهای محور به سمت رویارویی آینده با اتحاد شوروی در اروپا معطوف  شانهتوجآمریکایی 

 که ز به آن داشتاین امر نیا حساس کردند.نیرومند و متحد را ا یافرانسهبود که نیاز به  آنگاهداشتند، 

ر اولین قدم در مسی .بازگردانده شود هاآنبه  برپا داشته بودند در هندوچین هایفرانسو که یایامپراتور

 هایتنامیوبازگشت فرانسه ورود نیروهای متحدین پس از تسلیم نیروهای ژاپنی بود که در ابتدا از سوی 

 .واقع شده بوداستقبال  مورد

در ژوئیه، متحدین توافق کرده بودند که نیروهای ناسیونالیست چین کنترل منطقه  63پاتسدمدر کنفرانس 

 ( اشغال نموده وکندیمعرض جغرافیایی را )که ویتنام را تقریباً به دو نیمه تقسیم  یدرجه ۵۹شمال 

انیا بخش نیروهای بریت کهیدرحال، داشته باشندکنترل زیر تسلیم نیروهای ژاپنی در آن بخش را  یپروسه

و پیش از اعلام استقلال از  ۵۷4۱نیروهای ناسیونالیست چین در اواخر اوت  .درآورندجنوبی را به اشغال 

زار نفر به دویست ه ونکنتسپتامبر، تعداد نیروهای چینی در  ماه یمهین تا ، وارد ویتنام شدند.هوسوی 

سپتامبر همان  ۱۱انگلیسی به همراه یک هنگ از نیروهای هندی در  ۹4داگلاس گریسیژنرال  رسید.

میت را به رس هوهیچ حکومتی در جهان استقلال ویتنام و یا دولت هنوز در آن موقع  سال وارد سایگون شد.

 .ه بودنشناخت

 یاژهیو علایق که به خوبی از امکان اضمحلال امپراتوری خویش در انتهای جنگ آگاه بودند، هاییایتانیبر

                                                       
61 Peter Dewey 

6۹ Quote from Karnow, p. 139. 

6۳ Potsdam 

6۰ Douglas Gracey 



 
 

 هایسینگلابلافاصله پس از ورود،  در هندوچین داشتند. شاندوبارهدر استقرار حضور  هایفرانسودر کمک به 

دستگیر و زندانی شده و کماکان در  هایژاپنپانصد نفر از نیروهای فرانسوی را که توسط -و-تعداد هزار

ژنرال  البته با کمک –پس از آزادی، نیروهای فرانسوی  ، آزاد کردند.بردندیمبه سر  هانیمویت بازداشت 

ایگون دست س یهاابانیخساکنین فرانسوی نیز در  زدند. ویت مین دفاتر به تهاجم به دست – گریسی

 یپیتر دویکلنل  سپتامبر دست به ضد حمله زدند. ۱4در  هانیمویت  زدند. هایتنامیوبه تهاجم و کشتار 

در آخرین  وی .کشته شدکه در ویتنام بود اولین آمریکایی وی  –ون کشته شد در همان شب در حومه سایگ

 "ما باید از آسیای جنوب شرقی خارج شویم."اس هشدار داده بود که  .اس به فرماندهی او. امشیپ

نیاز به نیروهای بیشتری برای به دست گرفتن کنترل سایگون و خارج ساختن کنترل مناطق  گریسی

تظاهر  ویت مینوی به مذاکره با نیروهای  کهان زمهم داشت. ویت مینروستایی اطراف از دست 

 هبه ده هزار نفر افزایش یافته و تعداد هزار تن از نیروهای جنگند فرمانش، نیروهای هندی زیر کردیم

 از راه رسیدند. 65لکلرکمسلح شده بودند تحت فرماندهی مارشال  هاییکایآمرفرانسوی نیز که به توسط 

جهت  یکشوقت ترفندی برای تنها هایسیانگلدریافتند که مذاکره از سوی  کهیهنگام هانیمویت 

انگلیسی زدند، اما شکست خورده و از سایگون -تقویت نیرو بوده، دست به تهاجم به نیروهای فرانسوی

ژاپنی  حتا دستور داد که زندانیان جنگی گریسی، شیروهاینبرای تقویت هر چه بیشتر  بیرون رانده شدند.

 استفاده شود. هاآناز  ویت مینرا مسلح نموده تا در سرکوب 

 شمار آورد. تاریخ مدرن به یهاانتیخترین و رذیلانه نیترعیشنرا باید به عنوان یکی از  یگریسکودتای 

ا در صف متحدین بودند( به راه انداخت ت هایژاپن)که در جنگ بر علیه  ویت مینوی کودتایی را بر علیه 

ر ت خورده )سربازان اسیهمکاری کرده بودند( با کمک دشمن شکس هاآلمانو  هایژاپنرا )که با  هایفرانسو

با توافق  جملگی ،صفتوانیح، این انگلیسی گریسی یتکارانهیجنااعمال  .بازگرداندژاپنی( به قدرت 

 ۹۹صورت گرفت. ایالات متحدهضمنی دولت 

لیگ  .ه بوددامن زد هاتودهاز ورود بریتانیا به توهم  ویت مین یهیاولتردیدی نیست که استقبال  اما

                                                       
6۲ Marshal Philippe François Marie Leclerc de Hauteclocque 

66 George McTurnan Kahin, Intervention: How America Became Involved in Vietnam (Garden City, 

New York: Anchor Press, 1987) pp. 15-19. 



 
 

 هاستیروتسکت را محکوم کرده بود. هاآنویتنام به همین دلیل  یهاستیتروتسکانترناسیونال کمونیستی 

ه کارگر در سراسر سایگون به مقابل یطبقهخلقی در میان  اقدام  یهاتهیکم دهیسازماندر انتهای جنگ با 

ان مسلح ساختن کارگران و دهقانان مسلحانه در برابر پیاده شدن نیروهای متحدین فراخوان داده و خواه

اقدام به  گریسیدر سایگون دو روز پس از پیاده شدن نیروهای زیر فرمان  ویت مینرییس پلیس  بود.

همین سبب  بود و به هاستیالیامپرخواهان مذاکره با  ویت مین نمود. هاستیتروتسکتعقیب و دستگیری 

و  داراننیزمملی به مبارزه طبقاتی بر علیه  یمبارزهو آشکارا مخالف تبدیل  دادیمرا ترجیح  "یروانهیم"

ب را متعاقباً به قتل رسانده و بدین ترتی هاستیتروتسکرهبری  ویت مین ویتنامی بود. یدارهاهیسرما

 ۹۹توانست کنترل بلامنازع جنبش ملی را به دست بگیرد.

 یهاییارادکنترل کامل  یدوبارهفاصله زیادی تا به دست گرفتن  اما ،هایفرانسو، گریسیبه رغم کودتای 

 یهاستیونالیناسکماکان کنترل بخش اعظم کشور را در دست داشته و  ویت مین داشتند. شانیمستعمرات

 لکلرکو مارشال  ، مأمور سیاسی دولت فرانسه۹۳ژان سانتینی چین هنوز در تونکن حضور وسیعی داشتند.

 هو ه شوند.وارد مذاکر ویت مینبا  شانینظامتا برای کسب وقت جهت تقویت بنیه  تصمیم گرفتند که

به  ویت مین ۵۷4۹در ماه مارس  باری گرفتند.فاجعه یهامیتصم ماندر این ز ویت مینو  مین چی

این بود که ویتنام به حقوق محدودی در درون  نامهموافقتکلام جان گردن نهاد. هایفرانسو یهاشرط

ارتش فرانسه  .شدیمبه رفراندوم گذاشته  کوچین چیناسرنوشت  کهدرحالیاتحادیه فرانسه دست یافته، 

هانه را به ب هانیاتمامی  هو .کردندیمخاک ویتنام را ترک  که دیبایم هاینیچبار دیگر وارد هانوی شده و 

را برای پنج سال به مشام  هایفرانسو هکه گُ دهمیمترجیح ": کردیمتوجیه  اهینیچخلاص شدن از شر 

                                                       
67 For further reading on the Vietnamese Trotskyists, see the chapter “Vietnamese Trotskyism,” in 

Robert J. Alexander, International Trotskyism 1929-1985 (Durham, Nc: Duke University Press, 1991). 

Also see Milton Sacks, “Marxism in Vietnam,” in Fran N. Trager (Editor): Marxism in Southeast Asia: 

A Study of Four Countries (Stanford University Press, 1959). 

 ینجاا من در .کندیم نگارییختار گونهینا اشمربوطهاین، البته، نظر نویسنده بود که از مواضع گروه سیاسی 

 ترجمه نمایم. )م.( تصرف-و-که تمامی نظرات نویسنده را بدون دخل امنمودهسعی 

68 Jean Sainteny 



 
 

 ۹۷"تا ناچار به خوردن خوراک چینی برای هزار سال نباشم. بکشم

عازم فرانسه  ۵۷4۹به همراه هیئتی در سال  هو کهیهنگام بود. یریگشکلخیانتی در حال  زمانهم اما

ن کوچیبنیاد در -به اصطلاح تازه را زنده کرده و وی را به عنوان امپراتور ملت  70دای بوآ هایفرانسوبود، 

از به رسمیت شناختن دولت خُرد یعنی جمهوری دموکراتیک  هایفرانسوبر این اساس،  معرفی نمودند. چینا

می ادر اکتبر همان سال، پس از یک درگیری کوتاه میان نیروهای نظ ویتنام در تونکن خودداری کردند.

داد که منجر به  ۹۱هایفونگ بارانگلولهفرانسه فرمان به  ریوزنخست ۹۵ژورژ بیدو، ویت مینفرانسه و 

و  وزیرنخست، معاون ۹۸هموریس توراین فرمان مشترکاً از سوی  کشته شدن شش هزار ویتنامی گردید.

رانسه آغاز کمونیست فاولین جنگ ویتنام با حمایت حزب  شده بود. امضاصدر حزب کمونیست فرانسه، نیز 

 شده بود.

در  و با دادن وامی معادل صد و شصت میلیون دلار آغاز شد. ۵۷4۹در سال  ایالات متحده یهاکمکاولین 

نظامی فرانسه در ویتنام را  ینهیهزنزدیک به هشتاد درصد  ایالات متحده ۵۷۱4انتهای جنگ در سال 

اچار به شناسایی دیپلماتیک ن گونهچیهبدون دریافت  هوولت د )معادل دو میلیارد دلار( به عهده گرفته بود.

 سرانجام پذیرفت که مانورهای وی چیزی جز فاجعه به بار نیاورده است. هو چی مین ترک هانوی شد.

توانستند  تدادر اب هایفرانسو "که کاملاً تنها مانده باشیم؛ باید به نیروهای خود متکی بود. رسدیمبه نظر "

 هاتوده یفادارانهواز پشتیبانی  ویت مین .بازماندند شرفتیپبه دست آوردند، اما متعاقباً از  ییهاتیموفق که

ی دیگر، از سو قادر به شکستن آن نبودند. هایفرانسو که چیزی بود، برخوردار – دهقانان یتوده ویژه به –

رانسه ، دولت فهامخالفتافزایش موج از  یریگشیپبرای  در فرانسه جنگ از حمایت همگانی برخوردار نبود.

ر د نصفشانکه بیش از  اشینظامهزار نیروی  چهلاز تحمیل دوره سربازی خودداری نموده و صرفاً بر 

                                                       
6۲ Quote from Karnow, p153. It should also be kept in mind that Ho’s success in selling this strategy to 

his supporters was based on a real fear of Chinese domination. China occupied Vietnam for 1,000 years 

and Vietnamese nationalism has its origin in resisting this domination. 

7۴ Boa Dai 
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 ضرر فرانسه چرخید. هب یاکنندهنییتعبه طور  ۵۷4۷جنگ در سال  تکیه نمود. ،جنگیده بودند هاینازرکاب 

 کمک دریافت کند. مائو حکومتامکان داد که به طور مستقیم از  ویت مینانقلاب چین به 

را به رسمیت شناخته  هو چی مین حاکمیت ۵۷۱۱روسیه ]اتحاد جماهیر شوروی[ و چین سرانجام در سال 

روبرو  سنگینی یهاشکست با هایفرانسونظامی نیز  یجبههدر  و به انزوای دیپلماتیک آن خاتمه دادند.

نفرت از  هزار نفر رسید. نودبه  ۵۷۱۱، اسیران و مفقودهای فرانسوی تا هایزخم، شدگانهکشتتعداد  شدند.

کماکان خواب یک  امافرانسوی،  یهاژنرال .افتییمافزایش  یاندهیفزاجنگ در داخل فرانسه به طور 

 ۵۷۱۸در اواخر  هایفرانسوبه این خاطر بود که  .دندیدیمرا  ویت مینالوقوع بر علیه -پیروزی قریب

دورافتاده  یمنطقهاین محل یک  در نظر گرفتند. ویت مینبر علیه  شانیینهامحلی را به منظور پیروزی 

بود  یامحاصرهبه دست آوردند  هایفرانسو آنچهدر عوض،  بود. ۹4فو نییب نییددر مرز لائوس به نام 

سال  ۷جنگ فرانسه ]بر علیه ویتنام[ پس از  گردید.منجر  ۵۷۱4در هفتم ماه مه  کاملشانکه به شکست 

 ۹۱خونین به پایان رسید.

 هانامهمانیپکنفرانس ژنو و 

 دو جنگ بود. یفاصلهدر  پردهانیمتنها یک  ...کنفرانس ژنو
 استنلی کارناو

 ۵۷۱4 یهیژوئ، کنفرانسی طراحی شده بود که تا در دیکشیمزبانه  فو نییب نییدجنگ در  کهدرحالی

ر این کنفرانس د کنندگانشرکت خاتمه یافته بود. یتازگبازمانده از جنگ کره بپردازد که به  مسائلدر ژنو به 

یتنام نیز و یمسئله و چین. ]اتحاد جماهیر شوروی[ ، بریتانیا، فرانسه، روسیهایالات متحدهعبارت بودند از 

ست کنفرانس ژنو نتوان" اما ؛فزوده شد[ به دستور جلسه افو نییب نییدپس از تسلیم فرانسه ]در 

با  ستیبایمرا مطرح ساخت که  یبسآتشو صرفاً  دهد ارائهبا دوام در مورد درگیری در هندوچین  یحلراه

در  یاپردهانیماز این نظر، کنفرانس تنها  تحقق نیافت. گاهچیهسیاسی دنبال شود، امری که البته  یحلراه

                                                       
7۰ Dien Bien Phu 

7۲ Young, pp. 20-26. 



 
 

 ۹۹.بود جنگ یک در موقت آرامشی شود گفته نکهیا بهتر یا –دو جنگ بود  یفاصله

و رفته به کنفرانس ژن فو نییب نییددر  مورد انتظارشطرح اولیه فرانسه این بود که پس از پیروزی 

حال، این  را تحمیل کند. اشیتنامیوسودمند برای خود و مزدوران  یحلراهو از موضع قدرت 

ر دیگر با با هو چی مینبا این وجود،  ویتنامی بودند که در موضع قدرت قرار داشتند. یهاستیونالیناس

نادرست باعث به عقب افتادن استقلال ویتنام شده و صحنه را برای شروع  یهامیتصمرشته از  یک گرفتن

 جنگی دیگر آماده ساخت.

 ینمایندگز  متعصب بود ستی-و یک کمونیست 78آیزنهاورکه وزیر کشور در دولت  ۹۹جان فاستر دالس

وی کمر همت بسته بود که تا از به قدرت رسیدن  در این کنفرانس را به عهده داشت. ایالات متحدهدولت 

شده و  ایالات متحدهچین خود باعث تحقیر  ۵۷4۷انقلاب  کند. یریگشیپهر جنبش ناسیونالیستی دیگری 

الت در سر سودای دخ ایالات متحده رها ساخته بود. لاعلاج یبستبن دررا  هاییکایآمرکره  یسالهسهجنگ 

داشته و پس از به زانو درآمدن فرانسه نیز کماکان تهدید  هایفرانسورا برای نجات  فو نییب نییددر 

]برای امپریالیسم آمریکا[ برخوردار نبود، اما  یاژهیواگرچه ویتنام از اهمیت اقتصادی  .کردیمبه دخالت 

 را به خود معطوف ایالات متحده ]خارجی[ چنان بود که به مدت بیست سال سیاست اشیاسیساهمیت 

در این  .بازدارد شانیروزیپبه حاصل  یابیدسترا از  ویت مینسرسختانه بر آن بود که  دالس .ساخت

 یاری رساند. یاوری کاملاً دور از انتظار، به وی چین،مهم، 

شده بود بر این اساس بود که از  یبندفرمول 79یلانئچو سیاست چین در کنفرانس ژنو که توسط 

 یکتهن در کره، خودداری شود. سالهسه، آن هم پس از جنگ خونین ایالات متحدهدرگیری نظامی دیگری با 

پنجاه در وضعیت دشواری برای دخالت در ویتنام  یدهه یمهیندر  ایالات متحدهاین است که  اماجالب، 

و  تهپا به فرار گذاش هایفرانسورا به پایان برده بود،  منفورجنگی  یتازگاین کشور خود به  قرار داشت.

در میان هیچ اعتباری ] هایژاپنو  هایفرانسودر ویتنام به سبب همکاری با  ایالات متحده یبالقوهمتحدین 

                                                       
76 Karnow, p. 199. 

77 John Foster Dulles 

78 Dwight David “Ike” Eisenhower 

7۲ Chou Enlai 



 
 

های عمده برای دادن امتیاز هایمتنایوفشار بسیار شدیدی را بر  هاینیچبا این وجود،  مردم ویتنام[ نداشتند.

 وارد آوردند.

هفده  ویتنام در امتداد مدار :بودشد شامل این نکات  امضاو فرانسه  ویت مینژنو که از سوی  یتوافقنامه

اکیداً  یبندمیتقساین  .شدیمغیرنظامی از هم جدا  یامنطقهدرجه به دو منطقه تقسیم شده که توسط 

گذاشته شد که وضعیت حاکمیت ویتنام متحد توسط انتخاباتی تعیین شود که  موقتی خوانده شده و قرار

توافق گردید که لائوس و کامبوج به  حالدرعین کمتر از دو سال برگزار گردد. یزمانمدتدر  یستیبایم

که به مفاد  نموداعلام  امااین توافقنامه را امضا نکرد،  ایالات متحدهاگرچه  کشورهایی مستقل تبدیل شوند.

که اگر انتخاباتی آزاد  کردیمزمان اذعان  در آن ایالات متحدهسرویس اطلاعاتی  .نهادآن گردن خواهد 

 به سادگی با هشتاد درصد آرا قدرت را به دست خواهند گرفت. ویت مینو  هو چی مینبرگزار شود، 

تی نتخابات مورد توافق و برپایی دولاز برگزاری ا یریگشیپ یهیپااز همان زمان بر  ایالات متحدهسیاست 

 ۳۱کمونیست در ویتنام جنوبی گذاشته شد.-ضد

 یکُشآدمتا  یسازملتاز 

پلیسی است که دستگیری و زندانی کردن دلبخواهی، -در حال حاضر ویتنام جنوبی کشوری نیمه

 آن است. یهایژگیوسیاسی از  مؤثرو فقدان یک اپوزسیون  سانسور اکید مطبوعات
 5۱1۱85روابط خارجی، ژانویه  ینامهماه

نام کمونیست را در ویت-با زیر پا نهادن قرارداد ژنو یک دولت ضدو بر آن شد که مستقیماً  ایالات متحده

یالات ا کهدرحالی مشخص نبود. هنوز یاپروژهجنوبی برپا سازد، اگرچه موفقیت یا عدم موفقیت چنین 

 ، اما به زودی ثابت شد کهکند یسازدستکی را در ویتنام جنوبی در بدو امر توانست دولت کوچ متحده

کاملاً منفور بوده و چنان عاجز است که تنها با دخالت مستقیم نیروهای آمریکایی قادر  سازشدسترژیم 

 .است شیپاهابه ماندن بر سر 

خویش  سر  در پشت  اما، هایفرانسو راه خروج از هندوچین را فراهم ساخت. هایفرانسوقرارداد ژنو برای 

                                                       
8۴ Kahin, pp. 52-65. 

81 Kahin, p. 97. 



 
 

د امپراتور و افسران ارتش استعماری گر پیرامونکه  ه بودندکشوری ویران و متحدینی فاسد را بر جای نهاد

ود باز مانده بدولت استعماری  از آنچهنهاده و از موجود به این شرایط  پابه سرعت  ایالات متحده آمده بود.

 نگو دینامپراتور را وادار ساخت تا  ایالات متحده نمود.استفاده  اشنشاندهدستدر برپاسازی دولت 

در  یک کاتولیک صوفی مسلک بود که دیم را به عنوان رییس کشور ویتنام جنوبی اعلام کند. ۳۱میید

 ۳4جان اف. کندیو سناتور  ۳۸اسپلمنو دوستانی پرنفوذ مانند کاردینال  کردیمزندگی  ایالات متحده

 ۳۱داشت.

 بندی کرده بود، چیزی جز یک دیکتاتوری-پنجاه در ویتنام جنوبی سر هم یدههدر  متحدهایالات دولتی که 

 ردیف از دیگر دیکتاتوری یک –شکل گرفته بود دیم و فاسد نبود که پیرامون خانواده  رحمیب

 .نیپیلیفدر  ۳۳مارکوسو  در نیکاراگوئه ۳۹سوموزا، خانواده یتیهائدر  ۳۹دووالیه مانند ییهایکتاتورید

از  مییداگرچه  بود. هوییرییس پلیس مخفی بود و برادر دیگرش اسقف کاتولیک شهر  مییدبرادر 

به عنوان تنها امید برای دموکراسی و آزادی مورد ستایش قرار  ایالات متحدهدر  هابرالیلسوی بسیاری از 

                                                       
8۹ Ngô Đình Diệm 

8۳ Francis Joseph Spellman (1889 – 1967) 

کمونیستی دوآتشه بود که -، ضد1۲67تا  1۲۳۲، کاردینال کلیسای کاتولیک و اسقف اعظم نیویورک از اسپلمن

گورستان کالوری در کویینز در سال  یهاگورکن کهیهنگام از نزدیک همکاری داشت. ژوزف مک کارتیبا 

 یهاطلبهرا کمونیست خوانده و  هاآنبرای افزایش دستمزد دست به اعتصاب زدند، این اسقف اعظم  1۲۰۲

وی در مورد این اعتصاب گفته بود که  شکن به کار گرفت.-سینت ژوزف را به عنوان اعتصاب ییهعلم یحوزه

کت و بر علیه مذهب و نزا داغدارشان یهاخانوادهو  گناهیب مردگانبر علیه  ناپذیریهتوجو  یراخلاقیغاعتصابی "

 )م.( "انسانی است.

8۰ John F. Kennedy 

8۲ Karnow, p. 217. 
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احترامی مقدس "دش، از زبان خو .دیدیم، خود وی اما خود را به عنوان امپراتور عصر جدید گرفتیم

گاه اربکیش ملی است، رابط میان عوام و  یدارندهکه بزرگ [مذکر]او  شخص اعلیحضرت است. یستهیشا

داشت،  89کوفرانزمانی که کلیسای کاتولیک اسپانیا دست در دست دیکتاتوری فاشیست  ".استالهی 

یک رفراندوم سراپا  ۵۷۱۱وی در سال  ۷۱نامید. "کاتولیک اسپانیایی"دیگری خود را یک  یمصاحبهوی در 

 ۷۵درصد آرا را در این رفراندوم به دست آورده است. ۱/۷۳تقلب را به راه انداخت و مدعی گردید که خودش 

 ۷۱ندزدیلادوارد لسازمان سیا تیمی را به رهبری  به دست گرفتن کنترل پایتخت بود. مییدهدف فوری 

ا برای به دست گرفتن کنترل سایگون و شکست دادن ترکیبی از گانگستره مییدبه ویتنام فرستاد تا به 

را به هدایت یک عملیات مخفی در  توجهشپس از این  لندزدیل مذهبی مسلح یاری رساند. یهاگروهو 

چینی -وی فرار نزدیک به یک میلیون کاتولیک به ویتنام جنوبی را دسیسه ویتنام شمالی معطوف ساخت.

ژوازی و بور هایفرانسوپیشین  دستانهم، داراننیزمدر کنار  هاپناهندهاین به اصطلاح بسیاری از  کرد.

ور را بر علیه موجی از تر مییدسپس،  تبدیل شدند. مییدکمونیست -بومی به پایگاه سیاسی دولت ضد

 ترور کشته شدند یهاجوخههزار نفر به زندان افتاده و یا به دست  هاده به راه انداخت. ویت مینهواداران 

بر اساس آمار همین رژیم، بیست  پنجاه بسیاری از مناطق عملاً از وجودشان پاک شد. یدههو تا پایان 

نفر به زندان افکنده  4۳۱۱۱تعداد  ۵۷۹۱تا  ۵۷۱4فرستاده شده و در کل از سال  هااردوگاههزار نفر به 

نفر،  ۵۳۱۱۱۱تنها در یک منطقه با جمعیت  .است بالاتر بسیار هم این از واقعی آمار دیتردیب که – ۷۸شدند

 ۷4تعداد هفت هزار نفر زندانی شده و سیزده هزار نفر صرفاً ناپدید گشتند.

                                                       
8۲ Francisco Paulino Hermenegildo Teódulo Franco Bahamonde 

۲۴ Quote in Gibson, p. 172. 

۲1 Gibson, p. 72. 

 (.، جلاد جماران. )م"امام خمینی"میان جلاد سایگون و  مانندیبشباهتی 

۲۹ Colonel Edward Landsdale 

۲۳ Kahin, p. 96. 

۲۰ Young, pp. 44-46. 



 
 

ثروتمند  راندانیزمانقلابی به راه انداخت و با استفاده از قدرت دولتی -در مناطق روستایی کارزار ضد میید

به کشور سرازیر شده که دولتی  ایالات متحدهو اقتصادی  نظامی یهاکمک زمانهم .بازگرداندرا به قدرت 

با رشد مخالفت در اواخر  زمانهم بود ایجاد نمود. مییدفاسدی که وفادار به  دار هیسرما یطبقهنظامی و 

بود که اجازه  ۱۷/۵۱قانون معروف به  اشنشانهنیز به افزایش سرکوب دست زد که  مییدپنجاه،  یدهه

صت، ش یدههدر آغاز  به زندان بیفکند. "فعال کمونیستی"مخالفی را با مارک  هرگونهکه دولت  دادیم

 یهامخالفتقرار داشت که  هاتودهشده و چنان مورد نفرت  ورغوطهدر فساد  چنانآن مییددولت منزوی 

به ترمیم  یگر دستبا استفاده از شرایط موجود بار د ویت مینکادرهای پیشین  وسیع همگانی سر برآورد.

ر مخالفت ب مسلحانه را از سر گرفتند. یمبارزهمقاومت در مناطق روستایی زده و  یهاهستهو بازسازی 

اتولیک ک ستمگرو راهبان بودایی که از رژیم  سایگون به نمایش گذاشته شد یهاابانیخدر  مییدعلیه 

 ۷۱بودند در رأس آن قرار داشتند. آمده به ستوه دیم

را در  شانوقتشده بود( بیشتر  یگذارنامکه به این اسم  ویت مین) ویتنام و حزب کارگران مینهو چی 

 یهاقساوتپاسخ حزب به  پنجاه صرف تحکیم قدرت در بخش شمالی ویتنام نمودند. یدههدوم  یمهین

 آن متعهد یجراابه  هاآنکه  کردندیمآشکار به قرارداد ژنو این بود که اعلام  ییاعتنایبو  دیمرژیم 

ویت  یرزمندهاز سوی هزاران  هودولت  .شدیممشکل  یاندهیفزاادامه این رفتار به طور  اما ؛هستند

 ییهاآن و قرارداد به شمال مهاجرت کرده بودند یامضاپس از  کهان بستگانشسیاسی و  دهانسازمان، مین

 زند.بهم که در جنوب باقی مانده بودند تحت فشار قرار داشت که دست به کاری 

 یهااربابو  مییدتعهد نمود که جنوب را از شر دیکتاتوری  ۵۷۱۷سرانجام در سال  هو چی مین

 میید( شکل گرفت که مخالفین NLFملی ویتنام جنوبی ) بخشیآزاد یجبهه آزاد سازد. اشییکایآمر

جبهه متعهد به اصلاحات  یبرنامه را در بر گرفته و هواداران حزب کمونیست در آن دست بالا را داشتند.

راه رسیدن به اهداف این برنامه را جبهه از طریق  دموکراتیک و در نهایت اتحاد دو بخش ویتنام بود.

ه ملی )ک بخشیآزاد یجبهه مسلحانه در روستاها و بر اساس حمایت روستاییان قرار داده بود. یمبارزه

( به سرعت به نیروی جدی سیاسی دندینامیم کنگویتبه عنوان تحقیر آن را  ایالات متحدهنیروهای 

به پانزده هزار  ۵۷۹۵تعداد پنچ هزار چریک در اختیار داشت که در سال  ۵۷۹۱جبهه در سال  تبدیل شد.

                                                       
۲۲ Kahin, pp. 97-98. 



 
 

ه توانسته است ک در طی یک سال که جبهه وده بسازمان جاسوسی آمریکا )سیا( گزارش داد نفر رسید.

 .به دست بگیردکنترل عمده مناطق روستایی را 

و  جمهوری رسیدبه ریاست ۵۷۹۵بود در سال  مییداولین هواداران  یزمرهکه در  کندی .جان اف

 یهانزیراافزایش تعداد  کندیپاسخ  رو در روی فاجعه قرار گرفته است. مییدبلافاصله دریافت که 

 یهدیا وی اما ؛بود مشیرژ یهاهیپابرای وسعت دادن به  مییدو وارد آوردن فشار به  یرنظامیغنظامی و 

 تقسیم قدرت را رد نموده و در عوض بر وسعت و شدت سرکوب در داخل کشور افزود.

ی تبدیل انقلاب-ضد جنگ یهاکیتکنویتنام جنوبی را به آزمایشگاه عظیمی برای آزمایش  کندیدولت 

تنها اگر " به راه افتاد. هاکشعلفوسیعی برای تعیین تأثیرات جنگ با استفاده از  یپروژهاز جمله،  نمود.

 ۵۷۹۱بود که در سال  "گاوچران"به اصطلاح شعار عملیات موسوم به  "کنیم صافرا  هاجنگلبتوانیم 

شت سال و با ریختن بیش از صد میلیون پوند مواد و با ریختن مواد شیمیایی از هوا آغاز شد و به مدت ه

قیام بود که -عمده ضد یهاپروژهاز دیگر  "دهکده استراتژیک"موسوم به  یپروژه ۷۹شیمیایی ادامه یافت.

 حمله شده و هاکیچراز وجود  یسازپاکبرای  در آن با استفاده از نیروهای وسیع نظامی به یک منطقه

ان اسک قرار داشت نظامی یهامراقبت که تحت ییهامجتمعاهالی را به زور کوچانده و در  یبازمانده آنگاه

 ۵۷۹۱در ماه مارس  اما ؛( بودهاکیچرهدف از این عملیات خالی کردن اقیانوس )مردم( از ماهی ) .دادندیم

 یهجبهتصرف  ، مناطقی که مردم به زور در آنجا اسکان داده شده بودند بهآفتابو به دنبال عملیات 

 ۷۹.درآمدملی  بخشیآزاد

در شرایط  .شدیمسست  دائماً اشیبانیپشت یهاهیپاادامه داشت و  وقفهیب اما، مییدسیر سقوطی دولت 

ه بکاملاً مسجل  امری ملی بخشیآزاد یجبههو به قدرت رسیدن  سقوط رژیم در ویتنام جنوبیآن روز، 

هم به دنبال آن هستند که از شر وی  هاییکایآمردریافته بود که خود  میید حالدرعین اما ؛دیرسیمنظر 

به این منظور و در یک تلاش نهایی برای نجات خویش، وی برادرش را برای به اصطلاح  خلاص شوند.

ن مطلب به محض آگاهی از ای کندی سیاسی به ملاقات با رهبران ویتنام شمالی فرستاد. حلراهیافتن یک 

                                                       
۲6 Young, p. 82. 

۲7 Young, pp. 82-83. 



 
 

به دست ارتش  میید ۵۷۹۸ترتیب و در دوم نوامبر  بدین دستور داد تا سیا دولت وی را سرنگون سازد.

 ندیکدو هفته بعد از آن،  به قتل رسیدند. در طی این کودتا و برادرش میید خودش سرنگون گردید.

کندی تعداد مستشارهای نظامی آمریکا در ویتنام در دوران کوتاه زمامداری  نیز در دالاس به قتل رسید.

 ۷۳نفر رسید. ۵۹۹۱۱جنوبی از هشتصد نفر به 

ساخته و صحنه را برای دخالت  ترقیعمصرفاً بحران سیاسی در سایگون را  مییدرژیم سرنگونی 

 نظامی آمریکا آماده ساخت. یجانبههمه

 ۱۱تا عملیات تهاجمی تت میید از سرنگونی (2)

تا بدون استفاده وسیع از نیروهای  کردیمتلاش  ایالات متحده ۵۷۹۱از پایان جنگ جهانی دوم تا سال 

ا به در این مسیر ابتد ایالات متحده حاکمیت نظامی خویش مانع از پیروزی نیروهای ملی در ویتنام گردد.

ه تحت ک برخاست بقشساپس گرفتن مستعمره -زبرای با نافرجامشحمایت از استعمار فرانسه در تلاش 

در  هایفرانسوبه دنبال شکست  در انتهای جنگ جهانی دوم اعلام استقلال نموده بود. ویت مینرهبری 

تقسیم کردن ویتنام به دو بخش در امتداد  ایالات متحدهاستراتژی  ۵۷۱4در سال  فو نییب نییدنبرد 

بی جنو یپارهدر  مییدگو دین انکمونیست به دور شخصیت -مدار هفده درجه و ایجاد یک دولت ضد

 آن بود.

ایالات یاست س خواهد شد. کپارچهیدر قرارداد ژنو تصریح شده بود که کشور بلافاصله پس از انتخابات ملی 

که  گونههمان تبدیل سازد. دائم، در عوض، این بود که مدار هفده درجه را به یک خط تقسیم متحده

ه در مردمی ک"در ویتنام  اشمداخلهدر دفاع از  ایالات متحده، در تبلیغات کندیماشاره  مریلین یانگ

قلمداد  ترانهگیب هم هاییکایآمراز  ویتنام جنوبیساکنین نسبت به  کردندیم یزندگشمال مدار هفده درجه 

نام شمالی ویت کهدرحالیبودند،  شدهدعوت ییهاهمانیم هاییکایآمردلیل که گویا به این ، به اصطلاح شده

، اما در اوایل دیرسیمبه نظر  این استراتژی در ابتدا موفق کهدرحالی ۵۱۱".شدیمکشوری دشمن محسوب 

                                                       
۲8 Young, pp. 60-88; Kahin, pp. 122-181. 

۲۲ Tet 

1۴۴ Marilyn Young, The Vietnam Wars: 1945-1990 (New York: Harper Perennial, 1991), p. 104. 



 
 

 ورشدست به ش مییدبر علیه رژیم  یاندهیفزامردم ویتنام جنوبی به طور  آنکهو پس از شصت  یدهه

 به کلی در هم ریخته شد. زدند

تصمیم گرفت که برای نجات رژیم سایگون از فروپاشی کامل  ندیک حکومتبود که  ۵۷۹۸در اواخر سال 

که فرماندهی پلیس مخفی را در دست داشت،  101نهوو برادرش  میید .سازدرا از کار برکنار  مییدباید 

، شدیمرهبری  ایالات متحده، سفیر ۵۱۱بت لاجهنری کَدر طی یک کودتا که از سوی سازمان سیا و 

برای که چیزی جز وبال سیاسی  میید یخانوادهبه رغم برکناری  ۵۱۸رسیدند.سرنگون شده و به قتل 

 یجبههی و جنبش انقلابی به رهبر نمودهسیر سراشیبی را طی  اما کماکان نبود، حکومت سایگونواشنگتن 

ار کردن سیاسی که به دنبال برکن ثباتیبی .کردیم پیشرویملی ویتنام جنوبی به طور مداوم  بخشآزادی

 متحده ایالاتمستقیم  یمداخلهو سرانجام به  تهاز راه رسید به مدت نزدیک به یک سال ادامه یاف میید

 .منتهی گردید ۵۷۹۱سال  دردر ویتنام جنوبی 

                                                       
1۴1 Ngô Đình Nhu 

1۴۹ Henry Cabot Lodge 

ش نیست بی ایافسانه دادهنمیدر ویتنام را افزایش  متحدهایالات زنده مانده بود مداخله نظامی  کندیاگر  اینکه 1۴۳

 هایسیاستحتا یک آگاهی سطحی از  .شودمیمطرح  آلیور استونتوسط  کندی .جان افکه از جمله در فیلم 

ت حکوم باوری خیالی خام بیش نبوده که ریشه در واقعیت ندارد. چنیناینکه  دهدمیکندی به وضوح نشان 

 د.ویتنام جنوبی را حفظ کن یپوسیدهمالی و فنی ارتش رژیم  هایکمکمتعهد شده بود که با فرستادن  کندی

نظامی، هواپیما و  هایتکنسین، ایالات متحدهنظامی  هایرایزنمتعهد شده بود که تعداد  چنینهمحکومت وی 

رهای ، تعداد مستشاکندیدوران زمامداری در  آمریکایی را در ویتنام جنوبی افزایش دهد. هایخلبانکوپتر با یهل

نفر افزایش یافته و منطقه به آزمایشگاهی برای  16۴۴۴آمریکایی در ویتنام جنوبی از هشتصد نفر به رقم تقریبی 

هیچ دلیلی برای پذیرش این نکته وجود ندارد که اگر  تبدیل گردید. "شورش-ضد"جنگی  هایتکنیکآزمون 

 ندیککه در حکومت  هاییآندر واقع، بسیاری از  .یافتنمیی از این تمهیدات انجام زنده مانده بود بسیار کندی

مختلف از جمله به سمت مشاور امور خارجه در دولت جانسن  هایسمتهدایت جنگ را در دست داشتند، در 

 به کار گمارده شدند.



 
 

 تغییر رژیم در سایگون

 دازانچشمبه بهبود اوضاع کمک رساند، اما جورج واشنگتنی در  تواندیم العادهفوقظهور رهبری 

 نیست.
 5۱64504 سپتامبر –در ویتنام جنوبی  ایالات متحدهسفیر  -ژنرال مکسول تیلر 

 منسوب شد. ایالات متحده جمهوررییسبه عنوان  لیندن جانسن، ۵۷۹۸در نوامبر  کندیپس از قتل 

ن در شتابا باروخامتنخست، وضعیت  به ارث برد. کندیمربوط به ویتنام را از دولت  دو چیز   جانسن

وجود گروهی از مشاورین  ،دوم که در دیدرس قرار داشت. ملی بخشآزادی یجبههویتنام جنوبی و پیروزی  

هر چه  یمداخلهآمریکا در ویتنام را در دست داشته و اکنون به دنبال  یندهیفزا یگرتدخالکّان بود که سُ

وزیر خارجه،  ۵۱۹دین راسکوزیر دفاع،  ۵۱۱آرانمویلیام مک  بودند. ایالات متحده تربیشتر و آشکار

کسانی بودند که سرانجام  هانیا در زمره این مشاورین بودند. ۵۱۳باندی جورجمکو  ۵۱۹والت راستاو

در تلاش برای یافتن مردی بودند که  زمانهم امادر ویتنام کشاندند،  اریعتمامرا به جنگی  ایالات متحده

 بتواند هدایت حکومت سایگون را به دست بگیرد.

قتل  به دنبال فروپاشی قرار داشت. یآستانهکماکان در  اما، حکومت سایگون، مییدبا وجود برکناری 

نظامی -به تضعیف فراتر سیاسی شدیمرهبری  ایالات متحده، یک سلسله کودتا که از سوی میید

لقب یافته بود، بلافاصله پس از  "مین بزرگ"که به  ۵۱۷دوآنگ وان مینژنرال  مت یاری رساند.حکو

کاری هم بسیاری از مردم از حکومت وی با امیدواری بسیاری استقبال نمودند. به حکومت رسید. میید

                                                       
1۴۰ Young, p. 126. 

1۴۲ William McNamara 

1۴6 Dean Rusk 

1۴7 Walt Rostow 

1۴8 McGeorge Bundy 

1۴۲ Dương Văn Minh 



 
 

 گردید. هاییکایآمرموجب خشم  مییدوی با نیروهای بودایی در به راه انداختن تظاهرات بزرگی بر علیه 

 حکومتشدر توصیف  نیچنهماو  ملی را آغاز کرد. بخشآزادی یجبههگو با -و-امکان گفت یزمزمهوی 

مطرح  حالدرعینو  را به کار برده "کمونیست-غیر"اصطلاح  "کمونیست-ضد"به جای استفاده از اصطلاح 

 "طرفانهیب"پیش گرفتن موضع دیپلماتیک   گرایش به درکه در رابطه با اوضاع موجود جهانی  ساختیم

 ۵۵۱رویکردی از یک رژیم کودتا را برنتابند. نیچننیا هاییکایآمربدیهی است که  دارد.

ی این بار کودتا از سو کودتای نظامی دیگری زدند. دهیسازماندست به  هاییکایآمرطولی نکشید که 

ر در سراس ایالات متحده "یهازنیرا"از سوی که سازمانی  ،ویتنام - نظامی یهایهمکارفرماندهی 

نویین صورت گرفت و ژنرال  ۵۷۹4از این کودتا که در ژانویه  شده بود، انجام شد. دهیسازمانویتنام 

که  دیسریمبه نظر  .شودیمیاد  "کودتای پنتاگون"تاریخ به عنوان  یهاکتابرا به کار گمارد، در  ۵۵۵کان

ملی  بخشیآزاد یجبههوی در جنگ بر علیه  .اندبوده دنبالشبه  هاییکایآمرهمان کسی باشد که  کان

از  هصادرشدنظامی و سیاسی  یهایاستراتژو شرط   دیقیبکه پذیرای  دیرسیممتعهد بوده و به نظر 

د  جنگ ض یهاتیفعالاز  یاتازهچندان طولی نکشید که وی نیز با موج  اما ؛باشد ایالات متحده خانهسفارت

 هاتیلفعااین موج  و دانشجویان رادیکال ویتنام از سر گرفته شده بود. هاییبودارو شود که از سوی روب

به  ییجومذاکرهرا به شدت متزلزل نموده و دیری نپایید که وی نیز شروع به سخن گفتن از امکان  کان

 ۵۷۹4 در دسامبر کانکه  بوده در واقع، سازمان سیا به این نکته پی برد منظور خاتمه دادن به جنگ نمود.

شده  تریجداین ارتباط  ۵۷۹۱در ژانویه و فوریه  نکهیاو  ملی ارتباط برقرار نموده بخشآزادی یجبههبا 

 ۵۵۱پر واضح بود که او هم باید کنار زده شود. بود.

ر زیوارد نمودند که سرانجام وی را ناگ کانفشار شدیدی را بر  113مکسول تیلرتحت هدایت  هاییکایآمر

                                                       
11۴ George McT. Kahin, Intervention: How America Became Involved in Vietnam (Garden City, New 

York: Anchor Books, 1986), p. 182-200. 
111 General Nguyễn Khánh 

11۹ George McT. Kahin, pp. 203-235. 

11۳ Maxwell Taylor  ر ویتنام د ایالات متحدهبه خدمت دولتی برگشته و سفیر  کندیژنرال بازنشسته که در زمان

 جنوبی بود.



 
 

نویین  ژنرال ینفرهسهپس از وی قدرت به حاکمیت  به ترک ویتنام و زندگی در تبعید در فرانسه نمود.

 کیدر میان این سه نفر  رسید. 116نویین وان تیوو ژنرال  115نویین چان تی، ژنرال 114کائو کی

وزارت کشور را در دست  تیوی را اشغال نمود و وزیرنخستداشت که پُست  به عهده نقش رهبری را

هر کسی که مظنون به داشتن موضع موافق با  در این مقام باقی ماند. ۵۷۹۹تا انتخابات سال  کی گرفت.

درصد  ۸۱با به دست آوردن  تیوبود از شرکت در این انتخابات محروم شده و  "یطرفیب"و یا  هاستیکمون

و پس از کار برای سازمان سیا در عملیات  شصت یدههدر اوایل  کی ی رسید.وزیرنخستبه  هایرأ

برنگاران با خ یامصاحبهدر  وی که بعداً قرار گرفت. ایالات متحدهمخفی بر علیه ویتنام شمالی مورد توجه 

ر دو از ه تیوو  کی مایه شرمساری شد. ایالات متحدههیتلر بوده برای  اشیواقعگفته بود که قهرمان 

همه ناگر ای ده و در اولین جنگ ویتنام بر علیه مردم خود جنگیده بودند.تعلیم داده ش هایفرانسوسوی 

که هرگز با  سپردندتعهد  ۵۷۹۱بسنده نبود، در اول ماه مارس  هاییکایآمربه پای  سرسپردگیبرای اثبات 

تعهد نمودند که در تمامی  نیچنهم هاآن ملی و یا ویتنام شمالی مذاکره نخواهند کرد. بخشآزادی یجبهه

 ۵۵۹دیکته شده از سوی واشنگتن را پیروی خواهند نمود. یمشخطامور نظامی، سیاسی و دیپلماتیک 

سایگون را به تباهی کشانده بود، اما بحران  ۵۷۹۱و  ۵۷۹4 یهاسالاگرچه کودتاهای نظامی در طول 

گوناگون نظامی و  یهایاستراتژ ۵۷۹4ل تا میانه سا بود. یریگشکلدر ویتنام جنوبی در حال  یترقیعم

گی ریزی شده بود جململی طرح بخشآزادی یجبههبرای رویارویی با  ایالات متحدهکه از سوی  یایاسیس

نام بردن  بود که برای رّصمُ  ایالات متحده که اصطلاحی – "کنگویت"نیروهای  رسیده بودند. بستبنبه 

ا زیر کنترل ر روستایی مناطق از درصد پنجاه تا چهل بین –استفاده کند  به عنوان تحقیر هاستیونالیناساز 

 آنکهبه جای  گرفتیممورد استفاده قرار  ایالات متحدهکه به ابتکار  یایضدانقلاب یهاکیتاکت خود داشتند.

 ح ابتکارهااین به اصطلا یجملهاز  .شدیمدهقانی بر علیه آن  یهاتودهرژیم را تقویت کند باعث برانگیختن 

ده رانده ش سکونتشان یهامحلبه زور از دهات و  هاییروستاکه در طی آن  بود هملت بار فاجعه یبرنامه

                                                       
11۰ General Nguyễn Cao Kỳ 

11۲ General Nguyễn Chánh Thi 

116 General Nguyễn Văn Thiệu 

117 Young, p. 138. 



 
 

بازداشتگاه اسیران بود که صرفاً به منظور  ماننداساساً  هااردوگاهاین  تمرکز داده شده بودند. هااردوگاهو در 

بزرگی از ارتش ویتنام جنوبی تمایلی  یهابخش بود. ایجاد شده جبهه رزمندگاناز  هاییروستاجداسازی 

، افسر نیروی 118ویلیام کارسن .ختندیگریم شانیهاکانیگروه از -به دفاع از رژیم نداشته و گروه

جز  در ویتنام چیزی به ایالات متحده ینشاندهدست، اذعان نموده بود که نقش رژیم ایالات متحدهدریایی 

 ۵۵۷نبود. "علیه مردم ییجوانتقامو  هافئودال، بازگرداندن ماندهعقب یهااتیمال یآورجمعغارت مردم، “

رژیم  ...روستاهای استراتژیک شکست خورده بودند" خلاصه نمود: گونهنیاوضعیت را  120جیمز گیبسن

تایی ناتوان روس یهاتودهاز کسب حمایت  داراننیزمویتنام جنوبی به دلیل داشتن پایگاه طبقاتی در میان 

به طور نسبی پایدار و بوروکراسی دایر وجود خارجی  به مفهوم یک اتحاد سیاسی  "رژیمی"در حقیقت،  بود.

ملی  بخشیآزاد یجبهه غیرنظامی و عملیات نظامی عملاً متوقف بود. حکومتدر عوض،  نداشت.

پیدا کردن  اما ۵۱۵"بود. یاگستردهبزرگی کرده و در شرف اعلام دولت موقت انقلابی در مناطق  یهاشرفتیپ

ملی  بخشیآزاد یجبههبنیادینی که در نهایت به پیدایش  مسائلبه حل  توانستینمهم  "فرد مناسب"

 حقوق نفقدا طبقاتی، نابرابری مانند یمسائل –و دولت ضعیف سایگون انجامید نقطه پایان بگذارد 

 ویتنام. یدوبارهشدن  کپارچهیقدرتمند مردم برای  خواست و بنیادین دموکراتیک

آمریکا  ار یعتمامبه شتاب به سمت یک جنگ  ایالات متحده یهیسرماجنگ از شکل یک جنگ نیابتی با 

انزده شرا به بیش از  ایالات متحدهنظامی  یهازنیراتعداد  ۵۷۹۱تا سال  کندی حکومت در حرکت بود.

در این زمان  رزمی را هم داده بود. یهاتیمأمورشرکت در  یاجازه هاآنهزار نفر افزایش داده و به 

ویتنام  متحکو، هاتلاشبه رغم تمامی این  آمریکایی نیز سرگرم بمباران ویتنام شمالی بودند. یهاخلبان

به دنبال این  .شدیمو ملی کماکان با شکست روبر بخشآزادی یجبههجنوبی در جنگ بر علیه 

نمود که سایگون در شرف واگذاری کامل  گزارش ایالات متحدهپی بود که اطلاعات -در-پی یهاشکست

                                                       
118 Lieutenant Colonel William R. Carson 

11۲ Quoted in Gabriel Kolko, Anatomy of a War (New York: The New Press, 1985) p. 133. 

1۹۴ James Gibson 

1۹1 James Gibson, The Perfect War: Techno War in Vietnam (Boston/New York: The Atlantic Monthly 

Press, 1986), p. 88. 



 
 

 .ودقرار گرفته بشرف یک تحول بنیادین  ویتنام در آمریکا در یهااستیس ۵۱۱پنج ایالت شمالی کشور است.

 توجیهی برای جنگ تراشیدن

که گوینده سوگند یاد کرده یک عمل جنایی است،  و دروغ گفتن زمانی ...دروغی دروغ است هرگونه

 [ هنوز سوگند نخورده بود.۰۵3خلیج تانکن یواقعهدروغ گفت ]در مورد  کهیهنگامجانسن اما آقای 
 524سناتور ویلیام فولبرایت )سناتور دموکرات از آرکانسا و مدیر کمیته روابط خارجی سنا(

ال انتخابات س بود. زمانهمجمهوری آمریکا در ویتنام با انتخابات ریاستگری دخالت یتازهگیری شدت

ده وارد انتخابات ش "کاندیدای صلح"دموکرات وقت را که با کارت  جمهوررییس، لیندن جانسن، ۵۷۹4

راستی  بسیاری وی را یک دست   کهان خواه، سناتور از حزب جمهوری۵۱۱بری گلدواتربود، رویاروی 

فرزندان  میخواهینمما "که:  دادیماطمینان  هوادارانشبه  جانسن .دادیم، قرار دانستندیمافراطی 

ود خ یعهدهبه  انجامشبفرستیم تا دست به کاری بزنند که  نجایارا به ده هزار مایل از  هاییکایآمر

 دیکشیمبه طور پنهانی نقشه  جانسنبا پیشرفت مبارزات انتخاباتی، دولت  زمانهم اما ۵۱۹".هاستییایآس

ی در و آمریکا را به ویتنام جنوبی بفرستد.نظامی که بعد از پیروزی در انتخابات صدها هزار نفر از نیروهای 

 اول بگذارید که من در انتخابات"در نشستی با فرماندهان ستاد مشترک گفته بود که:  ۵۷۹۸اواخر سال 

 یهامیتصماین تصمیم نیز مانند بسیاری از  ۵۱۹"را ادامه بدهید. نجنگتاشما بتوانید  آنگاهپیروز شوم تا 

ین ا دیگر که در مورد سیاست آمریکا در رابطه با ویتنام گرفته شده بود از مردم مخفی نگه داشته شد.

به  نسبت بود که افکار عمومی نزد در جانسن حکومت مشهور "یاعتباریب" یپروسهآغازین  ینقطه

                                                       
1۹۹ Michael Bilton and Kwvin Sim, Four Hours in My Lai (New York: Penguin Books, 1992), p.29. 

1۹۳ Tonkin Gulf 

1۹۰ Quoted in Peter Davis, Hearts and Minds (Janus Films, 1974), Hearts and Minds won the Academy 

Award for Best Documentary in 1975. 

1۹۲ Barry Goldwater 

1۹6 Quoted in Stanley Karnow, Vietnam: A History (New York: Penguin, 1986), p.395. 

1۹7 Quoted in Karnow, p.326. 



 
 

 ۵۱۳در رابطه با ویتنام شکل گرفت. حکومت یهااستیسپیرامون  عملشگفته و 

 در ابعاد وسیع به معنای تغییر سمت بنیادین در سیاست آمریکا بود. ایالات متحده یجنگندهورود نیروهای 

رستادن ف بودند. خبریباز درگیری عمیق کشورشان در جنگ ویتنام  هاییکایآمردر این هنگام، اکثریت 

رتش و فرماندهان ا جانسن ینهیکابکه برخی از اعضا  گونهآنیروی نظامی آمریکا به ویتنام، هزار ن هاده

وزارت خارجه  شکلی از اجازه از سوی کنگره بود. نیچنهمدر سر داشتند، نیازمند وجود حمایت عمومی و 

انتخاباتی به  یهاملاحظهتهیه کرده بود، اما به خاطر  ۵۷۹4را به این منظور در سال  یاحهیلا سینوشیپ

 ایالات متحده، ترجیحاً از نوع حمله به نیروهای "واقعه"یک  ۵۱۷طور موقت به دست بایگانی سپرده شد.

 ۵۸۱حمایت مردم و کنگره از جنگ را تأمین کند مورد نیاز فوری هیئت حاکمه قرار داشت. زمانهمکه بتواند 

 مارشیبیکی از  آمد یپنکن در سواحل ویتنام در اخلیج ت در ۵۷۹4مورد نظر در اوت  یواقعهدیری نپایید که 

 .اتفاق افتادبر علیه ویتنام شمالی،  ایالات متحدهعملیات مخفی 

درگیر عملیات مخفی  ۵۷۹4 یژوئیه امیس)سیا( و ارتش ویتنام جنوبی در  ایالات متحدهسازمان جاسوسی 

تمامی عملیات مخفی بر علیه ویتنام شمالی از سوی  بودند. "A۸4عملیات "بر علیه ویتنام شمالی با نام 

هدف از این عملیات شناسایی و انهدام  .شدیمراهبری  "۸۱۸ یتهیکم"کمیته مخفی کاخ سفید به نام 

 ت متحدهایالانیروی دریایی  یهاناوشکنبرای این کار، به  رادار ساحلی ویتنام شمالی بود. یهاستگاهیا

 هانآدر داخل مرزهای آبی ویتنام شمالی زده تا بدین ترتیب  یزنگشتت به دستور داده شده بود که دس

 شده بود. یگذارنام ۵۸۵"دسوتو" یزنگشتاین عملیات  د.نبنمای شانیرادارهارا مجبور به روشن کردن 

                                                       
1۹8 Irving Bernstein, Guns or Butter: The Presidency of Lindon Johnson (New York/Oxford: Oxford 

University Press, 1996) – A good source for an overview of the 1964 election and Great Society 

programs of Johnson administration. 

1۹۲ Gibson, p. 89. 

را در تغییر سمت افکار عمومی  یاعمدهوقایعی از این دست، واقعی، تخیلی و یا ساختگی، همواره نقش  1۳۴

از  نتوایم هاینا ینترمهم یجملهمربوطه بازی نموده است. از  یهاحکومت یطلبجنگنسبت به  ایالات متحده

 Pearl)و بمباران پرل هاربر  1۲1۲در سال  Lusitania، غرق شدن 18۲8در سال  USS Maineغرق شدن ناو 

Harbour)  نام برد.]در جنگ جهانی دوم[  1۲۰1به سال 

1۳1 DeSoto  آمریکایی است که توسط بخش  یلاتومب یهامارکیکی ازDe Soto  1۲۹8 سالکمپانی کرایسلر از 



 
 

، مأموران سیا به همراه کماندوهای ارتش ویتنام جنوبی دست شدیمشناسایی  هاستگاهیااین  آنکهپس از 

سرگرم  کهدرحالی USS Maddoxناوشکن  ۵۷۹4در دوم اوت  .ساختندیمرا منهدم  هاآنبه کار شده و 

ی از این یک گشت  ویتنام شمالی قرار گرفت. ی هاقیقابود مورد تهاجم  "دسوتو" یهاتیمأموریکی از این 

جنگنده که از ناو هواپیمابر  یهاجتنابود شده و دو قایق دیگر توسط  Maddoxتوسط  هاقیقا

Ticonderoga .۵۸۱برخاسته بودند آسیب دیدند 

 در چهارم اوت به عملیات شبانه بیشتری بر علیه شمال دست زد. ایالات متحدهنیروی دریایی 

کن ویتنام شمالی قرار دارد، اژدراف یهاناوچهگزارش داد که زیر تهاجم مداوم  Maddoxشب بعد از آن، 

را  USS Turner Joyناو  آنکهرادارش نتوانسته بود هیچ هدف معینی را ردیابی کرده به جز  کهدرحالی

، فرمانده ناوگان مستقر در خلیج 133جان جی هریکگزارش  ردیابی و نزدیک بود که به آن شلیک کند.

ه را و این حادث خوانده "مشکوک"مورد تهاجم قرار گرفته باشند را  ایالات متحدهنیروهای  نکهیاتانکن، 

 کهری دانست. "صوتی یهاابیرد یخدمه یحوصلگکمتأثیر شرایط بد جوی بر رادارها و یا "ناشی از 

انجام "خواستار  "نتوانسته بود چیزی را مشاهده کند Maddox"با اشاره به این نکته که در گزارش خود 

مسئله را مشکوک  هریک کهدرحالی ۵۸4.ه بودشد "امل پیش از دست زدن به هیچ عملییک ارزیابی ک

 بود دست شیآرزوبه اتفاقی که در  اما، جانسناز موضوع بود،  "ارزیابی کامل"دانسته و خواهان یک 

به  ، نیروی دریایی ما در آن شبدانمیمکه من  ییآنجاتا "گفته بود که  جانسناگرچه بعدها  یافته بود.

 اصلهبلاف جانسن ، اما در آن لحظه حاضر به پذیرفتن این واقعیت نبود.۵۸۱"کردندیمشلیک  هانهنگسوی 

 و بدون دلیل مورد یالمللنیب یهاآبدر  ایالات متحده یهایکشتاعلام نموده بود که  پس از این واقعه

                                                       
 .شدیمتولید  1۲61تا 

1۳۹ Gibson, p.89. 

1۳۳ John J. Herrick 

1۳۰ Quoted in Daniel Ellsberg, Secrets: A Memoir of Vietnam and he Pentagon Papers (New York: 

Viking, 2002), p.10 

1۳۲ Quoted in Bob Richter, Tonkin incident might not have occurred,” San Antonio Express News, 

August 3, 2002. 



 
 

 "انهیجویتلاف"به عملیات  ایالات متحدهن داد که هواپیماهای تهاجم قرار گرفته و در شب چهارم اوت فرما

 بر علیه ویتنام شمالی دست زنند.

 نظر مورد  ینامهقطع صادر کند. نامهقطعاز کنگره خواست که تا بر سر خلیج تانکن  جانسن، زمانهم

رأی موافق در برابر دو رأی مخالف و در مجلس  ۷۳در مجلس سنا با  ۵۷۹۱در هفتم اوت  جانسن

را لغو  نامهقطعبود که کنگره این  ۵۷۹۵تنها در سال  نمایندگان بدون هیچ رأی مخالفی به تصویب رسید.

 مسلحانه به نیروهای یحمله هرگونهبرای پس راندن "که تا  دادیماجازه  جانسنبه  نامهقطعاین  نمود.

بدین ترتیب  ۵۸۹"از تجاوزات آینده تمامی معیارهای ضروری را اتخاذ نماید. یریگشیپو  ایالات متحده

اخله وی برای مد بود به دست آورد. شیآرزومجوز قانونی برای گسترش جنگ در ویتنام را که در  جانسن

تفنگداران نیروی دریایی آمریکا در  منتظر ماند. ۵۷۹4تا برگزاری انتخابات در نوامبر  امادر ویتنام جنوبی، 

بود که سرانجام به حضور بیش از  یامداخلهپیاده شدند که این سرآغاز  ۵۸۹در دانانگ ۵۷۹۱هشتم مارس 

ماشین  نیتریقوهفت سال جنگ از پی آمد که در آن  پانصد هزار سرباز آمریکایی در خاک ویتنام انجامید.

نابرابر به  در جنگیبر علیه یکی از فقیرترین کشورهای جهان  را اشیروینتمامی  توزانهنهیکنظامی جهان 

 ۵۸۳.کار گرفت

 امپراتوری یبها

 "جا را به دنبال دارد. شکست در همه جا خطر تسلیم شدن در یک"
 5۱645۳۱لیندن جانسن، 

ه چه آمریکا ب گرانحکومت در ویتنام را در پیش گرفت؟ اریعتمامبه چه دلیل مسیر جنگ  ایالات متحده

                                                       
1۳6 Gibson, P.89 

1۳7 Da Nang 

1۳8 For the complete text of the Gulf of Tonkin Resolution see Marvin Gettleman, Jane Franklin, Marilyn 

Young and Bruce Franklin, Vietnam and America: A Documented History (New York: Grove Press, 

1995), P.252. 

1۳۲ Quoted in Michael Sherry, In the Shadow of War: The United States since the 1930s (New Haven: 

Yale University Press, 1995), p.252. 



 
 

را  هاینسوفرااز آن  ترشیپکه یک دهه  یایملدر جنگ بر علیه جنبش  توانندیمکه  کردندیمفکر  دلیل

رفته ، این نکته کاملاً پذیجانسنو  کندیدر درون هیئت حاکمه، در زمان  به زانو درآورده بود پیروز شوند؟

مردم  یهادهتوبه شدت ناپایدار بوده و عمیقاً مورد نفرت  ویتنام جنوبی ینشاندهدست حکومتشده بود که 

 جدی کاملاً اشینظام یهاییتواناملی پذیرفته شده و  بخشیآزاد یجبههدر مقابل، محبوبیت  قرار دارد.

ده و رضایت ندا اریعتمامبه چیزی کمتر از پیروزی  ایالات متحده حکومتبنابراین، چرا  ؛شدیمگرفته 

 بخشیزادآ یجبهه کهدرحالی ؟رفتیپذینمدر سایگون را  یطرفیبپیشنهادهایی همچون دولت ائتلافی و 

وقت  فرانسه،  جمهوررییس، ۵4۱لگُدشارل در حقیقت،  ملی خود حاضر به پذیرفتن چنین پیشنهادهایی بود.

 .دادیمپیشنهاد  یشرق جنوبچنین طرحی را برای تمامیت آسیای 

ز یک هر چیزی کمتر ا ایالات متحدهبه این دلیل جنگ را برگزید که برای امپریالیسم  جانسن حکومت

تسلیم "گفته بود،  ۵۷۹4در سال  لیندن جانسنکه  گونههمان شکست بود. یمنزلهبه اریعتمامپیروزی 

این صرفاً یک بینش مالیخولیایی منحصر به  ."جا را به دنبال دارد شکست در همه جا خطر شدن در یک

پس از جنگ جهانی دوم خود  ایالات متحدهکه  گرفتیمنبود، بلکه از جایگاهی نشأت  جانسنشخص 

از جنگ دوم جهانی به عنوان کشور مسلط  ایالات متحده .دیدیم یدارهیسرمادنیای  یالقراامرا به عنوان 

نظامی را در سراسر جهان برپا  یهاگاهیپایک رشته از  منافعشن بیرون آمده که برای تأمی یدارهیسرما

، "اعتبارش"نوزدهم، این امپراتوری نیز برای از دست ندادن  یسدهمانند امپراتوری بریتانیا در  ؛ساخت

 از نظر هیئت داشته باشد. توانستینمنقاط جهان راهی جز درگیر شدن در جنگ و کشمکش در اقصی

 یهاجنبشاز سوی اتحاد جماهیر شوروی و یا  ایالات متحده یمداخلهامپراتوری، عدم  یحاکمه

حلقه در  نیترفیضع، ویتنام جانسنو  کندی یدورهدر  .شدیمضعف تعبیر  یمنزلهبهملی  بخشیآزاد

 ۵4۵زنجیر امپریالیسم آمریکا بود.

 142ادوارد لنزدیل، ژنرال ۵۷۹۵در سال  جمهوررییسبه عنوان  کندیبلافاصله پس از سوگند خوردن 

                                                       
1۰۴ Charles De Gaulle 

1۰1 For an overview of the superpower rivalry between the U.S. and the former USSR and its effect on 

emerging Third World countries, see Walter LaFeber, America, Russia and the Cold War 1945-1990 

(New York: McGraw-Hill, 1991). 

1۰۹ Edward Lansdale 



 
 

 ارائهویتنام جنوبی  باروخامتملاقات نموده و گزارشی را در مورد اوضاع  143والت راستاوو  کندیبا 

 اقاتاین ملدر  بود. مییدفوری و بیشتر برای رژیم  یهاکمکجلب  لنزدیلمحور اصلی گزارش  نمود.

هست،  شونکه ما داریم بدترین ییهاآن یهمهاین یکی بین ": ه بود کهگفت راستاو خطاب به کندی

وی در  آنکهدر کوبا و بعد از  یگرمداخلهو شکست ماجرای  هاخوکپس از افتضاح خلیج  ۵44"مگه نه؟!

گری را بر آن بود که شکست دی کندیبه تمسخر گرفته شد،  نیکیتا خروشچفنشست وین توسط 

ین خاطر به ا را یک بار دیگر زنده سازد. ایالات متحده "اعتبار"که به اصطلاح  خواستیموی  پذیرا نباشد.

ست و ویتنام جایی ا شده است اعتباریبدر حال حاضر مشکل ما این است که قدرت ما ": دیگویماست که 

 ۵4۱"به آن بازگردانیم[.دوباره این اعتبار را  میتوانیمکه ]ما 

س پ اساساً درگیر یک جنگ نیابتی بود. ایالات متحدهداد که  ارتقا آنجاا در ویتنام را ت ییجومداخله کندی

وزن بسیار  هاابرقدرت، مسئله ویتنام در چارچوب رقابت میان ۵۷۹۱از بحران موشکی در کوبا در اکتبر 

 یبههجدر سایگون و یا پیروزی  ایالات متحدهرژیمی وابسته به  یاستوارساز را به خود گرفت. یتربزرگ

 نفوذاعمالای بر ایالات متحدهتأثیر به سزایی بر توانایی  توانستیم خود ینوبهبه هرکدامملی  بخشیآزاد

 جهان سوم داشته باشد. یهاملتبر 

، 146آرانممکرابرت  راه گریزی از آن نداشت. جانسننمود که  یزیریپمسیری را  کندی حکومت

، خواست که استراتژی 147ناتنمکجان شاور خویش، از م ۵۷۹۱، در مارس ایالات متحدهوزیر دفاع 

ز حمایت ا ناتنمکدر اولین گام،  کند. یبندجمعدر ویتنام را  ایالات متحدهسیاسی و اهداف جنگی 

از  وی در دفاع سیاسی در ویتنام که به خروج نیروهای آمریکایی بینجامد را محکوم نمود. حلراه هرگونه

به ا ر ایالات متحدهو به ویژه دوستان ما، پذیرش چنین چیزی از سوی  هاییایآس"این موضع گفت که 

                                                       
1۰۳ Walt Rostow 

1۰۰ Quoted in Karnow, p. 249 

1۰۲ Ibid, p.248. 

1۰6 Robert McNamara 

1۰7 John McNaughton 



 
 

 هگوناینرا  ایالات متحدهجنگی  یهاهدفوی در ادامه  "در نظر خواهند گرفت. بارخفتعنوان شکستی 

است، هدف  بارخفت)هفتاد درصد( خودداری از یک شکست  ایالات متحده یعمدههدف "نمود:  یبندجمع

 یهایاندازدستاز  یریگشیپصد( حفظ و حراست از تمامیت ارضی ویتنام جنوبی و بعدی )بیست در

و سرانجام )ده درصد( فراهم ساختن زمینه برای مردم ویتنام جنوبی در کسب یک زندگی بهتر و  هاینیچ

اگر ما " داد. ارائه، سفیر آمریکا در ویتنام جنوبی، نیز همین نظر را مکسول تیلر ۵4۳"شرایط آزادتر است.

یا، آفریقا و [ در آسایالات متحده، فرجام چنین شکستی ]برای فرار کنیمرا لای پا گذاشته و از ویتنام  ماندُم

 ۵4۷"خواهد بود. بارفاجعه کاملاًآمریکای لاتین 

بر  تواندیمکه در ویتنام با مشکلات بزرگی روبروست، اما یقین داشت که  دانستیم ایالات متحدهاگرچه 

در  کهگامیهننیز  والت راستاو فائق آید. اشینظامکلات با تکیه بر توان هنگفت اقتصادی و این مش

گذاشت:  به نمایش گونهایننخوت نهفته در چنین طرز تفکری را  نوشتیممورد پیروزی مفروض در ویتنام 

 نیترزرگبما  ،تاریخکه در این مرحله از  شودیم]حتمیت پیروزی ما در ویتنام[ از این حقیقت ساده ناشی "

 یهادولتنیت  مایکل شری ۵۱۱".باید که رفتار ما متناسب با آن باشد و –قدرت موجود در جهان هستیم 

نخوت رهبران را رقم زد عدم آگاهی به وجود  آنچه"نموده است:  یبندجمع گونهاینرا  جانسنو  کندی

 هانیا بر این مشکلات غلبه کنند. توانندیمکه بود ، بلکه اعتمادشان به این هو عمق این مشکلات نبود

 ۵۱۵"آمریکا. یقین  به قدرت اماو نومیدی در سر داشتند: نگران  از دست دادن ویتنام،  نخوت زمانهم

 منابع فاقد –نداشت  ایالات متحدهاهمیت مستقیم اقتصادی و استراتژیک برای  گونههیچویتنام  کهدرحالی

 اهمیت دواج ولی –بزرگراه آبی مانند کانال پاناما را نیز نداشت  اینکه یا و بوده نفت مانند طبیعی مهم

پیروزی و یا شکست در ویتنام را رهبران سیاسی آمریکا در مواقع مختلف با عناوینی  .بود سیاسی بزرگ

ختن اجنگ در ویتنام بهایی بود که باید برای برپا س .اندنمودهتعریف  "تعهد"و یا  "عزم"، "اعتبار"مانند 

هر کسی را به زور به زیر فرمان  توانیمکه  کردیمیک امپراتوری جهانی و رهبریتی متکبّر که فکر 

                                                       
1۰8 Quoted in Young, p. 135. 

1۰۲ Quoted in Kolko, p.113. 

1۲۴ Quoted in Sherry, p. 251. 

1۲1 Ibid., p. 252. 



 
 

در ویتنام را زیر نام مبارزه با  دخالتش[ تلاش نمود تا ایالات متحدهاگرچه ] .شدیم، پرداخت خویش درآورد

تنها  هاییکایآمردر حقیقت  امابیگانه به رهبری مسکو و پکن توجیه کند،  "یهاستیکمونتجاوزگری "

 ناخوانده و متجاوز در ویتنام بودند. یهاگانهیب

 آمریکایی جنگ یوهیش

ه از ما به استفاد است. زیانگهراسو  نیآفرمرگ، بارخشونتآمریکایی جنگیدن به ویژه  یوهیش

 .داریم باور – آتش قدرت از وسیعی حجم بمب، توپخانه، – "آلات"
 514نیروهای آمریکایی در ویتنام یفرمانده، 51۳، مشاور ژنرال ویلیام وستمورلند512ویاندژنرال فرد سی 

راتر از بسا ف اتشانیحدو ایماژ دیرپا از خود دارند که -یکی هرکدامکه  مینیبیم عمده یهاجنگدر بررسی 

این ایماژهای  یجملهاز  یک گالری از ایماژ به جای نهاده است. اماجنگ ویتنام،  .هاستجنگخود آن 

در حال بمباران وجب به وجب ویتنام شمالی؛ گریختن  ۱۱-ب یهاافکنببماز تصویر  توانیم دهندهتکان

ال ناپالم؛ سربازان آمریکایی که در ح هایبمباز آتش  تنشان یسوختهکودکان عریان ویتنامی با گوشت 

نام  به دست رییس پلیس سایگون هانگکتیوزیپو؛ و اعدام سرپایی  یهافندکبه آتش کشیدن دهات با 

است که آمریکا بر ویتنام  "یزیانگهراسو  بارمرگ"برای اکثریت مردم این ایماژها یادآور جنگ  برد.

 ۵۱۱تحمیل نمود.

ملی  بخشیآزاد یجبهه، ۵۷۹۱به ویتنام جنوبی و اشغال آن در سال  ایالات متحده یاندازدستهنگام 

بیش از یک سال بود که واحدهای منظم ارتش ویتنام  روستایی را زیر کنترل داشت. یهامنطقه یعمده

های این نیروها برای پیوستن به نیرو .دندیجنگیمجبهه در ویتنام جنوبی  رزمندگانشمالی دوش به دوش 

 وسیعی متشکل از دوازده هزار مایل از راه یشبکهکه  کردندیمعبور  هو چی مین یهاراهکجبهه از 

الات ایاشغال ویتنام جنوبی  .ساختیمبود که شمال و جنوب ویتنام را به هم متصل  هاجادهو  هاکهیبار

                                                       
1۲۹ General Fred C. Weyand 

1۲۳ General William Westmoreland 

1۲۰ Quoted in Bilton and Sim, p. 15. 

1۲۲ Davis, Heart and Minds. 



 
 

 ، ژنرالفو نییب نییدتحت رهبری قهرمان  یاباتجربهروی ارتش منظم -در-را مستقیماً رو متحده

 در تلاش برای شکست چنین دشمن ایالات متحده و یک جنبش نیرومند چریکی در جنوب قرار داد. جیاپ

نیرومندی ماشین کشتاری را در ابعادی وسیع به رهبری فرماندهی نیروهای نظامی آمریکا در ویتنام، ژنرال 

 ، به راه انداخت.ویلیام وستمورلند

 یفرمانده، هارواردعلوم بازرگانی دانشگاه  یمدرسه، 156وست پواینت یدهیدآموزش وستمورلند

وارد ویتنام شده و  ۵۷۹4وی در ژوئن سال  بود. وست پواینت وقت هوابرد و رییس ۵۱۵پیشین لشکر 

بالغ  ۵۷۹۹که در اواخر سال  را ایالات متحدهتاریخ  یهایکشقشون نیتربزرگسرانجام فرماندهی یکی از 

و میلیارد ماهانه مبلغ د ایالات متحده بود، به دست گرفت. افزارجنگبر نیم میلیون نفر با انبوه عظیمی از 

ظور پشتیبانی به من .فرستادیمتُن آذوقه و تدارکات به ویتنام  ونیلیمجنگ نموده و بالغ بر یک  ینهیهزدلار 

وسیعی از راه، بندرهای بسیار و نزدیک به  یشبکهآمریکایی  یهاکارشناسو  هامهندساز اهداف جنگ، 

 یرشهعدر تایلند، گوآم و از  ایالات متحده یهاگاهیپام که از بمباران مداو یکصد باند فرودگاه ساختند.

مریکا نیروی نظامی آ بالا بود. یهاتیفعالمکمل  گرفتیمناوهای هواپیمابر در دریای چین جنوبی صورت 

نیروی نظامی موجود در جهان با بیشترین امکانات مالی و تدارکاتی و قابلیت  نیتردهیورزدر آن زمان 

نیروی موجود را با خود به ویتنام آورد، اما به  نیترمخرببا این وجود که این نیروی نظامی  تحرک بود.

 مثل خر در گ ل فرو رفت. آنجادر  یبارفضاحتشکل 

 "رسایشیجنگ ف"استراتژی مرکزی وی پیشبرد یک  عمیقاً معیوب بود. وستمورلنداستراتژی جنگی 

 یهاسلنملی برای  یفاجعهیک  حدّ  سربه "، نابود کردن جمعیت ویتنام شمالی وی هدف، از زبان خود بود.

مردم  کهآنبا سرعتی بیش از  "کنگویت" مبارزانهدف وی در ویتنام جنوبی نیز کشتن  بود. "متوالی

نتاگون این پ تسلیم بود. یمرحلهفرسایش دشمن تا  هدفشبه عبارت ساده،  بتوانند جایگزین کنند بود.

مالی که از طریق بمباران وسیع ویتنام ش یستیبایماین هدف  .دینامیم "کوبگوشتماشین "اتژی را استر

را  ملی بخشیآزاد یجبههدر جنوب صورت گیرد که نخست  "شناسایی و تخریب"و از طریق عملیات 

بود که  امید این .نموده تا نیروی هوایی آمریکا بتواند نابودشان کند هاگاهیمخفمجبور به بیرون آمدن از 

سایگون زمان لازم برای تبدیل شدن به یک موجودیت ماندگار سیاسی  حکومتاین استراتژی بتواند برای 

                                                       
1۲6 West Point, Harvard Business School 



 
 

 ۵۱۹و نظامی را بخرد.

ور سنگین نخست، حض این به اصطلاح استراتژی جنگ فرسایشی بلافاصله در چند جبهه به مشکل برخورد.

به  نسبت هاتودهوسیع در حقیقت موجب افزایش مخالفت و دشمنی  یهابمباراننیروهای آمریکایی و 

 یجبههحضور ارتش بزرگ آمریکا  آنکهبه جای  گردید. اشییکایآمر یهااربابسایگون و  حکومت

باعث گردید که به طور  ایالات متحده یهایتکاریجناملی و ویتنام شمالی را مرعوب سازد،  بخشیآزاد

 ۵۷۹۱ یاهسالپیروزی سریع بین  یوعدهبه رغم  ردم به مقاومت مسلحانه بپیوندند.م یهاتوده یاندهیفزا

لی و م بخشیآزاد یجبههرا نگرفت، بلکه برعکس، این  ایالات متحدهپیروزی آشکار سراغ  اما ،۵۷۹۹و 

به رغم حضور  ۵۷۹۹در سال  .در دست داشتارتش ویتنام شمالی بود که ابتکار جنگ را به طور کامل 

روهای میان نی هاییارویروبیش از نیم میلیون نیروی نظامی آمریکا در ویتنام، بیش از هشتاد درصد از 

ت که خواس دادیمملی/ارتش ویتنام شمالی کماکان در زمان و مکانی رخ  بخشیآزاد یجبههآمریکایی و 

 ۵۱۳نیروهای ناسیونالیست بود.

، باز هم دچار مشکل کردندیمری را فرماندهان آمریکایی انتخاب حتا زمانی هم که محل و زمان درگی

که یک درگیری نظامی در ابعادی کلان  ۵۷۹۱در ماه اوت  استارلایتبرای نمونه، در عملیات  .شدندیم

بود، بیش از شش هزار تفنگدار دریایی آمریکا با استفاده از آتش نیروی هوایی، زمینی و دریایی بیش از 

 نجایامشکل در  اما ؛کشته به جای گذاشتند 4۹خود تنها  کهدرحالی ،کشتند را جبهه رزمندگان پانصد تن از

ویتنامی توانستند از این درگیری جان سالم به در برده تا بتوانند خود  رزمندگانچهارم -بود که بیش از سه

ند، تفنگداران آمریکایی منطقه را ترک کرد آنکهبه علاوه، بلافاصله پس از  را برای نبرد بعدی آماده سازند.

، به ۵۷۹۱در نوامبر  160یا درانگاین نبردهای اولیه، به ویژه نبرد  ۵۱۷به منطقه بازگشت. بهه بار دیگرج

                                                       
1۲7 Bilton and Sim, p. 32. 

1۲8 Kolko, p. 180 

1۲۲ Young, p. 161. 

16۴ Ia Drang  اولین درگیری عمده میان نیروهای  یا درانگنبرد  است. درانگ یرودخانهبه زبان بومی به معنای

جایی که نیروهای آمریکایی فرود  Plei Meدر غرب  یادرهویتنامی بود که در  رزمندگانو  ایالات متحدهنظامی 

در این دره جریان داشته  یا درانگرودخانه  به وقوع پیوست. 1۲6۲ نوامبر هجدهمآمده بودند، بین چهاردهم و 



 
 

م که و هنگامی ه استفاده کنند "ضربه بزن و در رو"آموخت که باید به طور عمده از تاکتیک  هایتنامیو

ه از درگیر شوند تا امکان استفاد هاییکایآمرباید که به طور نزدیک با مجبور به نبردی رویاروی هستند 

 بگیرند. هاآننیروی هوایی را از 

این  نمودار شد. ۵۹۵سیتی شنجانکشکست استراتژی جنگ فرسایشی به بهترین شکل در عملیات 

در ویتنام  متحدهایالات عملیات نظامی  نیتربزرگانجام شد  ۵۷۹۹نخست سال  یماههسهعملیات که در 

 یهاگاهیاپبیش از سی و پنج هزار سرباز آمریکایی و ویتنام جنوبی به منظور نابود کردن  تا به آن روز بود.

روهای نی شماریببه رغم حضور تعداد  .دندیدرنوردملی خطوط مرزی کامبوج را  بخشیآزاد یجبههحمایتی 

 ازند.س وادار تند نیروهای جبهه را به هیچ درگیری جدینتوانس اماآمریکایی حاضر در این عملیات،  یزبده

، نیروهای جبهه تمام گذاشتندیم پا ریزرا  یامنطقهواحدهای بزرگی از نیروهای آمریکایی  که زمانهر 

 هاییکایآمربلافاصله پس از خروج  اما ؛کنند خودداری هاآنکه تا از درگیری با  دادندیمرا به خرج  تلاششان

 این روندی بود که صدها بار در طول جنگ تکرار گردید. .گشتندیبازماز منطقه، نیروهای جبهه به منطقه 

 با این تفاوت که از سوی جبهه برای فرسایش نیروهای امااستراتژی در واقع استراتژی جنگ فرسایشی بود، 

مان سیا تأیید نمودند که یک فرماندهی ستاد مشترک و ساز ۵۷۹۹در پایان سال  .شدیمآمریکایی اعمال 

 ۵۹۱در ویتنام است. ایالات متحدهدر انتظار  "نهیپرهزطولانی و "جنگ 

ت: خلاصه نموده اس گونهاینعضل استراتژی نظامی آمریکا در ویتنام را به درستی مُ گابریل کالکو

ام خلق ویتنمسلح خلق و ارتش  بخشیآزادو نیروهای  در نبردهای بسیاری پیروز شدند هاییکایآمر"

انقلاب در طول تمام این دوره بر کل وضعیت نظامی  امانفرات بسیار زیادی را در این نبردها از دست دادند، 

ش و به این دلیل شکست خورد که قدرت آت" وستمورلندنهایتاً، استراتژی جنگ فرسایشی   "مسلط بود.

هشتاد  کهدرحالی ۵۹۸"در شرایط نظامی و سیاسی آن روز ویتنام نبودند. کنندهنییتعتوان تحرک عوامل 

، شدیمملی توسط جبهه تعیین  بخشیآزاد یجبههمیان نیروهای آمریکایی و نیروهای  هایریدرگدرصد از 

                                                       
 .بر این عملیات گذاشته شد و به این خاطر این اسم
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16۹ Quoted in Kolko, p. 178. 

16۳ Ibid., p. 180. 



 
 

گرچه ا فوری نبرد مسلط شوند. یمنطقهخارج از  یامنطقهنتوانستند بر  گاههیچ امانیروهای آمریکایی، 

در حال شکست بوده و جنگی درازمدت در انتظارش است،  اشیاستراتژکه  دانستیم جانسن متحکو

 .دادیمپیروزی زودرس  یوعدهداده و مدام  ارائهاز جنگ  نانهیبخوشکماکان ارزیابی  اما

 ۵۷۹۹ل در پایان سا ایالات متحدهدر سفرش به نقاط مختلف  وستمورلنداین ارزیابی محور اصلی بحث 

... ما شودیمآغاز  ۵۷۹۳فاز نوینی در سال "سی. گفت:  وی در کلوپ ملی مطبوعات در واشنگتن دی. بود.

سفارت آمریکا در سایگون در  ۵۹4"است. اندازچشمکه پایان ]جنگ[ در  میادهیرسبسیار مهمی  ینقطهبه 

 ۵۹۱"بینید.در انتهای تونل ببیاید و روشنایی را "دعوتی که برای جشن سال نو فرستاده بود نوشته بود که 

پیروزی  دشیماین بود که نوری که در انتهای تونل دیده  دانستندینممهمانان آن شب  سفارتخانه  آنچه اما

در  هاآنسوی  بود که مستقیماً به 166تتقطار عملیات تهاجمی  منور یهاچراغ نبود، بلکه هاییکایآمر

 .حرکت بود

 عیارتمامنژادپرستی و جنگ 

 هستند که باید کشته شوند. ۰۲7به ما گفتند این بود که گوک هاکنگتیوتنها چیزی که راجع به 

 بگوید. ابه م شانیفرهنگتاریخی و  ینهیشیپچیزی راجع به  که دادینمرا  زحمت این کسی به خود

ود که ما باین دقیقاً آن چیزی  که باید کشته شوند. انددشمن هانیابه ما گفتند این بود که  آنچه

                                                       
16۰ Quoted in Bilton and Sim, p. 25. 

16۲ Quoted in Johnathan Neale, The American War: Vietnam 1960-1975 (London, Chicago and Sydney: 

Bookmarks, 2001), p. 92. 

عملیات نظامی در جنگ ویتنام بود که در طی آن  ترینعمدهیکی از  (Tet Offensive)عملیات تهاجمی تت  166

ملی و ارتش خلق ویتنام شمالی تهاجم وسیعی را بر علیه نیروهای آمریکایی و  بخشآزادی یجبههنیروهای 

آغاز شد به  1۲68ژانویه  امسیاین تهاجم که در  ارتش مزدور ویتنام جنوبی در سراسر کشور به راه انداختند.

 عملیات تت )سال نو ویتنام( معروف گردید. )م.(

167 Gook این واژه اصطلاحاً  .برندیمبرای توهین به مردم خاورِ دور به کار  به ویژه هایکاییآمرکه است  یاواژه

 م.() بوگنده است. لزج و یامادهبه معنای 



 
 

 کشتن، کشتن، کشتن. عملاً انجام دادیم.
 568سربازانِ جنگ ویتنام در آموزش یدوره یبارهاز سخنان یکی از 

گرچه ا جنگ آمریکا برای اکثریت مردم ویتنام جنوبی که طعم جنگ را از نزدیک چشیده بودند چگونه بود؟

 یهایرانیو امابشکند،  در هم خلق ویتنام را یارادهدر نهایت نتوانست  وستمورلندجنگ فرسایشی 

 :سدینویم نوآم چامسکیدر این مورد  تحمیل نمود. هاآنسنگینی را بر 

ن یک حمّام وسیع خو یآگاهانهبه راه انداختن  اشیواقعدر ویتنام جنوبی به معنای  ایالات متحدهتلاش 

حمایت اجتماعی و سیاسی از گروه نظامی حاکم عملیات نظامی به این خاطر بود که تا فقدان  یارتقا بود.

 ۵۹۷سایگون( را خنثی سازد. حکومت)به اصطلاح 

نخست و پیش از هر چیزی بمباران در ابعاد بزرگ  یوهلهدر  "حمام وسیع خون یآگاهانه یاندازراه"این 

 ۵۹۱بوده و هست. هاحربه نیترمقدسجنگ آمریکایی همواره یکی از  یوهیشبمباران در  .شدیمرا شامل 

 که تا در دوران جنگ سرد نیروی هوایی این فرصت را فراهم ساخت ایالات متحدهزیربنای شگرف صنعتی 

که برای ریختن بمب  ۱۱-ب افکنبمبهواپیماهای  بنا نماید. انتهایبتقریباً بزرگی را به همراه مهمات 

حی در ویتنام بازطرا یراتمیغه از مهمات شوروی طراحی شده بود، به هدف استفادکشور اتحاد اتمی بر روی 

نام بیش از یک میلیون تُن بمب بر ویت ایالات متحده داشت. هایتنامیوشد که نتایج عمیقاً مخربی برای 

 حجم مواد سهم ویتنام جنوبی که میدان اصلی جنگ بود چهار میلیون تُن بمب بود. شمالی ریخت.

 متحده ایالاتهوا بر ویتنام جنوبی ریخت از کل مقدار بمبی که  تنها از طریق ایالات متحدهکه  یامنفجره

 تحملابلرقیغزندگی در مناطق روستایی ویتنام جنوبی  در طول جنگ جهانی دوم به کار برد بیشتر بود.

و  شد ارائه پناهندگانآمریکا در امر  یسنامجلس  یتهیکم-ریزبر اساس آماری که از سوی  شده بود.

 هزار نهصدتعداد چهارصد هزار غیرنظامی کشته،  ۵۷۹۵تا پایان سال  کمتر از واقعیت استبسیار  احتمالاً

                                                       
168 Christian G. Appy, Working Class War: American Combat Soldiers and Vietnam (Chapel Hill: The 

University of North Carolina Press, 1993), p. 107. 

16۲ Noam Chomsky, The Washington Connection and Third World Fascism (Boston: South End Press, 

1979), p. 304. 

17۴ Michael Sherry, The Rise of American Air Power: The Race for Armageddon (New Heaven: Yale 

University Press, 1978). 



 
 

 توانیمبه ندرت "این گزارش آمده است که  یریگجهینتدر  .میلیون نفر آواره شدند 4/۹نفر مجروح و تعداد 

نشده  شزادگاهه ترک مجبور ب آنکهرا در ویتنام جنوبی یافت که کشته و یا مجروح نداشته و یا  یاخانواده

 ۵۹۵"باشد.

تب نیروهای نظامی آمریکایی به طور مر مردم ویتنام آماج نژادپرستی زهرآگین ارتش اشغالگر آمریکا بودند.

 ینکته .کردندیمخطاب  "۵۹۸نکید"و یا  "۵۹۱سلنت"، "گوک"تحقیرآمیزی مانند  یهاواژهرا با  هایتنامیو

ن باور بر ای وستمورلندژنرال  .شدیمنظامی آغاز  یهاردهکه این نژادپرستی از بالاترین  نجاستیامهم 

اگرچه  ۵۹4"هستند ندارد. قائل برای آن هایغربزندگی برای مردم خاور  دور همان ارزشی را که "بود که 

 یهاوادهخانکه در  ییاهآنرایج در میان  ز یآمضیتبعاین مورد را شاید بتوان به عنوان به اصطلاح باورهای 

 .رسدیم یکُشنسل حدّ  سرموارد بسیاری است که به  اماجلوه داد،  اندشدهجنوبی بزرگ ایالات ثروتمند 

، فرزند ژنرال بدنام جنگ  دوم جهانی و یکی از فرماندهان نیروهای جورج اس. پَتنبرای نمونه، ژنرال 

 صلح و "کارت تبریکی با این عبارت فرستاده بود:  ۵۷۹۳آمریکایی در ویتنام، به مناسبت کریسمس سال 

عکسی که به پیوست این کارت  ".جورج اس. پَتن خانم و سرهنگ سوی از –آرامش برای همه 

 یدورهاین نژادپرستی در  ۵۹۱.دادیمرا نشان  "کنگتیو" یشدهفرستاده شده بود تلنباری از سربازان قطعه 

 .افتییمانتقال  ترنییپا یهاردهبه  اولیه یهاآموزش

 یهاینظامریغانهدام بود که بیشترین برخورد میان سربازان آمریکایی، -و-شناسایی یهاتیمأموردر خلال 

، دوستمورلنفرسایشی به اصطلاح در جنگ  .گرفتیدرمملی  بخشیآزاد یجبههویتنامی و هواداران  

 چه بیشتر هر یشرفت در این تاکتیک تعداداصلی پ رو معیا تاکتیک بوده نیترمهمانهدام -و-شناسایی

                                                       
171 Chomsky, p. 312. 

17۹ slants 

17۳ dinks 

17۰ Davis, Hearts and Minds 

17۲ Seymour Hersch, My Lai 4: A Report on the Massacre and in Aftermath (New York: Vintage Books, 

1970), p. 9. 



 
 

رایج گردید برای  ۵۷۹۱که به عنوان یک واژه در سال  انهدام-و-شناسایی ۵۹۹"دشمن بود. یهاکشته

نجام شده و ا گاهشانیمخفاز  هاکنگتیوکه به منظور خارج ساختن  شدیمبه کار گرفته  یتوضیح عملیات

 هاشدهکشتهمیان واحدهای مختلف بر سر تعداد  دشمن بود. یهاکشتهمعیار موفقیت این عملیات تعداد 

به طور عمده بسته به تعداد   شاندرجه یارتقاکه  دانستندیمافسران ارتش  .گرفتیم دررقابت 

 لانک یهاتقلبموجب بروز  هاشدهکشتهارقام محرز  یارائهفشار موجود برای  .دشمن است یهاشدهکشته

صد افزایش -در-را تا صد هاکشته، فرماندهان آمریکایی بعضاً آمار هایبررسیکی از  بر اساس .دیگردیم نیز

 ۵۹۹.دادندیم

هر قدر هم که فرماندهی نظامی ]آمریکا[ " مرز انجامید.-و-بی حد یهایرحمیبافزون بر آن، این مسئله به 

ملی و ارتش  بخشیآزادوقت ارتش -از نیروهای تمام جانبههمهمحلی  یهاتیحمابخواهد انکار کند، 

 بخشیآزادبه ارتش  هاییروستا ۵۹۳"بود که سربازان آمریکایی با آن روبرو بودند. مشکلیویتنام شمالی 

همه  سربازان آمریکایی بیش آنچه .رساندندیمبه آن یاری  نیمو در کاشتن  رساندهیمملی آذوقه و سرباز 

 هاهفتهسربازان آمریکایی پس از  کههنگامی بود. یگذارنیکمزمینی و  یهانیماز آن واهمه داشتند 

 یگذارنیمناگهان مورد تهاجم غافلگیرانه نیروهای انقلابی قرار گرفته و یا در مناطق به  جهینتیب ی زنگشت

به  مشانخشدر عمق  باختههیروحاین سربازهای  را ببازند. شانهیروحکه  بود ، طبیعیدادندیمشده تلفات 

 یگریحشومنطقه را زیر آماج  یهاییروستاکه تازه زیر  پا گذاشته بودند برگشته و  یامنطقه نیترکینزد

بر علیه تمامیت جمعیت ویتنام شرایطی را ایجاد  اریعتمامبه راه انداختن یک جنگ  .دادندیم قرار خویش

 ۵۷۹۳که در مارس  کشتاری .رفتیمنمود که در آن کشتن تمامی شهروندان ویتنامی امری مجاز به شمار 

ویلیام و ستوان  ۵۳۵ارنست مدینا، به فرماندهی سروان ۵۳۱چارلیو به دست گروهان  ۵۹۷مای لایدر 

                                                       
176 Appy, p. 153. 

177 Ibid., p. 156. 

178 Ibid., p. 166. 

17۲ My Lai 

18۴ Charlie Company 

181 Ernest Medina 



 
 

 شدند. عامقتلزن و کودک  ۸۱۱، صورت گرفت از منفورترین این موارد است که در آن بیش از ۵۳۱کالی

 هتاین احساس را نداش یروچیهبهکه وی  دیگویم کالیستوان "ارتش،  شناسروانبر اساس گزارش یک 

 شدینمه ک کشتهیمرا  ییهاوانیحاین بوده که  احساسشبوده، بلکه در عوض  هاانسانکه سرگرم کشتار 

 ۵۳۸"دلیل آورد. شانیبراحرف زد و یا  هاآنبا 

در تمام  بسیاری ینشدهو گزارش  ترکوچک هایلامای نبود، بلکه  هاینظامصرفاً یک اشتباه  مای لای

متعلق به  Aاز گروهان  184جیمز دافیبه عنوان نمونه،  کنار ویتنام اتفاق افتاد.-و-طول جنگ در گوشه

 یهاتیجنابود در جریان بررسی  شنوک یکوپترهایهلهوابرد که مسئول تیربار بر روی  ۱۱۳گردان 

شد شهادت داده و از جمله برگزار  185دیترویتدر  ۵۷۹۵در ویتنام که در سال  ایالات متحدهجنگی 

 شرح داد: گونهاینزیر را که خود در آن شرکت داشت  یواقعه

س از پ مسلسلمخوشبختانه،  چرخانده و شروع به آتش کردم. هادهقانرا به سمت این گروه از  مسلسلم

 هاییستاروبعداً معلوم شد که این گروه از  کهچونکه خیلی جای خوشحالی بود،  دو گلوله گیر کرد-یکی

کنند و از قضا توسط سربازان آمریکایی محافظت  یسازپاکرا دولت استخدام کرده که تا آن منطقه را 

-و-به دور توانستمینمخراب شده بود که اصلاً  هاگوککشتن  یدهیابا  چنانآناما ذهن من  ؛شدندیم

من  بود و خواست گوک آمدیممن تنها چیزی که به چشم  برم نگاه کرده و ببینم که اصلاً کجا هستم.

تفاق، قانون این ا کهچوناتفاق افتاد، خیلی ترسیده بودم،  این اینکهبعد از  .بکشمشانصرفاً این بود که 

ان گم ، نقض کرده بود.دانستیممجاز  شدینمکه هر کاری را تا زمانی که مچ آدم گرفته  یانانوشته

ه ما ک کردندهمان الگویی را دنبال  آنجاتو  هابچه-و-بر بود. طورنیاقضیه  مای لایکه در مورد  کنمیم

 ۵۳۹این بود که لو رفتند. شانیبدشانس اما ؛میکردیمده سال تمام دنبال 

                                                       
18۹ William Calley 

18۳ Bilton and Sim, p. 336. 

18۰ James Duffy 

18۲ Detroit 

186 Winter Soldier Investigation, Testimony given in Detroit, Michigan, on January 31, 1971, February 

1-2, 1971. Testimont of the 1st Air Cavalry Division, oart II. The full text of the investigation is available 



 
 

تبدیل  "آزاد-منطقه آتش"را به  آنجانیست،  "تسلیم بشو"که یک منطقه  دندیدیم هاییکایآمر کههنگامی

 هاییکایآمر .شدیمو منطقه زیر آتش مداوم توپخانه گذاشته  رفتهمورد هدف قرار گ یاجنبندهکرده که هر 

ز یکی ا .زدندیمرا نیز توسط بولدوزرهای بزرگ به معنای دقیق کلمه شخم  یدیگربسیار مناطق 

 یبههج یعمده یهاگاهیپادر بیست و دو مایلی شمال سایگون و یکی از  یامنطقهاین موارد  نیترمعروف

و آتش توپخانه کاملاً با خاک  ۱۱-ب یهاافکنببمابتدا توسط  ۵۷۹۹ یهیژانوملی بود که در  بخشیآزاد

 یجبهه، همهنیابه رغم  رو کردند.-و-را زیر جا همهیکسان شده و سپس بولدوزرها وارد منطقه شده و 

 زیرزمینی بنا کرده و دوباره یهاراهوسیعی از  یشبکهملی در مدت کمتر از شش ماه توانست  بخشیآزاد

رو کردن منطقه -و-که بمباران و زیر دیدیم ایالات متحده کههنگامی ۵۳۹شروع به فعالیت کند. جاهماندر 

 آوردیمروی  188عامل نارنجیمانند  ییهاکشعلفبه ریختن مواد شیمیایی و  آنگاه، رسدینمبه جایی 

یش ب ایالات متحدهدر طول جنگ،  ور کامل تخریب کند.و مواد غذایی را به طمنطقه گیاهی  که تا پوشش

 هایتنامیوبر ویتنام ریخت که دارای تأثیرات مخرب درازمدت بر  کشعلفاز صد میلیون پوند مواد شیمیایی 

رقابل مرده و غی یهانیزممناطق سبز وسیعی را به  ایالات متحده و حتا خود  سربازان آمریکایی بوده است.

که بر دیوار فرماندهی لشکر نهم هوابرد در زمان عملیات موسوم به  یدر واقع شعار .کشت تبدیل نمود

Speed Express  کار ما -و-کسب" :دادیمنوشته شده بود ذهنیت علیل فرماندهی نظامی را نشان

در میان سربازان  یباختگو روحیه یکامتلخ ۵۳۷"است. یپررونقبسیار  کار-و-کسب است که ینیآفرمرگ

مختلف از جمله فرار از منطقه، عدم  یهاشکلدر عیان حال به رشد مخالفت با جنگ دامن زد که به 

بروز  .نمودیمو حتا مقاومت سیاسی فعال بر ضد جنگ رخ  افسران ۵۷۱شرکت در درگیری نظامی، کشتن

                                                       
at 

http://lists.village.virginia.edu/sixties/HTML_docs/Resources/Primary/Winter_Soldier/WS_entry.html

. 

187 Young, pp. 173-74. 

188 Agent Orange 

18۲ Chomsky, p. 314. 

 یشدهخلاصهاین واژه که شکل  جنگ ویتنام رواج یافت. یهاسالدر این  fraggingیا  frag یواژه 1۲۴

fragmentation grenade  ِبا استفاده از مواد  دستانشاناست اشاره به کشتن افسران و فرماندهان به دست زیر

 انفجاری، مانند نارنجک، دارد.



 
 

 .داشت در این جنگ ایالات متحدهاین وضعیت سهم مهمی در تحمیل شکست نهایی بر 

 ایالات متحدهپایستگی در برابر یورش  ملی: بخشیآزاد یجبهه

ما در یک جنبش تاریخی جاری برای استقلال در هم تنیده شد که فلسفه و  یهاتلاشبد یا خوب، 

 یارزهمب اما، این پدر معنوی این جنبش بود. هو چی مین .ابزار عمل مختص به خویش را پرورده بود

 بود.نیز ما  خود
 5۱2ملی ویتنام جنوبی بخشیآزاد یجبهه گذارانیبن یاعضا، از 5۱5ترونگ نهو تانگ

 از سرنگونی دولت سایگون پیشگیری کرد. ۵۷۹۱در ویتنام جنوبی در سال  ایالات متحدهدخالت نظامی 

م و ه شده ایالات متحدههم مانع از بر سر  کار آمدن دولت ائتلافی  متعهد به صلح و خروج  یگردخالتاین 

در طول چهار سال پیش از این تمامی  ملی را مانع گردید. بخشیآزاد یجبهه یبلافاصلهپیروزی  

 بخشیادآز یجبههو برای اخلال در عملیات  ایالات متحدهخرابکارانه و ضدانقلابی که به دستور  یهابرنامه

ر د نه تنها نقش بر آب شده بلکه نتیجه وارونه داشت. گرفتیمصورت  اشیمردم یهاهیپاملی و تخریب 

از مناطق  یاعمده، جبهه کماکان کنترل بخش ایالات متحدهنظامی  یگردخالتدو سال و نیم پس از 

رابر به پایستگی جبهه در ب ییهاعاملچه  روستایی را به رغم توان آتشباری  کلان آمریکا در دست داشت.

 ؟نمودیمیورش آمریکا کمک 

ه عامل این س تاب مقاومت داشته باشد. ایالات متحده یگردخالتسه عامل به جبهه کمک نمود تا در برابر 

ملی  بخشیآزاد یجبهه و روابط طبقاتی در مناطق روستایی. یسرکوبگراز: ناسیونالیسم،  اندعبارت

 یدهیدز ا خارجی بود. یسرکوبگرطولانی ]خلق ویتنام[ بر علیه  یمبارزهسیاسی در  نوپای یبندشکل

 رفاًص بودند کهبیش ن یانشاندهدست یهامیرژکه پس از او آمدند  ییهاآنو  مییدمردم، رژیم  یهاتوده

 وانستتینمحکومت سایگون  بر کشورشان قرار داشتند. (هاییکایآمر) خارجی یسلطهدر خدمت تحکیم 

 .اختسیمصرفاً آن را آشکارتر  ایالات متحدهو دخالت نظامی  بزداید اشچهرهرا از  "استعماری یلکه"این 

ال بود که از س ویت مین یتازهملی نام  بخشیآزاد یجبههدر مناطق روستایی،  هاتودهبرای اکثریت 

این تداوم در مبارزه را وجود  .دیرزمیمبرای استقلال ویتنام و اصلاحات ارضی در مناطق روستایی  ۵۷4۱

                                                       
1۲1 Truong Nhu Tang 

1۲۹ Quoted in Truong Nhu Tang, A Viet Cong Memoir (New York: Vintage, 1986), p. 68 



 
 

در بخش شمالی  ۵۷۱4ترک  جنگ در سال  یمعاهدهکه پس از  نمودیمتقویت  ویت مین یهابازمانده

م که تا آتش مبارزه بر علیه رژی گشتندیبازمدر جنوب  وطنشانکشور دوباره سازمان یافته و اکنون به 

 ۵۷۹۱ لتا سا ویت مین یرزمندهتعداد چهار هزار و پانصد  را بار دیگر برافروزند. شیهانیجانشو  میید

 ساکنینبه نقل از یکی از  ۵۷۸به شش هزار و دویست تن رسید. ۵۷۹۵این رقم در سال  .بازگشتندبه جنوب 

دند کاملاً تعجب بو بازگشته اینکهاز  مرده بودند. هانیاکه  کردندیمفکر  هایبعض"روستایی در نزدیکی هیو: 

در  مبارزه برای آزادی را خواهندیمشنیدیم که گفتند که  کهیوقتکرده بودیم و خیلی خوشحال شدیم 

که از  ییهاآنکه برگشته بودند به همراه  ویت مین یهابازماندهاین  ۵۷4".کنند دهیسازمانمنطقه 

جبهه را در هزارها دهکده در  یهاتهیکمجان سالم به در برده بودند،  مییدحاکمیت  یهاسالسرکوب 

 هاییوستار یگفتهبه  "قهرمانان زنده"برخوردار بودند،  یاتهیاتوراین افراد از  .سراسر جنوب برپا ساختند

 آن را به چالش بکشد. توانستینم یروچیهبهکه حاکمیت در سایگون 

که دارای وسعت  نظر و بصیرت است ما پشت   دادیمنشان  مییدنگو دین اگر " دلیل دوم بود. یسرکوب

ارزشی برای اصول  گونههیچدر شرایط موجود آن روز و به این خاطر که وی  اما ؛میستادیایمسر  وی 

مل ویتنام جنوبی مجبور بودند که دست به ع یهاستیونالیناسنبود،  قائلاستقلال و پیشرفت اجتماعی 

 یهانیجانشسر  کار  آمدن  پس از برمیانه و بورژوازی ویتنام بود که  یطبقه این بیان  نظر  ۵۷۱"بزنند.

 کیردموکراتیغفاسد، عمیقاً  یزیانگرقترژیم سایگون به شکل  تنها شکل شدیدتری به خود گرفت. میید

 .زدیم شصت سر به هزاران یدهه یانهیمتعداد زندانیان سیاسی ویتنام جنوبی از  بود. سرکوبگرو شدیداً 

دلیل بود  به این تهی بود. ظرفیتی برای رفرم هرگونهبیش نبوده و رژیم سایگون از  یامضحکهانتخابات 

 ۵۷۹ردند.به مبارزه مسلحانه روی آو اجباراً دیگر یهاراهتمامی  ن به دلیل بسته بود انیگرااصلاحکه بسیاری از 

ثریت اک ملی روابط موجود طبقاتی در مناطق روستایی بود. بخشیآزاد یجبههدلیل سوم برای پایداری 

ویت  د.کلیدی بو یمسئلهکه رفرم ارضی  کردندیمبزرگی از جمعیت کشور در مناطق روستایی زندگی 

                                                       
1۲۳ Young, p. 71. 

1۲۰ Quoted in Young, p. 71. 

1۲۲ Quoted in Tang, p. 68. 

1۲6 Young, p. 184. 



 
 

اره اج هاییروستاجمعی را به فقیرترین  یهانیزمزمین و بدهی دهقانان را کاهش داد؛ و  یبهااجاره مین

که زمینی را که  کردیمرا مجبور  هادهقانو  بازگرداندهرا به روستاها  داراننیزم میید کهدرحالی داد.

رد، در این مو بپردازند. هاآنرا به  ماندهعقببه اصطلاح  یهااجارهبازگردانده و  هاآنشته بودند به ک  هاسال

له این مسئ .کردیمکمک  ماندهعقببه اصطلاح  یهااجارهدر گرفتن  دارهانیزمارتش ویتنام جنوبی به 

 هایرانسوف یسلطهروستایی بار دیگر مانند زمان  یجامعه .شدیم هاییروستاباعث برانگیخته شدن خشم 

بمانند و پنچ  فطریبشد: هفتاد و پنج درصد پشتیبان جبهه بودند، بیست درصد سعی کردند که  ییآراصف

 یجبهه کههنگامی"دولت آمریکا،  یهاگزارشیکی از  بر اساس ۵۷۹درصد نیز جانب حکومت را گرفتند.

منطقه از محل گریخته و به شهرها  یثروتمندها، گرفتیمرا به دست  یامنطقهملی کنترل  بخشیدآزا

دقیقاً شکل  بدین ترتیب، جنگ .ساختندیمفقیرترین افراد رها  پناه برده و بدین ترتیب منطقه را برای صرفاً

این جنگ طبقاتی  اشغال کشور توسط آمریکا باعث شدت یافتن ۵۷۳"یک جنگ طبقاتی را به خود گرفت.

 زیر فشار جنگ خرد هادستیته کهدرحالیشده  ترفربهشد زیرا که ثروتمندان سایگون از ق بل جنگ 

که در رأس گروه تأمین امنیت قرار داشت خود به این نکته اشاره نمود که  199رابرت کومر .شدندیم

 روستایی دست به هیچ اقدامی نزد. یهامنطقهبرای کم کردن شدت این جنگ طبقاتی در  ایالات متحده

 میاگرفتهکه ما برای ویتنام در نظر  ییهابرنامهاز  کیچیه"گفت که:  ۵۷۹۹وی در گزارشی در فوریه 

 ۱۱۱".دهندینمسرانجامی موفق را نوید  خودیخودبه

                                                       
1۲7 Quoted in Young, p. 73. 

1۲8 Ibid., p.73. 

1۲۲ Robert Komer  موسوم به  یبرنامهکه از سوی دولت جانسن به عنوان رییسCivil Operations and 

Revolutionary Development Support (CORDS)  ییوهشوی به دلیل  به ویتنام فرستاده شد. 1۲67در سال 

موسوم به  یبرنامه CORDS یهابرنامه ینتربدنامیکی از  لقب یافته بود. "یجوشکارمشعل "مدیریت خشن به 

ی در و بیش از بیست هزار کشته بود. اشیجهنت هایکاییآمرخود  یگفتهبود که به  (Phoenix Program) فینکس

گروهی از دانشجوهای دانشگاه  1۲6۲ ییهژانودر ششم  ترکیه رفت. از ویتنام به عنوان سفیر آمریکا به 1۲68سال 

اسیون جوانان فدرجنبش مارکسیستی مرکزی  یهستهاین گروه بعداً  فنی خاورمیانه ماشین وی را به آتش کشیدند.

 )م.( را تشکیل دادند. Türkiye Devrimci Gençlik Federasyonu انقلابی ترکیه

۹۴۴ Quoted in Kolko, p. 178. 



 
 

 ار بود.ددر ویتنام گرد آورده بود از توان تخریب شدیدی برخور ایالات متحدهماشین نظامی سهمگینی که 

 وسیع حمایت وجود دلیل به آمریکا یهایارتش که – 201کوآنگ انگایهفتاد درصد روستاها در استان 

 اما ؛شدند نابود کامل طور به – دندینامیم "پوستانسرخ کشور" را آن ملی بخشیآزاد یجبهه از

 ۱۱۱گ باشد.جن یبرنده تواندینمکه نیروی آتشباری به تنهایی  گرفتندیمتازه داشتند یاد  هاییکایآمر

 عطف ینقطه –عملیات تهاجمی تت 

این  ، بهموجود علائم، آن هم به رغم تمامی شواهد و میاشده ترکینزدما به پیروزی  اینکهگفتن 

این  ...اشیمب دهیعقهم اندبودهکه در گذشته نیز بسا به خطا  ییهانیبخوشبا  میخواهیممعناست که 

، آن مذاکره کردن بستبناز این  رفت-برون به منِ خبرنگار کاملاً روشن است که تنها راه منطقیِ

 ستشانداز که بهترین کاری را که  است شرافتمند ییهاانسانهم نه از موضع پیروز بلکه از موضع 

 .انددادهانجام  ،آمدهیبرم
 20۳پراکنی سی بی اس-والتر کرانکایت، بنگاه خبر

به  از ایالات متحدهدر گشت  لیندن جانسنو به دستور  ۵۷۹۹در سال  وستمورلندژنرال  کههنگامی

 یالرزهنیزم شیپادر زیر   گفتیمو به پایان رسیدن جنگ سخن  "کنگریزش نیروهای ویت" اصطلاح

یکا عطفی در جنگ آمر ینقطه تتعملیات  ۱۱4.گرفتن بودشکل در حال  – تتیعنی عملیات تهاجمی  -

این  تت پس از عملیات گذاشت. ایالات متحدهاین عملیات تأثیر عمیقی بر سیاست داخلی  در ویتنام بود.

ساسی این پرسش ادر عوض کی به پیروزی خواهد رسید دیگر مطرح نبود، بلکه  ایالات متحدهپرسش که 

 از ویتنام خارج خواهد شد. کی ایالات متحدهکه  گردید مطرح

 در این تعطیلات خویشاوندان .استفصل تعطیلات در ویتنام  نیترمهم، سال نو قمری و بالطبع تت

مداوم روستاها جمعیت  بمبارانکه  ییآنجااز  .کنندیمبازدید سفر -و-طولانی را برای دید یهامسافت

                                                       
۹۴1 Quang Ngai 

۹۴۹ Jonathan Schell, The Real War (New York: Da Capo Press, 1988); Chapter 3, “The Military Half: 

An Account of Destruction of Quang Ngai and Quang Tin.” 

۹۴۳ Quoted in Walter Cronkite, A Reporter’s Life (New York: Alfred A Knopf, 1996), pp. 257-258. 

۹۴۰ Quoted in Karnow, p. 514. 



 
 

 .کردندیممسافرت وسیعی را به شهرها رانده بود بنابراین در این تعطیلات تعداد زیادی به شهرهای بزرگ 

ی شرایط بسیار مناسب همهنیا بود. "نرمال"کاملاً  یامر هابهیغردر این ایام رسم بوده و حضور  یبازآتش

ید و با تأی هانویاز آن در  ترشیپیک سال  تتعملیات  را برای انجام یک عملیات نظامی فراهم آورد.

نجام ا تتاگرچه در گذشته نیز عملیات نظامی متعددی در ایام  بود. شده یزیرطرح هو چی مینشخص 

بود چیزی جز تلاش برای تغییر جهت دادن  شده یزیرطرح ۵۷۹۳ یهیفورعملیاتی که برای  اماشده بود، 

 نبود. ایالات متحدهجنگ به ضرر 

ش ویتنام شمالی و از سوی ارت کنندهگمراهعملیات  یاجراو با  ۵۷۹۹در حقیقت این عملیات در اواخر سال 

شهری آغاز شده  یعمدهملی با هدف دور ساختن نیروهای نظامی آمریکا از مراکز  بخشیآزاد یجبهه

، جنگ به طور عمده به مناطق روستایی محدود شده و مراکز مهم شهری سهم تتتا پیش از عملیات  بود.

 "مستمرعملیات تهاجمی و "داد که  گزارش ۵۷۹۳در ژانویه  له موند یروزنامه چندانی در آن نداشتند.

در بیستم ژانویه نیروهای ویتنام شمالی دست به  ۱۱۱نموده است. ریگنیزمرا در مواضع دفاعی  هاییکایآمر

 زدند. لائوسدر نزدیکی مرز  206خه ساندر  ایالات متحدهپایگاه تفنگداران نیروی دریایی  یمحاصره

 خه ساندر  وف نییب نییدبه دنبال تکرار پیروزی  هایتنامیوکاملاً متقاعد شده بود که  وستمورلند

اشت د کاخ سفیدپاچه شده بود که مدلی از خه سان را در -از این وضع دست چنانآن جانسن هستند.

گزارش شده که وی  به هر قیمتی حفظ خواهد شد. خه سانخواسته بود که تعهد کنند که  هاژنرالو از 

 ۱۱۹"دارم!نفرت دینبینفو لعنتی  از این من"که  زدهیمنهیب  هاژنرالمرتب به 

، پایگاهی که دارای اهمیت استراتژیک چندانی خه سانبا  جانسنو  وستمورلنددائم ذهنی  یمشغله

رتش ا کهدرحالی .اندنداشتهدرک درستی از میدان نبرد  هانیااین واقعیت است که  یدهندهنشاننبود، 

در فرستادن نیروهای کمکی شتاب  وستمورلندنموده و  خه سانره ویتنام شمالی تظاهر به محاص

در  .نمودیم یریگموضع[ تتملی با فرصت تمام ]برای عملیات تهاجمی  بخشیآزاد یجبهه، نمودیم

                                                       
۹۴۲ David Hunt, “Remembering the Tet Offensive” in Gettleman, et. Al., p. 364. 

۹۴6 Khe Sanh 

۹۴7 Quoted in Karnow, p. 541. 



 
 

حجم بزرگی از  شدند. مختلف یهااستانجبهه وارد شهرهای بزرگ  رزمندگانهزار تن از  هادهژانویه 

نزدیک آورده شده و برای استفاده در آینده جاسازی  یهاگورستاناسلحه و مهمات با استفاده از تابوت به 

مخفی در جمعیت  یهاشبکهبه سرعت با کمک  شدندیموارد شهرها  آنکهپس از  هاکنگویت گردید.

این  ۱۱۳.زدندیمجا  اندمدهآ اقوامشانبومی شهر ادغام شده و خود را به عنوان خویشاوندانی که برای بازدید 

یت در به حاکم بزرگ نظامی ییآراصف نیچننیاواقعیت که هیچ گزارشی در مورد این نقل و انتقالات و 

در  ملی یمبارزهعمیق و وجود حمایت وسیع از نهضت  یدارشهیر یدهندهنشانسایگون فرستاده نشد، 

 جامعه بود.

ملی و سربازان ارتش  بخشیآزاد یجبههژانویه با تهاجم هفتاد هزار رزمنده  ۱۷ ـ ۸۱عملیات در شب 

بیش از صد  نظامی آغاز شد. یهاگاهیپابخش مرکزی و بسیاری از  ۹4استان،  ۸4ویتنام شمالی به مراکز 

 ،، دژ به اصطلاح مستحکم اَبَرقدرت آمریکاایالات متحدهجمله سفارت  هدف در سراسر ویتنام جنوبی و از

استنلی به گفته  ۱۱۷، پایتخت باستانی ویتنام، به دست نیروهای انقلابی افتاد.هویی مورد تهاجم قرار گرفت.

و افکار عمومی جهان را  ایالات متحدهاین شاهکاری بود که "کمونیست، -، مورخ لیبرال و ضدکارنا

 یجبههمرگ  یلرزه تلاش نمود تا این عملیات تهاجمی را به عنوان وستمورلند ۱۵۱"نمود. زدهرتیح

جنگ جهانی دوم در  یمرحلهدر آخرین  هاآلمان 211بالجنبرد  انمود ساخته و آن را باملی و بخشیآزاد

 .مقایسه کند اروپا

دیده  اکنونتکه  باریشکل استفاده از نیروی آتش نیزتریآمجنونبا توسل به "این تهاجم را  ایالات متحده

، یالات متحدهایکی از مشاورین نظامی  یگفتهبه  نیروی هوایی، پاسخ گفت. با توسل به به ویژهو  ۱۵۱"شده،

 شدینممتعارف هرگز  یهاروشبا  حکومت سایگون را در آن شهرها گرفته بودند. یخرخره هاکنگویت"

                                                       
۹۴8 Quoted in Hunt, p. 365. 

۹۴۲ Hunt, p. 366. 

۹1۴ Karnow, p. 525. 

۹11 Battle of Bulge 

۹1۹ Quoted in Young, p. 219. 



 
 

توان  بنابراین ؛نیز برای انجام کار نیروی کافی در اختیار نداشت ]سایگون[ برآمد و حکومت هاآناز پس 

به مدت سه هفته زیر کنترل نیروهای  هوییشهر  "متعارف شد. یهاروشسنگین جایگزین  باریآتش

ابرت ر با خاک یکسان کردند باز پس گرفته شد. شهر را هاییکایآمر آنکهجبهه قرار داشت و تنها پس از 

 آنچه"ه: شهر دیدن کرد، نوشت ک یهاخرابهاز  هاییکایآمرکه بعد از سقوط شهر به دست  213پنیش

کیین در استان  بان ترهِشهر  ۱۵4"ندیده بودم. و یا در هیچ کجای دیگر ویتنام در تاکنوندر هویی دیدم 

ر بود به گرفتن شه پس بازنیروهای آمریکایی که مسئول  یفرمانده محو گردید. هاییکایآمربه دست  هوآ

 ۱۵۱".میکردیمشهر را نجات دهیم باید نابودش  آنکهبرای " کهخبرنگاران گفت 

سنگین  شد بسیار هبهایی که پرداخت امارا به پس راند،  تتتهاجم  هاییکایآمرتوان و حجم آتش  کهدرحالی

 نیروهای جبهه و ارتش ویتنام شمالی له شدند. پای زیر در در طول این تهاجم نیروهای ویتنام جنوبی  بود.

باختگی روحیه ژانویه و پایان ماه مارس نزدیک به چهار هزار نفر بود. امیسبین  هاییکایآمر تلفاتتعداد 

یان تخریب و طغ یپروسهکاملاً آشکار بود، امری که به  تتدر میان نیروهای آمریکایی پس از عملیات 

در گزارشی که  آتی به حد بحران رسید. یهاسالدر  کهطوریبهدامن زده  ایالات متحده در صفوف ارتش

ن ای میدانیمامروز  آنچه"شده است:  گیرینتیجه گونهاینمارس توسط وزارت خارجه صادر شد  در سوم

میلیون تُن  ۱/۵و ریختن  به پانصد هزار نفر ایالات متحدهاست که پس از افزایش سنگین نفرات نظامی 

 شامل نیز و چهارصد هزار پرواز، دویست هزار کشته در طی سه سال که بیست هزار آمریکایی را بمب

 ۵۷۹۱، سطح کنترل ما بر مناطق روستایی و دفاع از مناطق شهری اساساً در سطح پیش از اوت شودیم

 ۱۵۹".با الزاماتی سنگین است یبستبن میاافتهیما به آن دست  آنچه قرار دارد.

ر برابر د برای مثال، یک هزار رزمنده در سایگون به مدت سه هفته ویتنامی قهرمانانه جنگیدند. رزمندگان

ته نیز اشاره باید به این نک همهنیابا  بیش از یازده هزار نفر از نیروهای آمریکایی و ویتنام جنوبی ایستادند.

 یهاامیق بود. بهاگرانملی، نیز بسیار  بخشیآزاد یجبههبرای نیروهای ملی، به ویژه برای  تتنمود که 

                                                       
۹1۳ Robert Shapen 

۹1۰ Ibid., p. 217. 

۹1۲ Hunt, p. 368. 

۹16 Ibid., p. 36۲. 



 
 

نگینی از آن گذشته، افزون بر تلفات س دهد اتفاق نیفتاد. به دنبال این عملیات رخ رفتیمشهری که انتظار 

، شهرها وارد آمد یریگبازپسبر نیروهای جبهه و ارتش ویتنام شمالی در طی  ایالات متحدهکه از سوی 

 جبهه شد. یهاگاهیپا یریپذبیآسغیبت نیروهای جبهه در روستاها موجب 

محبوبیت  گرچها آنی و چشمگیر بود. ایالات متحدهبر سیاست داخلی  تتبا این وجود، تأثیر سیاسی عملیات 

کار به اعتبار وی در اف امادر حال افول بود، این عملیات،  پیشاپیش در دو سال پیش از آن جانسنعمومی 

 تأیید عملکرد عمومی وی" تتشش هفته پس از شروع عملیات  زد. لطمه به شدت ایالات متحدهعمومی 

امور جنگ  یادارهوی در  یوهیشاز آن موافقت با  ترمهمدرصد رسیده و  ۸۹درصد به  4۳توسط مردم از 

 ۱۵۹"درصد کاهش یافت. ۱۹درصد به  4۱از 

، 218یکارتمکیوجین جمهوری، کاندیدای حزب دموکرات برای ریاست ات،مقدماتی انتخاب یمرحلهدر 

بلافاصله  شکست دهد. 220نیو همپشررا در  جانسن، نزدیک بود که 219سوتانهیماز  کارتازهسناتور 

کاندیداهای  یجرگهجنگ به -نیز اعلام نمود که وی با پلاتفرم ضد 221رابرت کندیپس از این، 

، وزیر دفاع و معمار جنگ ویتنام، از کار برکنار شده و آرانممکرابرت  جمهوری خواهد پیوست.ریاست

اشنگتن در و باسابقهکه یک وکیل  کلیفورد یده شد.به جای وی به وزارت دفاع برگز 222کلارک کلیفورد

 ایالاتجنگی  یهااستیساز  جانبههمهجمهوری حزب دموکرات بود، بررسی و مشاور کاندیداهای ریاست

 از ویتنام متقاعد ساخت. ایالات متحدهدر ویتنام را آغاز نمود که در نهایت وی را به نیاز خروج  متحده

 در محاصره قرار گرفته بود. جانسن

                                                       
۹17 Karnow, p. 546. 

۹18 Eugene McCarthy 

۹1۲ Minnesota 

۹۹۴ New Hampshire 

۹۹1 Robert Kennedy 

۹۹۹ Clark Clifford 



 
 

 یهااستیس، کسانی که تا همان اواخر حامی "دهایسفشیر"از سوی به اصطلاح  جانسنآخرین ضربه به 

یالات ااز ارشدترین مشاورین سیاست خارجی در  "دهایسفشیر"این به اصطلاح  جنگی وی بودند، وارد شد.

 نشانایماز  توانیمکه از جمله  نامیدجنگ ]دوم[ پس از  نمعمارا توانیمرا  هانیابسیاری از  بودند. متحده

)کمیسر عالی آمریکا  224یکلومکجان جی. (، ترومن)وزیر خارجه در کابینه  223سناَچهدین از 

ملاقات کرده و به وی  جانسنمارس با  هجدهماین گروه در  در آلمان اشغالی( و بسیاری دیگر نام برد.

 سنجان است. ایالات متحدهبوده و خروج از ویتنام به نفع  رانگریووی  یهااستیسگوشزد نمودند که 

یت آمریکا، ذهن یخبرپراکنژورنالیسم  یهاکسوتشیپ، از والتر کرانکایت ۱۱۱شده بود. ریگغافلکاملاً 

خلاصه نمود:  گونهاینفوریه  ۱۹در آن زمان را در طی گزارشی در مورد ویتنام در  ایالات متحدهطبقه حاکم 

عناست ، به این مموجود علائم، آن هم به رغم تمامی شواهد و میاشده ترکینزدما به پیروزی  اینکهگفتن  "

من  خبرنگار  این به ...باشیم دهیعقهم اندبودهکه در گذشته نیز بسا به خطا  ییهانیبخوشبا  میخواهیمکه 

مذاکره کردن، آن هم نه از موضع پیروز  بستبناز این  رفت-برون کاملاً روشن است که تنها راه منطقی 

 ".اندادهدانجام  ،آمدهیبرم دستشاناز که بهترین کاری را که  است شرافتمند ییهاانسانبلکه از موضع 

جمهوری کاندیدا مارس خطاب به مردم آمریکا اعلام نمود که در انتخابات ریاست ۸۵در سخنرانی جانسن 

 ۱۱۹نخواهد شد.

جنگ به خروش آمده و این پرسش که -جنبش ضد جمهوری کاملاً باز شده بود.یاستانتخابات ر یمبارزه

تنها  تت جا گرفته بود. یسیاس مسائلبا چه سرعتی قادر به خروج از ویتنام است در صدر  ایالات متحده

وبرو ر ییهاچالش نیترسختدر آن با یکی از  ایالات متحدهصحنه آغازین در سالی بود که طبقه حاکم 

در ماه آوریل به قتل  227مارتین لوتر کینگ بود. سابقهیب پیش از آنکه در طول یک نسل  شدیم

                                                       
۹۹۳ Dean Acheson 

۹۹۰ John J. McCloy 

۹۹۲ Walter Isaacson and Evan Thomas, The Wise Men (New York: Touchstone, 1986), p. 676-713. 

۹۹6 For the full text of Johnson’s speech, see “Peace in Vietnam and Southeast Asia” in Gettleman, et. 

Al., p. 401. 

۹۹7 Martin Luther King Jr. 



 
 

رابرت در ماه ژوئن  را شاهد بود. هاتودهشورش  ایالات متحدهرسید و بیش از صد شهر در سراسر 

س شیکاگو لیپ یحمله در مرحله مقدماتی انتخابات در کالیفرنیا، به قتل رسید. اشیروزیپپس از  228کندی

جنگ در طی نشست عمومی حزب دموکرات توجه جهانیان را به سرکوب سیاسی در -به تظاهرات ضد

از مشکلات انضباطی جدی گزارش داد که سرآغاز  ایالات متحدهدر ویتنام، ارتش  زمانهم آمریکا جلب نمود.

در  229ریچارد نیکسن شورش سربازان در ابعادی بود که تا آن زمان در تاریخ آمریکا سابقه نداشت.

در انتخابات  نیکسناز دلایل عمده پیروزی  به پیروزی رسید. ۵۷۹۳جمهوری در نوامبر انتخابات ریاست

 "خفیانهطرحی م"کرده بود که گویا وی شبهه  یالغا گونهاینانتخاباتی وی  یهاتیفعالاین بود که تیم 

 در ویتنام به مدت چهار ایالات متحدهجنگ  سبعانه و خونین  اما ؛برای خاتمه دادن به جنگ در ویتنام دارد

 ادامه یافت. نیکسنجمهوری شخص سال دیگر در دوره ریاست

 ویتنام: از باتلاق تا شکست (۳)

 در طول جنگ آمریکا در سال نیترنیخونبه وقوع پیوست،  تت، سالی که عملیات تهاجمی ۵۷۹۳سال 

 ییجونتقاماباخته و تحقیر شده بودند، در پی روحیه تتبال عملیات تهاجمی که به دن هاییکایآمر ویتنام بود.

که  یاینظامرغم بهای سنگین  به موجی از کشتار و تخریب خوفناک را در سراسر ویتنام به راه انداختند.

ایالات ت قابلی تتپرداخته بود، کاملاً آشکار بود که عملیات تهاجمی  تت یازاملی به  بخشیآزاد یجبهه

د به شرایط موجو جانسنپاسخ  جنگ در ویتنام از آن سلب نموده است. موثّررا برای پیشبرد  متحده

، 230اوبرت هامفریدر یک رقابت تنگاتنگ در برابر  ریچارد نیکسن از انتخابات بود. یریگکناره

ر جنگ د یخاتمه برای "طرحی مخفیانه" گویا که شبهه این یالغا، از جمله به خاطر جمهوررییسمعاون 

ن دورا یهوی در سخنرانی افتتاح جمهوری به پیروزی رسید.ویتنام در دست دارد، در انتخابات ریاست

ن به کسی ارزانی نماید عنوا تواندیمافتخاری که تاریخ  نیتربزرگ"گفته بود که:  اشیجمهوراستیر

                                                       
۹۹8 Robert F. Kennedy 

۹۹۲ Richard Milhous Nixon, 37th President of the United States. 

۹۳۴ Hubert Humphrey 



 
 

ای به این آسانی خود را به عنوان کاندید تواندیمکمونیست -ضد یجوزهیستیک  اینکه ۱۸۵"است. "مصلح"

ر آن حاکم آمریکا د یطبقهاست که کل  یایاسیسعمق گندآب  یدهندهنشانکند  یبندبسته "صلح"

 بود. ورغوطه

درصد مردم بر این باور بودند که ]جنگ آمریکا[  ۹۵که بیش از  دادیمنشان  ۵۷۹۵در سال  هاینظرسنج

اکثریت بارزی نیز خواهان  .دانستندیم "غیر اخلاقی"درصد نیز آن را  ۱۳و  هبود "اشتباه"در ویتنام یک 

مارک و  232گاورنمکجورج طرحی که  خروج نیروهای آمریکایی از ویتنام تا پایان همان سال بودند.

داده بودند در  ارائه ۵۷۹۵دسامبر  ۸۵برای خروج تمامی نیروهای ارتشی آمریکا از ویتنام تا  233هتفیلد

چهار سال دیگر به  اما، جنگ، صلحپیرامون  هایحرافبه رغم تمامی  ۱۸4آمریکا با مشکل متوقف شد. یسنا

 د.دوران جانسن بو یاندازهجمهوری نیکسن تقریباً به همان تلفات آمریکا در دوران ریاست درازا کشید.

 ونبه پایان رساندن جنگ در ویتنام بد نیکسن نفستازه ینهیکاب این را توضیح داد؟ توانیمچگونه 

به  نیچننیابرای دستیابی به  .داده بودهدف خویش قرار  اامپریالیسم ر ر پیشانیشکست ب داشتن مُهر

 یدامنهه ، بلکداد یارتقانه تنها انهدام و کشتار در ویتنام را به سطوح بالاتری  نیکسناصطلاح هدفی، 

 .دیکشانسایه جنگ را وسعت داده و به کشورهای هم

 نجامید.ا ایالات متحدهجنگ در -و تعمیق جنبش ضد یابیرونقبه  نیکسن یطلبانهجنگ یهااستیس

ه و پرسنل نیروی هوایی نیز شروع ب هاملوانسربازان،  کهدرحالیرسیده،  قدرتشجنگ به اوج -جنبش ضد

یلیام وکمیسیونی را تحت هدایت  نیکسن، کامبوجپس از مداخله در  سرکشی در ابعادی بزرگ نمودند.

 یین نمود.تع هادانشگاهدر  یناآرامبرای بررسی  (،خواهیجمهور، فرماندار پیشین پنسیلوانیا )اسکرانتن

شده به حدی که عمق شکاف در  "قطبی"به شدت  ایالات متحدهاعلام نمود که جامعه در  اسکرانتن

پایان "ه نمود ک یریگجهینتقابل مقایسه بوده و  "لیبا زمان جنگ داخ"جنگ تنها  یمسئلهجامعه بر سر 

                                                       
۹۳1 Jonathan Schell, The Time of Illusion (Vintage: New York, 1975), p. 26. 

۹۳۹ George McGovern, US Senator (Democrat) 

۹۳۳ Mark Odom Hatfield, US Senator (Republican) 

۹۳۰ Christian Appy, Patriots: The Vietnam War Remembered from All Sides (Viking: New York, 2003), 

p. 393. 



 
 

قوی بود  چنانآناین مخالفت با جنگ  ۱۸۱"از هر چیزی برای آمریکاست. ترمهمدادن به جنگ در ویتنام 

 یکسننباعث گردید که دولت  نیچنهمکه نه تنها به خروج نهایی نیروهای آمریکا از ویتنام راه برد، بلکه 

رو آورده که سرانجام  سرکوبگرانه یهاروشنسبت به همه مظنون بود به اتخاذ  یاندهیفزاکه به طور 

 موجبات سرنگونی وی را فراهم ساخت.

 ویرانه ساختن کامبوج

را انجام دهم که به  آنچه لی فقطو ،جمهوری من تنها یک دوره باشدکه ریاست دهمیمترجیح 

ه که ببینم ک قیمتاین  ولی بهباشم  جمهوررییسدو دوره  آنکهدرستی آن اعتقاد دارم؛ به جای 

ود ن-و-صد حیات آمریکا به یک قدرت دستِ دوم تبدیل شده و شاهد اولین شکست آن در طی

 باشم. اشساله
 5۱۱02۳6ریچارد نیکسن،  جمهوررییس

هانی وی ن امارا ارزانی نماید،  "مصلح"به اصطلاح آرزو کرده بود که تاریخ به وی عنوان  نیکسناگرچه 

 یکسنن تبدیل نشود. "که جنگی را باخت ایالات متحده جمهوررییساولین "تمام امیدش این بود که به 

رای رسیدن به ب کمونیست در ویتنام جنوبی بود.-متعهد به حفظ یک رژیم ضد انشینیشیپبه همان میزان 

ملی و ارتش ویتنام شمالی به حدی بود که نتوانند  بخشیآزاد یجبههچنین مهمی، گام نخست فلج کردن 

 – گفتیم از آن سخن نیکسنبود که  "صلح با افتخاری"این  برای حکومت سایگون تهدیدی باشند.

ه که طرح ب آمدیمکاشف به عمل " باشد. ایالات متحده یهاخواستهیعنی اساساً صلحی که بر اساس 

وی با این استدلال  ۱۸۹"جنگ نبود. یادامهاهبرد دیگری در چیزی جز ر نیکسنصلح  یانهیمخفاصطلاح 

پایان دادن به جنگ است سعی نمود تا وسعت دادن به  یوهیشبهترین  "دیوانه"که عمل کردن مانند یک 

ام که ویتن خواهمیم .ناممیممن این را تئوری آدم دیوانه "که  گفتیموی  جنگ را توجیه کند. یدامنه

که برای پایان دادن به جنگ ممکن است که دست به هر  امدهیرس یانقطهشمالی باور کند که من به آن 

                                                       
۹۳۲ Stanley Karnow, Vietnam: A History (New York: Penguins, 1986), 626. 

۹۳6 Quotes from Nixon’s Speech are taken from “Rationale for the Invasion of Cambodia,” (April 30, 

1970) in Marvin E. Gettleman, Marilyn Young, and H. Bruce Franklin, eds. Vietnam and America (New 

York: Grove Press, 1995), p. 452-455 

۹۳7 Marilyn Young, The Vietnam War 1945-1990 (New York: Harper-Perennial, 1991), p. 246. 



 
 

 ۱۸۳"کاری بزنم.

 معمار سیاست جنگی وی در هندوچین بود.-، همنیکسن، مشاور امنیت ملی 239هنری کیسینجر

دگرگون شده  تتعملیات سیاسی پس از  یصحنهکه  دانستندیمهر دو به خوبی  کیسینجرو  نیکسن

، تتنوشته بود که عملیات تهاجمی  240امور خارجی یهینشردر  ۵۷۹۷در سال  کیسینجر است.

پس از این عملیات، فارغ از میزان کارآمد بودن عملکردمان،  بوده است. ایالات متحده یهاتلاش گاههیتخل"

عین و یا با اعمال سطح معینی از زور که م یادورهاستراتژی حاضر قادر به رسیدن به اهداف مورد نظر در 

 "[جنگ] کردن ویتنامیزه"بر سر بخشی از استراتژی که  ۱4۵"مورد قبول مردم آمریکا باشد نخواهد بود.

خارج  را از محل اشینیزمروهای نی تدریج به ایالات متحده که معنا این به – آمد عمل به توافق شد نامیده

 سپرد.، به ارتش ویتنام جنوبی بایالات متحدهنموده و جنگ زمینی را، با حمایت لجستیکی و نیروی هوایی 

ر حقیقت، د بخش دوم استراتژی نوین گسترش جنگ، سرایت آن به مناطق دیگر و تشدید جنگ هوایی بود.

در آن  ه کامبوج آزمایشگاهی است کهگفته بودند ک تایمزنیویورکبه روزنامه  نیکسنمقامات حکومت 

پذیرش افکار عمومی از طرح جایگزین سازی نیروی پیاده با هواپیماهای جنگنده مورد سنجش  یدرجه"

 ۱4۱"قرار خواهد گرفت.

م نورودُپنجاه تحت حاکمیت شاهزاده  یدههدر اوایل  یطرفیبکامبوج پس از استقلال و اعلام 

 یهابمبارانبه دنبال  حفظ کرده بود. هاییکایآمررا با  اشفاصلهقرار داشت که همواره  243سیهانوک

شرقی  ، نوارنمودیم تحملرقابلیغمداوم مناطق روستایی ویتنام توسط آمریکا که زندگی را برای اهالی 

                                                       
۹۳8 Ibid., p. 237. 

۹۳۲ Henry Alfred Kissinger 

۹۰۴ Foreign Affairs 

۹۰1 Quoted in Seymour Hersh, The Price of Power: Kissinger in the Nixon White House (New York: 

Summit Books, 1983), p. 47-48. 

۹۰۹ Quoted in William Shawcross, Sideshow: Kissinger, Nixon and the Destruction of Cambodia (New 

York: Simon and Schuster, 1979), p. 214. 

۹۰۳ Prince Norodom Sihanouk 



 
 

یل ملی تبد بخشیآزاد یجبهه رزمندگانبرای  یپناهگاهمرزی ویتنام جنوبی به خط کامبوج در امتداد 

جبور آمریکا م یساعتهچهار -و-بیست یهابمبارانسربازان ارتش ویتنام شمالی نیز به خاطر  شده بود.

 د.به جنوب لائوس برون آنجاکامبوج و از  تریدرونزیرزمینی به مناطق  یهاراهبودند که از طریق شبکه 

 یجبههآن را قرارگاه عملیاتی  هاییکایآمر آنچه]از دخالت در کامبوج[ نابود کردن  شدهاعلامهدف 

چیزی جز  که این به اصطلاح قرارگاه را هاییکایآمر بود. دندینامیمملی و ارتش ویتنام شمالی  بخشیآزاد

در  .کردندیممعادل پنتاگون تصویر  آن رادفتر مرکزی ویتنام جنوبی نامیده و  یک جنگل وسیع نبوده،

 ت.چنین چیزی وجود خارجی نداش اماحقیقت، 

با ایجاد سیستم وسیعی از  نیکسن ادامه داشت. ۵۷۹۸تا اوت  ۵۷۹۷بمباران مخفیانه کامبوج از مارس 

این  یگذارنام ۱44و حتا کنگره مخفی نگاه دارد. هارسانهتوانست که این عملیات را از نظر عموم،  یبکاریفر

 "هصبحان" هاتهاجماولین  .کندیمتراوش  خوارانهآدم ذهن علیل  یک بود که تنها از یاگونهتجاوزات به 

نامیده شده و کل عملیات  "دسر"و  "خوراک سرپایی"، "شام"از جمله  هاتهاجمو باقی  شده بود یگذارنام

پرواز با  ۸۹۸۱نخست این عملیات، بیش از  یماههچهاردهدر  نام نهاده بودند. "صورت غذا"نیز را 

ن بمب بر کامبوج هزار تُ 110طی این پروازها بیش از  انجام شد که در ۱۱-ب افکنببمهواپیماهای 

ن مواد منفجره بر کامبوج تُ ۱۱۹4۹۱مجموعاً  ایالات متحدهخاتمه یافت،  هابمباران کههنگامی ریخته شد.

 هاانبمباراین  امابرای کامبوج،  اثری نداشت. گونههیچبر جنگ در ویتنام  هابمباراناین " ۱4۱ریخته بود.

که در پی  کردیمسقوط  یدر این پروسه، کامبوج به تدریج به سمت جهنم ۱4۹"بود. رانگریوبه غایت 

 به اوج خود رسید. ۵۷۹۱در  سرخ هایخمرِ کش نسلپیروزی گروه  

 یامدند.ن "گدایی صلح"ملی و ویتنام شمالی به  بخشیآزاد یجبههکامبوج،  یانهیوحشبه رغم بمباران 

ه ملیات بمباران در کامبوج سرخورده شده بودند، تصمیم گرفتند ککه از شکست ع کیسینجرو  نیکسن

                                                       
 به تمامی پرسنل نظامی امامخفی نگاه دارد،  واقعاًدخالت در کامبوج را  توانستینماگرچه حکومت نیکسن  ۹۰۰

که در این عملیات شرکت داشتند دستور اکید داده شده بود که به هیچ روی راجع به آن صحبتی نکرده و از 

 خودداری کنند. بحث با خبرنگاران در مورد آن هرگونه

۹۰۲ James William Gibson, The Perfect War: Technowar in Vietnam (New York: The Atlantic Monthly 

Press, 1986), p. 418. 

۹۰6 Young, p. 238. 



 
 

را که مانند آن در گذشته وجود نداشته  رانگریوبه شدت  یهابمباراناز حملات هوایی و  یاسابقهیبموج 

ه چهارمی که یک قدرت نظامی دست شودینمباورم "گفته بود که  کیسینجر متوجه ویتنام شمالی کنند.

دستورالعمل زیر را به پرسنل  ۵۷۹۷وی در سپتامبر  ۱4۹"شکست نداشته باشد. ینقطهمانند ویتنام شمالی 

 خویش بخشنامه کرده بود:

کارآ، نهایی و وحشیانه  یضربهیک ممکن برای وارد آوردن  یهانهیگزبه عهده این گروه است که تمامی 

 گذارید.را باید کنار ب یفرضشیپتعصب و  هرگونهکار  در شروع کند. ارائهارزیابی و  را بر ویتنام شمالی

کنید. ]حروف ایتالیک از متن اصلی آمده  یزیرطرحخواهد بود  بارمرگ یضربهرا که  آنچهکه  دیموظف

 است.[

این  نهاده شد. کیسینجرنامی بود که بر طرح  Duck Hookبار دیگر و به هر دلیل نامفهومی که باشد، 

تصرف زمین در شمال، بمباران سیستماتیک بندرها جهت نابود کردن عرضه "طرح بسیار وسیعی بود که 

 .شدیمرا شامل  "هانوی و هایفونگ ۱4۳و بمباران اشباعی مواد خوراکی

جنگ -برای سرپوش گذاشتن بر احساسات ضد به این خاطر و .نگ باخته بوددیگر ر "توهم صلح"حنای 

 نیکسن ۵۷۹۷در میان نیروهای نظامی در منطقه، در ژوئن  هایناآرامخل و برای خاموش کردن در دا

-به رغم این کار، جنبش ضد اما ؛پنج هزار نظامی را از ویتنام خارج نموده است-و-اعلام نمود که بیست

تبر اک ۵۱جنگ که نزدیک به یک سال در خاموشی به سر برده بود، برای یک تظاهرات سراسری در 

ز در این رو بود. "خاتمه دهید ویتنامدر جنگ  به"در جنبش عمومی نمود که نخستین روز  یزیربرنامه

 به همراه بیش از 250اسکات کینگ تاکورهو  کردند ییمایپراه 249باستنهزار نفر در -بیش از صد

کاخ سفید از روبروی در سکوت منظم  ییهاصفروشن و در  یهاشمع با در دست داشتن هزار نفر-سی

                                                       
۹۰7 Quoted in Hersh, p. 126. 

۹۰8 Saturation bombing  و ناتو به متحدهایالات امپریالیسم  یتکارانهجنااصطلاحی که بعدها و در تجاوزات 

 تغییر یافت. )م.( Carpet bombingبه  ...و یوگسلاوی، عراق، افغانستان، لیبی

۹۰۲ Boston 

۹۲۴ Coretta Scott King همسر مارتین لوتر کینگ 



 
 

، بیش از دو میلیون نفر در شهرها و مناطق مختلف کشور بر علیه جنگ سابقهیبدر یک حرکت  گذشتند.

 ؛واشنگتن دی. سینوامبر بیش از یک میلیون نفر در  ۵۱یک ماه پس از این و در  ۱۱۵تظاهرات نمودند.

 ات متحدهایالتظاهرات تاریخ  نیتربزرگدست به تظاهرات بر علیه جنگ زدند که  سن فرانسیسکو و

 بود.

سیاست  دخالت   ۵۷۹۷ یژوئیه، وزیر دفاع، در 252ردیلهن لوَمِ کاخ سفید از این تظاهرات به لرزه افتاد.

ی و اعلام کرد. نیکسنخارجی را به عنوان دکترین  یهاجنگدر  ایالات متحده یادهیپمحدود  نیروهای  

 و نیروی انسانی بومی با کمک مادی، آموزشی، تکنیکی"ید، توضیح داد که بر اساس این دکترین جد

با  افتهیسازمانفراهم خواهد شد به نیروهای نظامی  ایالات متحدهویژه نظامی که از سوی  یهامهارت

 ۱۱۸"درست و مجهز تبدیل خواهند شد. یهاآموزش

در سوم نوامبر  جمهوررییس نفر دیگر را نیز اعلام نمود. ۸۱۱۱۱خروج  نیکسندر سپتامبر همان سال، 

، وی شدیمتعطیلات کریسمس نزدیک  کهدرحالی اعلام نمود که ویتنامیزه شدن جنگ تسریع خواهد شد.

، با 254کیسینجر نامهیزندگدر کتاب  سیمور هرش خروج آتی پنجاه هزار نفر دیگر را نیز اعلام نمود.

 و نیکسننوامبر مانع از آن شد که  ، مدعی است که تظاهرات عمومی اکتبر و"قدرت یبها"عنوان 

بیرون کشیدن نیروها از ویتنام چنان به کندی  اما ؛را به اجرا بگذارند Duck Hookعملیات  کیسینجر

 راضینا نیروهای ]نظامی[ نه و جنگ-ضد جنبش نه – کردینمکه هیچ کسی را راضی  گرفتیمصورت 

 در ویتنام. ]آمریکا[

 ییهارحطرا به لرزه انداخته و مانع از آن شد که برخی از بدترین  نیکسن ینهیکاب هایناآراماین  دیتردیب

ماکان انهدام و کشتار در ویتنام ک اما ؛به طور موقت، به انجام برسد کمدست  که برای ویتنام ریخته بودند، را 

 ادامه یافت.

                                                       
۹۲1 Tom Wells, The War Within: America’s Battle Over Vietnam (New York: Henry Holt, 1994), p. 371. 

۹۲۹ Melvin Laird 

۹۲۳ Quoted in Young, p. 240. 

۹۲۰ Seymour Hersh, “The Price of Power” 



 
 

پس از عملیات  255"فینکس عملیات"را با نام  یاتازه "یسازیخنث"برای نمونه، سازمان سیا برنامه 

ی اگرچه با اجرا ملی به اجرا گذاشت. بخشیآزاد یجبهه "زیربنای"و با هدف نابود ساختن  تتتهاجمی 

در واقع امر این برنامه هر کسی را که کمترین  امااین طرح تعداد زیادی از فعالین جبهه به قتل رسیدند، 

مأمورین  .اددیمژیم سایگون انتقاد داشت هدف قرار نسبت به ر آنکهسمپاتی نسبت به جبهه داشته و یا 

تل ( به قییجوانتقامو  یورزنهیکبیست هزار نفر را )بسیاری از روی  256ویلیام کُلبیفینکس به رهبری 

 ۱۱۹ردند.ک "ترک"هشت هزار نفر دستگیر شده و گویا که هفده هزار نفر نیز جبهه را -و-رساندند، بیست

ا مزدوران را نه تنها برای کشتن و ی یهامیت هاآنکه  ندیگویم اندداشتهشرکت که در این برنامه  ییهاآن

 ۱۱۳نیز بوده است. شدهغارتاموال  یآورجمعبرای  نیچنهم، بلکه بردندیمبه روستاها  "هامظنون"ربودن 

این  ۱۱۷شصت هزار نفر از فعالین جبهه را به قتل رسانده است. فینکسبا مباهات گفته بود که  کُلبی

 محلی جبهه داشت. یهاتیفعالبر  یبارانیزشکنجه و کشتار مخفیانه تأثیر بسیار  یبرنامه

، افسر 260بارتن آزبورن .شدیماستفاده  ایالات متحدهشکنجه به طور سیستماتیک از سوی نیروهای 

 توضیح داد: گونهایناطلاعاتی ارتش مشاهده خویش از اعمال شکنجه را 

ی پ-در-پی یهاضربتو زدن  من یهایبازداشتیکی از  یهاگوشش اینچی در فرو کردن میخ چوبی ش

یکی از زنان ویتنامی که مظنون به شرکت در فعالیت آموزشی کادرهای  زندانی کشته شد. آنکهبه مغزش تا 

گرسنه نگاه داشته شد تا در همان قفس  قدرآنسیاسی در یکی از روستاها بود در قفسی زندانی شده و 

 ک الکتریکی تا مجبور به اعترافوبرای دادن ش هازنوصل کردن ابزار برقی به آلت تناسلی مردها و  ...مُرد

                                                       
۹۲۲ Operation Phoenix 

۹۲6 William Egan Colby 

۹۲7 Young, p. 213. 

۹۲8 Gibson, p. 300. 

۹۲۲ Karnow, p. 602. 

۹6۴ K. Barton Osborne 



 
 

 ۱۹۵شوند.

ر که بازداشت شده و افس دهدیمسرنوشت سه ویتنامی را توضیح  مارک بیکرسربازی در مصاحبه با 

 :ندکیمکوپتر را سوار هلی هاآنبرای انجام بازجویی  ایالات متحدهاطلاعاتی 

 کنهیمبه در اشاره  شستش، با دهیمبهت یه علامتی  هم اطلاعاتیهاون وقت  .گهینم یچیهگوک اولیه 

 ...، اون وقت تو هم یارو رو هولش میدی بیرونیارو رو از در بنداز بیرون اینکهیعنی 

 کهه پلا میگه، افسره میگ-و-داره پرت اینکهچیزی بگه، یا  خوادینمسه که براگه یارو دومیه هم به نظر 

اون آخریه حالا داره زار  ...بره یفرستیمو یارو را  یزنیمکونی  تو هم یه دره "!این یارو رو هم بنداز بره"

 پیش از اون که به پایگامون برگردیم ...زنهیمویتنامی حرف  هاوونهید مثّ ...یجورنیهم هی و داره زنهیم

و افسره هم همه چیزا رو نوشت، بعدش این یارو رو هم از در  یارو تموم چیزها رو گفتو بعد اون که این 

 ۱۹۱میندازن بیرون.

و سرانجام تصمیم قطعی به  ۵۷۹۱بار دیگر، همچون بهار  نیکسنکه  دیرسیمبه نظر  طورنیاظاهراً 

آفریدن چنین  یزیونی درخبررسانی تلو یهاستگاهیاگرفته و البته که  هایتنامیوسپردن جنگ به دست خود 

. بی. یایخبررسان، یکی از مدیران تولید در بنگاه 263اَو وستن ایماژ دروغی به وی کمک بسیار نمودند.

ن ارسالی خود ای یهاگزارشاز خط کاخ سفید از بخش سایگون خواست که در تمامی  یرودنبالهسی. به 

اعلام  ۵۷۹۱آوریل  یمهیندر  نیکسن ۱۹4بگنجانند. "ما در حال خارج شدن از ویتنام هستیم"ایده را که 

 جنگ ویتنام خارج خواهند شد. یجبههپنجاه هزار نفر دیگر از -و-نمود که تعداد صد

 .ختندیریمجنگ  یدامنهبار دیگر در پشت پرده طرح دیگری را برای تشدید  کیسینجرو  نیکسن اما

                                                       
۹61 Young, 213. For the best history of the program see, Douglas Valentine, The Phoenix Program 

(iUniverse.com, 2000) 

۹6۹ Quoted in Gibson, pp. 185-186. 

۹6۳ Av Westin 

۹6۰ Quoted in Gibson, p. 245. 



 
 

 265لون نولش، وزیرنخستدر طی کودتایی به دست  ۵۷۹۱در ماه مارس  سیهانوک دولت شاهزاده

را  ننیکسحال، دولتی در کامبوج بر سر کار بود که خط  که یک ژنرال طرفدار آمریکا بود، واژگون شد.

ملی تلویزیونی  یهاشبکهدر طی یک سخنرانی که از طریق  ۵۷۹۱آوریل  امیسدر  نیکسن .کردیمپیاده 

 ، اگرچهاندکردهنظامی در کامبوج را شروع  یمداخله ایالات متحدهپخش گردید اعلام نمود که نیروهای 

هجومی که خروج موفق نیروهای ما و برنامه ویتنامیزه "وی در این سخنرانی از مداخله در کامبوج به عنوان 

 ۱۹۹یاد نمود. "ندکیمدشمن ضمانت  هایپناهگاهکردن را با محو 

در عرض چهار روز پس از اعلام مداخله، اعتصاب در بیش از صد دانشکده در  به خشم آمد. کپارچهیکشور 

در  267آر. او. تی. سی.متعلق به  یهاساختمانو به ویژه  جا همهنظامی در  یهانشانه جریان بود.

 گذشت. هادانشگاهاین خشم از مرز  آنگاه .گرفتمورد هجوم قرار  هادانشگاه

ن هما ...بود یباورنکردن چنانآنبرید،  وآن را با چاق شدیم احساس کرد. شدیمقطبی شدن را در جامعه 

روز یا دو روز پس از مداخله در کامبوج، هزاران نفر در سراسر شهر تجمع کرده و بر سر این موضوع بحث 

 ۱۹۳.کردندیم

اما در چهارم ماه مه، گارد ملی که روزهای پیش از آن را سرگرم  ؛زدیم لَهلَهدر ابتدا از شادی  نیکسن

کامیون بود، به سوی دانشجویان در دانشگاه ایالتی  یهارانندهشکستن اعتصاب به اصطلاح غیرمجاز 

 ه نفر دیگر شد.شلیک نموده که منجر به کشته شدن چهار دانشجو و زخمی شدن نُ اُهایودر  269کنت

ه روز د سیصد دانشگاه و کالج گسترش یافت.-و-و اعتصاب دانشجویان به هزارکشور در حیرت فرو رفته 

                                                       
۹6۲ Lon Nol 

۹66 The U.S., of course, had huge “sanctuaries” for prosecuting its war in Vietnam, with bases throughout 

the Pacific, including in Thailand and Guam. 
۹67 The Reserve Officers’ Training Corps (ROTC)  هادانشگاهکه برنامه آموزشی افسران وظیفه است که در 

 متمرکز است. )م.(

۹68 Quoted in Wells, p. 421. 

۹6۲ Kent State university in Ohio 



 
 

به دست پلیس کشته و  پوستسیاهدو دانشجوی  یپیسیسیمدر  270جکسونبعد، در کالج ایالتی 

ر یک د که کشور در حال فروپاشی است. کردندیمبسیاری از مدیران جراید فکر  دوازده نفر زخمی شدند.

ژوئن از  امیستا  ایالات متحدهکه سراپا دستپاچه شده بود، اعلام نمود که  نیکسنکنفرانس مطبوعاتی، 

 ۱۹۵کامبوج خارج خواهد شد.

 نقطه نیتریعالداد، شاید  نشان نظامی در کامبوج یمداخلهجنگ به -که جنبش ضد یاگستردهواکنش 

وز بر سر کار هن نیکسن ز عملکرد جنبش ناراضی بودند.با این حال، بسیاری ا در فعالیت این جنبش بود.

 جنگ چگونه به پایان خواهد رسید؟ باشد. اندازچشمپایانی در  آنکهو جنگ کماکان ادامه داشت بدون  بود

 هاینظامشورش 

امی هستند بیانگر بدترین نوع مشکل نظ که قطعی یهانشانه بسیاری و –شده تهگفشیپتمامی حقایق 

 .دارد دوجو ویتنام در ایالات متحده نیروهای میان در که دارند اشاره یاگسترده شرایط به جملگی –

 ششور اول مورد .است بوده بدتر که یافت را مورد دو توانیم تنها حاضر قرن در که بدی شرایط

 است. ۰۱۰۲ـ۰۱۰7تزار روسیه در  یهاارتشسربازان فرانسوی و دوم فروپاشی  ۰۱۰7
 5۱۱52۱2، ژورنال نیروهای مسلح، ژوئن اینلسرهنگ رابرت ه

در مدت چند سال همین ارتش در وضعیتی  امابا قدرتمندترین ارتش دنیا وارد ویتنام شد،  ایالات متحده

ست دادن در شک ایالات متحدهتمرّد سربازان به تدریج توانایی  و شورش فرو رفته بود. دهیپاشازهمآشفته، 

مهم در تصمیم  یهاعاملیکی از  دیتردیب و ملی و ارتش ویتنام شمالی را از آن گرفته بخشیآزاد یجبهه

از همان " ؟شودیمچگونه چنین ارتشی با این سرعت شکسته  در کاستن از سطح نیروها بود. نیکسن

 تبرده و دست به مخالف سؤالنخست که جنگ در ویتنام بالا گرفت، سربازان ماهیت این جنگ را به زیر 

 یشاهدهمسربازان به دلیل  "تلخ خود  جنگ آموزگار سربازان بود. یتجربهدر این پروسه،  عملی با آن زدند.

از  نددادیم ارائهرسمی از جنگ  یهاهیتوجآمریکا به عنوان  گذاراناستیس آنچه"میان  "تناقض آشکار"

                                                       
۹7۴ Jackson State college in Mississippi 

۹71 Wells, p. 420-427. 

۹7۹ Quoted in Col. Robert D. Heinl, “The Collapse of the Armed Forces,” in Vietnam and America, p. 

335. 



 
 

 ۱۹۸برآشفته بودند. "خود در جنگ یروزمره یتجربهیک سو و از سوی دیگر 

ر اساس ب ک بزرگی بود.وکارگر تشکیل شده است، این جنگ ش برای سربازان ارتشی که اساساً از طبقه

در  انستیآزاد"و  اخلاق بوده یک کشور دموکراتیک و با ایالات متحدهآموزشی که سربازان دیده بودند، 

 اشمبارزه نکهایو  توطئه جهانی کمونیستی قد برافراشته روی-در-که گویا روبود  "ستم دیده یهاملتکنار 

برای به اصطلاح آزادی ملی، از جمله در ویتنام، بخشی از مبارزه بر علیه این توطئه بزرگ کمونیستی بوده 

 .گرفتیمکه از مسکو و پکن سرچشمه 

رتش ای منظم میان دو اانتظاری که سربازان پیش از رفتن به ویتنام از جنگ داشتند عبارت بود از نبرده

پس از  هاآن آنچه اما ؛در جنگ جهانی دوم در تصور داشتند پدرانشان یهاجنگکه از  گونهآن یاحرفه

 اریعمامت جنگی –ورود به ویتنام دیدند جنگیدن با یک ارتش دهقانی متشکل از زنان و مردان جوان بود 

رژیم  و ایالات متحدهبه دست  هنشانیمآکنده از نفرت از اشغال  هاشانقلبلقی که خ تمامیت علیه بر

ز مناطق ، بخش وسیعی ادندیکشیمرا به آتش  هادهکدهسربازان آمریکایی  در سایگون بود. اشنشاندهدست

و دست به  ملی را کشته بخشیآزاد یجبهه رزمندگانروستایی را ویران کرده، تعداد زیادی از 

ین فکر همیشه به ا" کهگفته  بارهنیدرایکی از سربازان  زدند. هایرنظامیغبر علیه  وسیعی یهایرحمیب

با  هایتنامیواگر  اینکهبه فرض  دادیمچه احساسی دست  ۱۹4پیتزبورگکه به اهالی  کردمیم

 تعلیم داده گونهاینبه این سربازان  ۱۹۱".کردندیمو پیتزبورگ را بمباران  آمدندیم ۱۱-ب یهافکناببم

حال خود این سربازان  اما ؛دهندیمآمریکا انجام  "دشمنان"را تنها  هاقساوت گونهاینشده بود که گویا 

 .شدندیمعین همان را به نام آمریکا مرتکب 

ت پیشرف یهانشانهعمده متوجه اهداف استراتژیک جنگ و عدم وجود  ینگراندلدر چند سال اول جنگ، "

بعد وارد جنگ شدند احساس عمیقی نسبت به  یهاسالکه در  ییهاآندر میان  کهدرحالی مورد نظر بود.

                                                       
۹7۳ Christian Appy, Working Class War: American Combat Soldiers and Vietnam (Chapel Hill, NC: 

University of North Carolina, 1993), p. 207. 

۹7۰ Pittsburgh 

۹7۲ Ibid., p. 255. 



 
 

مخالفت با جنگ  یعمده، بار تتپیش از عملیات تهاجمی  ۱۹۹"بودن جنگ وجود داشت. هودهیبپوچی و 

نبیه وجه ت نیتریدشدتک موارد این افراد به -قرار داشت که در تک ازخودگذشته یشمارانگشتبر دوش 

از سوار شدن به هواپیمایی که قرار بود وی را به  277ریچارد اشتاینک، سروان ۵۷۹۱وئن در ژ شدند.

جنگ در ویتنام برای هیچ " کهاو گفت  در ویتنام برساند خودداری نمود. یادورافتاده یدهکدهمقصد 

در فوریه  وی در دادگاه نظامی محاکمه شده و از ارتش اخراج گردید. ۱۹۳"آمریکایی ارزش جان باختن ندارد.

از ویتنام خارج شده بود، کیفرخواستی بسیار  ترشیپکه یک سال  279دانلد دانکن، استوار ارشد ۵۷۹۹

-وی پیش از ورود به ویتنام یک ضد چاپ نمود. 280رمپارتزقدرتمند بر علیه جنگ ویتنام در مجله 

 نوشت: نکندا نظرش را راجع به جنگ عوض نمود. آنجاکمونیست دوآتشه بود، اما تجارب وی در 

من  د.سایگون بودن-و ضد هاکنگتیواکثریت عظیمی از مردم طرفدار  ...رفتمیپذیمباید این واقعیت را 

 هاتهخواسما با  یهمدردحضور ما در ویتنام به خاطر " گویا که این موضع که کردمیمباید این را هم قبول 

 ریچه چیزهای دیگ باید دید که آنگاهاگر این یک دروغ است،  دروغی بیش نبود. "هاستیتنامیوو آمال 

 ۱۳۵".اندکردهبه ما قالب  دروغ را هم به

، از خدمت در ۱۳۱اندمعروف هود فورتنفر -که به سه دیوید سامسو  دنیس مورا، جیمز جانسن

ایتالیایی -و سومی لیتوانی 283پورتو ریکوبود، دیگری از  پوستسیاهیکی از این سه  ویتنام سر باز زدند.

                                                       
۹76 Ibid., p. 208. 

۹77 Captain Richard Steinke (a West Point graduate) 

۹78 Howard Zinn, A People’s History of the United States (New York: Perennial Classics, 1999), 492-
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 ونیغیر اخلاقی، غیرقان"این سه که جنگ را با عنوان  فقیر کارگری بودند. یهاخانوادهتبار بود و هر سه از 

هاوارد دکتر  ۱۳4محکوم کرده بودند، دستگیر شده و در دادگاه نظامی به زندان محکوم شدند. "و ناعادلانه

 امتناع ورزید. فورت جکسنسبزها در -یورک بود از آموزش کلاهدر نیو گراچپ یاخانوادهکه از  یولِه

دادگاه  وی در یک "کشاورز کُشند."و  "سبزها قاتلان زنان و کودکان هستند-کلاه"دلیل وی این بود که 

سرهنگی که ریاست دادگاه وی را به عهده داشت گفت  هفت ماه زندان محکوم شد.-و-نظامی به بیست

 ۱۳۱"متهم موضوع این پرونده نیست. ی هاگفتهدرستی "که: 

 مورخ رادیکال آمریکایی: هوارد زین یگفتهبنا به 

حاضر نشد که به ویتنام برود اگرچه  286اوکلنداز  پوستسیاهفردی تکثیر گردید، یک سرباز  یهاتیفعال"

شرکت  ، بهیار نیروی دریایی، به خاطر287سوزَن شنال یازده سال زندان با اعمال شاقه در انتظارش بود.

امی نیروی دریایی به دادگاه نظ یهاپادگانبا یونیفورم در تظاهرات صلح و به خاطر ریختن اعلامیه بر روی 

-ضد ، به خاطر تبلیغاتویلیام هارویو  جورج دانیلز، پوستسیاهدریایی -دو تفنگدار ...کشانده شد

 ۱۳۳"محکوم شدند. مدتیطولان یهازندانبه  پوستسیاهجنگ در میان دیگر همکاران 

، یکی از تفنگداران دریایی در ویتنام 289بیل اِرهارت تأثیر بیشتری بر سربازان داشت. اماجنگ،  یتجربه

 :دیگویم

فه کنند، آزادی ما را خ خواستندیم، این سربازهای بدخیم بریتانیایی که هاسرخ-قهیجل یدربارهدر دبستان 

                                                       
۹8۰ Zinn, p. 493. 

۹8۲ Ibid. For a thorough treatment of the bizarre nature of the Levy trial see Robert Sherrill’s Military 

Justice is to Justice as Military Music is to Music (New York: Perennial, 1971). 

۹86 Oakland 

۹87 Susan Schnall 

۹88 Zinn, p. 493. 

 به ده سال زندان محکوم شدند که البته بعداً به هر دو نفر تخفیف خورد. هارویبه شش سال و  دانیلز

۹8۲ Bill Ehrhart 



 
 

ه من ک دادیماین احساس به من دست  یاندهیفزاناآگاهانه، به طور ناآگاهانه، اما نه چندان  آموخته بودیم.

 ات مناحساس نیتردهندهتکانکه این یکی از  کنمیمفکر  هستم. هاسرخ-قهیجلهم مانند یکی از همان 

 ۱۷۱در زندگی بوده است.

، تأثیرش دشیمجنگ با نفوذ جنبش حقوق مدنی و جنبش سیاهان بر علیه جنگ ادغام  یتجربه کههنگامی

، زمانهماما  ...بسیاری از افراد مثل خود من خام بودند"ی: پوستسیاهسرباز  یگفتهبه  به مراتب بیشتر بود.

نگ که ما در این ج خواستندینمو دیگران  کینگ[ مارتین لوتر، ]هامسلمانسیاه،  یهاپلنگسازمان 

ورمان در جنگ باشیم؛ نیمی از برادران ما این احساس را نداشتیم که برای کش وجهچیهبه ...شرکت کنیم

به موازات  ۱۷۵"سمپاتی داشتند. هو چی مینهیچ اعتقادی که این جنگ مال ما باشد نداشته و نسبت به 

 .افتییماحساسات رشد  گونهاینتشدید مبارزه سیاهان در داخل کشور 

جمعی داد که ماشین نظامی آمریکا  یهاانیطغرا به  شیجافردی  یهامقاومتبود که  تتپس از عملیات 

رخنه در جنگ شکلی  چنانآنبه " ۵۷۹۳در چهارم آوریل  مارتین لوتر کینگسپس، قتل  را فلج ساخت.

پس از قتل " که دیگویمسربازی  ۱۷۱".نبود رگذاریتأث گونهآنرخداد بیرونی  هیچ نمود که تا پیش از آن

ار خواهند با ما چه ک وقتآن، کشندیمچنین کسی را به این سادگی  هانیاکه اگر  میکردیم، فکر کینگ

 ۱۷۸".میجنگیم هاآن یبراداریم  ماکرد، اگرچه که 

گ، جن-مختلف داشت، از جمله شرکت در تظاهرات ضد یهاشکلجنگ در میان سربازان -ضد یهاتیفعال

ناع از شرکت در نبرد، عملیات ، امتیخرابکار، فرار از خدمت، هاپادگانجنگ در -ضد یهاهینشرپخش 

جَن  د.زدن دهیسازماندست به  گشتندیبازمسربازانی که از ویتنام  .منفورو کشتن افسران  شورشی

                                                       
۹۲۴ Moser, p. 41 

۹۲1 Appy, Working Class War, p. 224. 

۹۲۹ Young, p. 231. 

۹۲۳ Ibid. 



 
 

را در  295جنگ ویتنام-سربازانِ ضدبه ویتنام فرستاده شده بود، سازمان  ۵۷۹۸که در سال  294بری

 دینامیمآمریکا در ویتنام  "سیاست نظامی استعماری"او  آنچهوی تحت تأثیر  تشکیل داد. ۵۷۹۹سال 

 نویسندگی را در پیش گرفت. یحرفهدگرگون شده و سپس از ارتش خارج شده و 

 یوجینباتی انتخا یهاتیفعالمتأسفانه سازمان در  اما ؛در دو سال اول صدها نفر به این تشکیلات پیوستند

به دلیل  ۵۷۹۱و  ۵۷۹۷در  اما ؛در هم ریخت ۵۷۹۳در  جمهوری حزب دموکراتتبرای ریاس یکارتمک

، علنی هامارستانیبمانند بدرفتاری با سربازان در  مسائلیپیرامون  برگشتهازجنگ بیداری سیاسی سربازان  

و  کنتدر  به دست پلیس هاتظاهرکنندهکشتن تیراندازی و و  296مای لایجنگی در  یهاتیجناشدن 

این سازمان از یک  ۱۷۹.این گروه دوباره پا گرفت ۵۷۹۱در کامبوج در  نیکسنبه دنبال دخالت  جکسن

 ان  سرباز طبقاتی مسائل پیرامون جنبشی به –خاتمه دادن به جنگ یعنی  –موضوعی -سازمان تک

 تبدیل شد. برگشتهازجنگ

کارگر بوده و تجارب بسیار سختی در  یطبقهشد که عمدتاً از  یاتازهباززایی این جنبش باعث ورود اعضا 

اَل  و درآمدبه نمایش  ۱۷۷متولد چهارم ژوئیهدر فیلم  حالششرحکه  ۱۷۳ران کوویچ جنگ داشتند.

که نیاز مبارزه بر علیه نژادپرستی موجود در ارتش آمریکا را به درون سازمان  یپوستاهیس، ارتشی ۸۱۱هابَرد

، سناتور ایالت 301جان کِری بودند. هانیا نیترسرشناسآورد، از  جنگ ویتنام-سربازان ضد

                                                       
۹۲۰ Jan Barry 

۹۲۲ Vietnam Veterans Against the War (VVAW) 

۹۲6 My Lai 

۹۲7 See Andre E. Hunt, The Turning: A History of Vietnam Veterans Against the War (New York: NYU 

Press, 1999), pp. 22-54. 

۹۲8 Ron Kovic 

۹۲۲ Born on the Fourth of July 

۳۴۴ Al Hubbard 

۳۴1 John Kerry 



 
 

، نیز در همین زمان ۱۱۱4جمهوری و کاندیدای حزب دموکرات برای انتخابات ریاست 302ماساچوسِت

مرفه جامعه و  یطبقهبه  اشیوابستگ ساختیموی را از دیگران متمایز  آنچه اما ؛وارد این سازمان شد

و د دهیسازمان بود. دوستانشخانوادگی و  یهاکانالارتباط وی به سطوح بالای حزب دموکرات از طریق 

 که عبارت جنگ پرتاب نمود-این تشکیلات را به صدر رهبری جنبش ضد ۵۷۹۵رخداد تاریخی در سال 

 .3303-دوویی کَنیَنام در واشنگتن با ن ییمایپراهبودند از بررسی جنایات جنگی در ویتنام و 

 سربازان حاضر در –این سازمان در داخل در حال رشد بود، دارای اعضا فعال در ویتنام نیز بود  کهدرحالی

 اناتشیحاین اعضا برای حفظ  زندگی بود.-و-مرگ یهمنزلهب برایشانجنگ -که مقاومت ضد هاجبهه

 نیتربزرگحفظ نیرو یکی از  فراری شدند. ه ورا ترک کرد جنگ یجبههدست به عمل زده و بسیاری 

 هابههجکه از  ییهاآنتعداد  با آن روبرو بود. تتپس از عملیات  ایالات متحدهمشکلاتی بود که ارتش 

بر  ۸۱4فزونی یافت. کردندیمکه از رفتن به سربازی خودداری  ییهاآنبر تعداد  سرعت به ختندیگریم

 ۱۱۸۷۱۹تعداد  ۵۷۹۸یکم دسامبر -و-تا سی ۵۷۹۹داد، از اول ژوئیه اساس آماری که سازمان دفاع انتشار 

نفر از پرسنل از جبهه  ۷۳۸۱4تعداد  ۵۷۹۵تنها در سال  کهدرحالیگزارش شده،  "مورد فرار از جبهه"

 در اوج جنگ ایالات متحدهکه در طول جنگ، به همان تعداد نیرویی که  دهدیماین آمار نشان  گریختند.

مورد  ۹۱۹4۸شاهد  ۵۷۹۱نیروی زمینی در سال  جنگ گریختند. یهاجبههدر ویتنام مستقر کرده بود از 

، فرمانده عملیات نیروی دریایی 305والتزماِلمو دریاسالار  که معادل چهار لشکر پیاده است. فرار بود

 ۸۱۹".زندیم پرسنلی روبرو هستیم که سر به بحران مشکلبا "اعلام نموده بود که 

 دادندیمبیشتر زیر فشار قرار  یهاکشته، افسرانی که سربازان را برای تعداد ۵۷۹۷ ـ ۵۷۹۱ یهاسالبین "

                                                       
۳۴۹ Massachusetts 

۳۴۳ Dewey Canyon III 

۳۴۰ H. Bruce Franklin, Vietnam and other American Fantasies (Amherst: University of Massachusetts 

Press, 2000), 61. 

۳۴۲ Admiral Elmo R. Zumwalt Jr. 

۳۴6 Quoted in Col. Robert D. Heinl, p. 335. 



 
 

از جبهه فرار کنند شروع به تمرّد  توانستندینمآن دسته از سربازانی که  ۸۱۹.شدندیمتقریباً همگی منفور 

 رزمی خطرناک یهاتیمأموررا به  هاآننموده و یا اقدام به کشتن و یا مجروح کردن فرماندهانی نمودند که 

دست  ۵۷۹۷دو گروهان پیاده پس از تحمل تلفات زیاد در عملیات پیشین در اوت و سپتامبر  .فرستادندیم

 هاگروهانمبنی بر سرپیچی کامل  هارسانهزیادی در  یهاگزارشد، در طول دو سال بع" ۸۱۳به شورش زدند.

تلویزیونی پخش  یهاشبکهنیز در  هایچیسرپ گونهاینو دو مورد از  از فرمان جنگ به چاپ رسیده

 ۸۱۷"گردید.

-دگزارش نیروی زمینی حاکی از ص .ه شدت افزایش یافتپایانی جنگ، کشتن افسران سر ب یسالهسهدر 

-سی-و-و سیصد ۵۷۹۱یک مورد در سال -و-هفتاد-و-، دویست۵۷۹۷شش مورد در سال -و-بیست-و

در حقیقت تعداد این موارد زمانی که نیروهای مستقر در ویتنام از پانصد  بود. ۵۷۹۵سه مورد در سال -و

 بیش از هشتاد درصد این تلفات داراندرجهافسران و  هزار نفر به دویست هزار نفر کاهش یافت زیادتر شد.

مواد انفجاری  یلهیوسبهیک مورد از اقدام به کشتن -و-پنجاه-و-پنتاگون تعداد پانصد" .دادندیمرا تشکیل 

شش کشته و بیش از هفتصد زخمی به جای -و-تأیید نمود که تعداد هشتاد ۵۷۹۱ سال یمهینرا تا 

 به دست سربازان شدهکشته پنتاگون تعداد افسران از سوی شدهارائه مار آ قویبه احتمال  ۸۵۱"گذاشت.

 ۸۵۵".دهدیمرا بسا کمتر از واقعیت نشان  خودی

در ارتش با آن روبرو بودند نه تنها از سوی افسران، بلکه از سوی  پوستاهیستبعیض نژادی که سربازان 

 سفیدپوست   به قتل رسید، سربازان  کینگبی که برای نمونه، در ش نژادپرست نیز بود. سفیدپوست  سربازان 

                                                       
۳۴7 Appy, Working Class War, p. 231. 

۳۴8 Ibid. 

۳۴۲ Franklin, p. 63. 

۳1۴ Ibid., p. 64. 

۳11 See Joel Geier, “Vietnam: The Soldiers’ Rebellion,” International Socialist Review 9, Fall 1999. 



 
 

 و رژه رفتن در اطراف پایگاه ۸۵۸نلَکو کلاکس کَ افزار رختبا بر تن کردن  312کم رانمستقر در خلیج 

در  هایالات متحدنظامی  یهاگاهیپادر  پوستاهیسدر همان شب سربازان . کوبی پرداختندو پای جشن به

ر د پستواشنگتنو  تایمرا برای  یاینظرسنج 314والاس تری سراسر جهان دست به شورش زدند.

-و-بر اساس این نظرسنجی، شصت در آن شرکت کردند. پوستاهیسسرباز  ۸۷۱انجام داد که  ۵۷۹۱سال 

د باور سه درص-و-هشتاد نه در ویتنام. "بود ایالات متحدهدر  جنگشان"هشت درصد بر این باور بودند که 

ر مبارزه برای د"و پنجاه درصد نیز گفتند که  "بیشتر نژادی بوده یهاخشونتآبستن "داشتند که آمریکا 

درصد بالایی از مصاحبه "از آن،  ترمهم ۸۵۱اسلحه به دست خواهند گرفت. "ایالات متحدهدر  حقوقشانکسب 

 اندتهآموخم در زمینه دفاع از خویش و اتحاد میان سیاهان را که در ویتنا ییهادرسنیز وعده دادند که  هاشده

ویتنام باعث رشد  ۸۵۹"قرار خواهند داد. 316سیاه یهاپلنگحزب پس از بازگشت به میهن در خدمت 

 شده بود. پوستاهیسوسیعی از سربازان  یهیلاانقلابی در میان  یهااستیسهواداری از 

، سربازان  شدندیماز ویتنام خارج  ایالات متحدهنیروهای زمینی  ۵۷۹۵ ـ ۵۷۹۱ یهاسالدر  کهدرحالی

نامی بود که به  318سرباز زمستان .گرفتندیمجنگ در داخل را به دست -سابق رهبری جنبش ضد

جنگ -سازمان سربازانِ ضدبررسی جنایات جنگی آمریکا در ویتنام داده شده بود که از سوی روند 

برای سربازانی به کار برده بود که  319تام پیناصطلاحی بود که اولین بار این نام  .شدیمهدایت  ویتنام

 یهاتیجنا یافشابا  "سربازان زمستان"این  روزهای انقلاب آمریکا ادامه داده بودند. نیتررهیتراه را در 

                                                       
۳1۹ Cam Ranh 

۳1۳ Ku Klux Klan (KKK) 

۳1۰ Wallace Terry 

۳1۲ Quoted in Hunt, p. 133. 

۳16 Black Panthers Party 

۳17 Quoted in Hunt, p. 134. 

۳18 Winter Soldier 

۳1۲ Tom Paine 



 
 

بررسی  زا هدف اَل هابَرد یگفتهبه  دند.نموجنگی آمریکا در ویتنام به پایان دادن به جنگ کمک بزرگی 

 گامی صرفاً"، بلکه "حادثه نبوده-یک تک مای لای"جنایات جنگی آمریکا این بود که نشان دهد که 

 تحقیقات سرباز زمستان ۸۱۱"سیاست رسمی استاندارد آمریکا در هندوچین بوده است. یوراکوچک در 

 ابقس د سرباز در طی این تحقیقات بیش از ص صورت گرفت. دیترویتدر  ۵۷۹۵از ژانویه تا فوریه سال 

 پیرامون جنایاتی که یا خود مستقیماً در آن شرکت داشته و یا شاهد آن بودند شهادت دادند. جنگ  ویتنام

 ۸۱۵نزدیک به هفتصد سرباز از سراسر کشور در این برنامه حضور یافتند.

ب کشتار مرت شهادت سربازان حاکی از اعمال تجاوز، نمود. زدهبُهتشهادت این سربازان تمامی حاضرین را 

که گواهی داد که شاهد کشتار نوزده تن از  جیمی هنریگروهبان  و کشتارهای جمعی بود. هایرنظامیغ

 گوک، گوک، گوک دائماًدر دوره آموزشی  کهیوقت"توضیح داد:  گونهاینزنان و کودکان بوده است، 

به اصطلاح انسان  هایتنامیوکه این ایده را که  شودیمارتش موفق  کههنگامیو  شودیمآموزش داده 

بعد از این تحقیقات سربازان  ۸۱۱".شودیم ترآسانکمی  هانیاکشتن  آنگاه ...نیستند به مغز افراد فرو کند

ار به علاوه، سناتورها و نمایندگان کنگره خواست جنگ ویتنام پیوستند.-بسیاری به سازمان سربازان ضد

 انجام تحقیقات رسمی شدند.

نفوذ محدود به منطقه "بود که سربازان آن را  یتظاهراتاین  رسید. 3-وویی کَنیَندسپس نوبت به 

آمریکا و ارتش ویتنام جنوبی برای دخالت در  خوردهشکستتشریح کرده و این اسم از دو عملیات  "کنگره

، در ۵۷۹۵سوم آوریل -و-این تظاهرات به مدت پنج روز، از نوزدهم تا بیست لائوس گرفته شده بود.

پیشین جنگ ویتنام در واشنگتن گرد آمده و دستگاه  نزدیک به دو هزار تن از سربازان  واشنگتن برپا شد.

در دادگاه عالی و در اعتراض به غیرقانونی بودن  هاتظاهرکننده سیاسی در واشنگتن را به ستوه آوردند.

سناتور نژادپرست را مورد  323استرام ترماندسناتورهای مدافع جنگ، از جمله  جنگ بست نشستند.

                                                       
۳۹۴ Young, p. 256. 

۳۹1 See Gerald Nicosia, Home to War (New York: Three Rivers Press, 2001), pp. 84-97. 

۳۹۹ Young, p. 256. 

۳۹۳ Strom Thurmond 



 
 

 تحقیر قرار دادند.

و  هیسوکیخروج فوری، "را در شانزده ماده به کنگره دادند که در آن از جمله  یاقطعنامه هاتظاهرکننده

از هندوچین؛ عفو تمامی کسانی از رفتن به جنگ  ایالات متحدهتمامی نیروهای  "شرط-و-بدون قید

 رخداددو  ۸۱4ات جنگی؛ و بهبود مزایای سربازان خواسته شده بود.خودداری کردند؛ بررسی رسمی جنای

در برابر کمیته روابط  جان کرینخست سخنرانی  .کندیمخودنمایی  3-دوویی کَنیَنبرجسته در 

چگونه از یک فرد انتظار دارید که آخرین کسی باشد "خارجی سنا بود که با این دو پرسش خاتمه یافت، 

 ۸۱۱"؟کشته شودخطا  در راه که  دیخواهیمچگونه از کسی  ؟ردیمیمکه در ویتنام 

یش خو یهامدالبرپا شده و طی آن سربازان  کاپیتال هیلمراسمی بود که در  ترمهمبسا  رخدادیو  دوم

کرده  بسیاری دریافت یهامدال، تفنگدار دریایی که جک اسمیت .بازگرداندند ایالات متحدهرا به دولت 

وی  ۸۱۹ت.اس "سرافکندگی، شرم و غیرانسانی بودن ینشانه" هامدالوی گفت که این  بود. قدمشیپبود، 

قاوت، ، نژادپرستی و شیکشنسلبه دست آورده شود، به خاطر  آنکهبه جای  هاشانقلب"از مردم ویتنام که 

 عذرخواهی نمود. "شکسته شده

 یهابازماندهیکی از  327گیل اولسن ...ندیآیمبعضاً بستگان سربازان، با و یا بدون مدال، به روی صحنه 

وی که به شدت احساساتی شده بود گفت که وی برای تمامی  جنگ دوم جهانی به روی صحنه آمد.

د که سپس سعی کر است. قائلکه در ویتنام کشته شده بودند، از جمله پسرش ویلیام، احترام  ییهاآن

 هد نمودبرای صلح دعا خوا اینکهدهد و با گفتن  چیزی به جای کودکان ویتنامی بگوید که نتوانست ادامه

من "گفت که:  هاآنطلایی به روی صحنه آمدند. یکی از -بعد، دو تن از مادران ستاره .از صحنه خارج شد

                                                       
۳۹۰ Nicosia, p. 111. 

۳۹۲ Quotes from Kerry speech in “Vietnam Veterans Against the War: Testimony to the US Senate 

Foreign Relations Committee” (April22, 1971), in Vietnam and America, pp. 455-462. 

۳۹6 Nicosia, p. 141. 

۳۹7 Gail Olson 



 
 

 ۸۱۳".نمیبیمپسرم را  هانیا تک-تکدر  تا به همه این مردان بپیوندم. امآمده نجایا

گفت  کردیمخود را به سمت ساختمان کاپیتال پرتاب  ۸۱۷"قلب بنفش"مدال  کهدرحالییکی از سربازان 

 ۸۸۱"بگیرم. مدال جنگ با این اراذل بتوانم روزی به خاطر که: امیدوارم که

در سراسر  هاروزنامههر شب در صدر اخبار تلویزیون و در صفحه اول  3-دوویی کَنیَناخبار مربوط به 

 جنگ دستخوش تحول گردید.-نفر از جنبش ضد هاونیلیمبدین ترتیب تصور  کشور قرار داشت.

یکی از افسران  بر همگان کاملاً آشکار شده بود. ۵۷۹۵در ویتنام در سال  ایالات متحدهشرایط وخیم ارتش 

ت یا آیا این ارتش اس"گفته بود که:  یدرماندگدر ویتنام از فرط  ایالات متحدهارشد در فرماندهی نیروهای 

مین و نفرات نیز از فرا نبرد بیمناک بوده یصحنهافسران از هدایت افراد تحت امر به  ی؟بیمارستان روان

با  رابرت هاینلرا به قلم سرهنگ  یامقاله ۵۷۹۵ژورنال نیروهای مسلح در ژوئن  ۸۸۵".کنندینمپیروی 

 وی در این مقاله اعلام کرد که: چاپ نمود. "نیروهای مسلح یپاشازهم"عنوان 

دتر از هر زمانی و ب ترنییپا، به استثنای چند مورد، ایالات متحدهنیروهای مسلح  یجنگندگروحیه، انضباط و 

با هر معیاری که بخواهیم بسنجیم، ارتشی که در  .استدر قرن حاضر و یا حتا در طول تاریخ این کشور 

 کهاینرود به نبرد احتراز کرده و یا واحدهای ما یا از و ویتنام باقی مانده در وضعیت فروپاشی قرار دارد.

لاً بوده و کام ورغوطهفرمان را زیر  پا گذاشته، فرماندهان را کشته، اگر هم که متمرّد نباشند در مواد مخدر 

 ۸۸۱.اندباختهروحیه

                                                       
۳۹8 Nicosia, p. 142. 

۳۹۲ Purple Heart یهاهشدکشتهاست که کماکان به مجروحین و یا  ایالات متحدهمدال نظامی ارتش  ترینیمیقد 

 .شودیمجنگ داده 

۳۳۴ Nicosia, p. 142. 

۳۳1 Appy, Patriots, p. 395. 

۳۳۹ Heinl, p. 326. 



 
 

 از سقوط سایگون تا واترگیت

 .اعدام شوند توانندیم هایلیخدر این مدارک آمده  آنچهبه خاطر 
 ۳۳۳نیکسن ینهیکاب، وزیر دفاع در آرانممکرابرت 

 ده بود.از این آزمایش ش ترشیپمحکوم به شکست بود به این دلیل که  یاپروسهویتنامیزه کردن جنگ 

شده بود دقیقاً به این خاطر که اولین تلاش برای به اصطلاح ویتنامیزه  "آمریکانیزه" ۵۷۹۱جنگ در سال 

 نامهموافقتدر جنوب پس از  ایالات متحدهبا ثابت و گوش به فرمان  ایجاد رژیمی یدهیایعنی  –کردن 

این شکست ریشه در ماهیت فاسد و  شکست خورده بود. یبارفضاحتبه شکل  – ۵۷۱4صلح ژنو در 

 اشباختهپایگاه اجتماعی بوده و نیروهای نظامی روحیه هرگونهاین رژیم فاقد  فئودالی رژیم سایگون داشت.

با رویکرد  .کردندیمنبسیار بالا برخوردار بودند برابری  یازهیانگبا نیروهای ناسیونالیست که از  وجهچیهبهنیز 

 .دیخریمپیشاپیش شکست را به جان  ایالات متحدهدوباره به سمت این سیاست ورشکسته، 

، ارناواستنلی ک یگفتهبه  .آمدیدرمجهانیان در یک جنگ به زانو  دگانیدداشت در برابر  ایالات متحده

تا با توسل به آن  ۸۸4"شدیداً نیازمند یک ابتکار عمل تازه بودند. کیسینجرو  نیکسن"مورخ لیبرال، 

کشور  دخالت نظامی در یک "ابتکار عمل تازه"این به اصطلاح  کنند. یریگشیپبتوانند از این شکست 

ایالات  بود. هو چی مین یهاراهکنخست از میان بردن  یوهلهدر  هدفشکه  درآمدهمسایه از آب 

سنگین و بمباران هوایی و تأمین تدارکات به طور عمده  یتوپخانهکه با حمایت آتش  خواستیم متحده

بدین  .آزمایش یبوتهبه عبارتی ویتنامیزه کردن جنگ در  –جنگ را به نیروهای ویتنام جنوبی بسپارد 

-لام سوندر طی عملیاتی موسوم به  ۵۷۹۵ یهیفوروبی در منظور، پانزده هزار تن از نیروهای ویتنام جن

تعداد هشت هزار عملیات هوایی را در  ایالات متحدهنیروی هوایی  وارد خاک لائوس شدند. 719335

کیلومتر  هاهدنیروهای ویتنام جنوبی بدون روبرو شدن با هیچ مقاومتی  پشتیبانی از این تجاوزگری انجام داد.

ر ویتنام پنج لشک یحمله-ضد، پس از این پیشروی اولیه ناگهان با آنگاه در خاک لائوس پیشروی کردند.

هفت -و-بیست-و-یک تانک و صد-و-نیروهای ویتنام جنوبی با از دست دادن هفتاد شمالی روبرو شدند.

                                                       
۳۳۳ Young, p. 211. 

۳۳۰ Ibid., p. 626. 

۳۳۲ Lam Son 719 



 
 

تن از نیروهای ویتنام  ۱۱۱۱بیش از  بلافاصله دست به فرار به سمت مرز ویتنام جنوبی زدند. پوشزره

فتضاح ا از دست داد. کوپتریهلنیز بیش از صد  ایالات متحدهجنوبی کشته و چند هزار تن مجروح شده و 

 حدهایالات متلائوس ثابت نمود که ارتش ویتنام جنوبی حتا با حمایت آتش هوایی و تدارکات از سوی 

وش در ویتنام دستخ ایالات متحدهگ، موضع پایانی جن یساله-دودر  بیش نیست. یمصرفیبنیروی 

پنج هزار نفر -و-هشتاد-و-به صد ۵۷۹۵در پایان سال  ایالات متحدهتعداد نیروهای  سریعی شد. یپاشازهم

را کماکان در ویتنام باقی گذاشته بود، هواپیماهایی  52-ب یهاکنافمبب اما، ایالات متحده کاهش یافت.

یت رزمی بتواند تأثیری بر ظرف آنکهرا کشته بود بدون  یشماریب یهاانسان ایالات متحدهکه به توسط آن 

 ۸۸۹خلق ویتنام بگذارد.

 و در مورد جنگ استفاده نموده "باتلاق"از اصطلاح  یاندهیفزابستر اصلی به طور  یهارسانهمفسرهای 

ع به جدا کردن حاکم شرو یطبقهبزرگی از  یهابخش شروع به اشتباه و فاجعه نامیدن جنگ نمودند.

 ۸۸۹از جنگ نمودند. حسابشان

 نیکسنجمهوری شاهد رخداد سیاسی مهمی بود که سرانجام به نابودی ریاست نیچنهم ۵۷۹۵تابستان 

در ژوئن آن سال دست به چاپ روایت مخفی حاکمیت از جنگ ویتنام زد  تایمزنیویورکروزنامه  انجامید.

 ،آرانممکتهیه و تدوین این اسناد که در اصل به درخواست  معروف گردید. 338اسناد پنتاگونکه به 

هه سه د اماجمهوری در رابطه با ویتنام آغاز شده بود، ریاست یهایریگمیتصمو با هدف شرح  وزیر دفاع

 یرقش جنوبدر  شیهااستیسبارز  تاریخ   یمشخصهکه  را ایالات متحده یهایپردازدروغو  یبکاریفراز 

 ثبت رساند.، به استیآس

 اعلام نموده و اجازه داده بود که تنها چند نسخه از آن تهیه شود. شدهیبندطبقهاین اسناد را  آرانممک

ود، در ب جانسندر دولت  آرانممک "ینابغهجوان "پیشین وزارت دفاع و  گرلیتحلکه  دَنیل اِلزبرگ

                                                       
هفت ماه بمباران مداوم -و-است که بیست یزانگشگفت"سازمان سیا آمده بود که:  یهاگزارشدر یکی از  ۳۳6

با  (Shawcross, 210) "ویتنام شمالی تأثیر چندانی بر استراتژی کلی هانوی در دنبال کردن جنگ نداشته است.

 را افزایش داد. ۲۹-ب یهاکنافمبببه طور وسیعی استفاده از  ایالات متحدهاین حال، به موازات تداوم جنگ، 

۳۳7 See Gibson, Chapter 15. 

۳۳8 Pentagon Papers 



 
 

وی سرسختانه به مخالفت  ۸4۱.کردیمر کا ۸۸۷رند کرپوریشن یدولتمهینآن زمان برای گروه تحقیقاتی 

برپایی جلسه شنود پیرامون این مدارک را رد  ۸4۵ویلیام فالبرایتسناتور  آنکهبا جنگ پرداخت و پس از 

به شدت به خشم آمده و تمام  نیکسن داد. تایمزنیویورک یروزنامهرا برای انتشار به  هاآننمود، وی 

اه عالی دادگ دیگر شود. یهاروزنامهو یا  تایمزنیویورکرا به کار برد تا مانع انتشارشان توسط  تلاشش

 منتشر گردید.اسناد پنتاگون را رد نموده و  نیکسنتقاضای 

 ارمندانشکوی دستور داد که تا  نابودی کامل برداشت.-اولیه را در مسیر خود یهاقدم امادر پاسخ،  نیکسن

ن درو "یهانشت"یک واحد  اطلاعاتی مخفی را که تنها به وی پاسخگو بوده به منظور بستن تمامی 

ه دست به ک یستیبایممعروف بودند  "هاکشلوله"این افراد که اصطلاحاً با عنوان  سیستم ایجاد کنند.

، رییس ستاد در 342رابرت هیلدمن یگفتهبنا به  بزنند. نیکسناقدامات جنایی بر علیه مخالفین 

کاخ سفید در دوران زمامداری  ۸4۸".داشتینمنیز وجود  واترگیتیبدون جنگ ویتنام "، نیکسن ینهیکاب

 دوستانشکی از زمانی به ی نیکسن کاملاً آماده بود. شانیاسیسبرای تعقیب و سرکوب مخالفین  نیکسن

، یکی از کارمندان کاخ 345یجل کروا ۸44".یرسینماگر نتوانی دروغ بگویی هرگز به جایی "گفته بود که 

ه با ما هر کسی را ک"خلاصه نمود:  گونهاین پردهیبنیکسن را  یدورهسفید، ذهنیت حاکم بر کاخ سفید  

                                                       
۳۳۲ Rand Corporation 

۳۰۴ For full story about the Pentagon Papers, see Ellesberg’s own recently published memoirs, Secrets: 

A Memoir of Vietnam and the Pentagon Papers (New York: Viking Adult, 2002). 

۳۰1 William Fulbright 

۳۰۹ Harry Robbins “Bob” Haldeman 

۳۰۳ Fred Emery, Watergate: The Corruption of American Politics and the Fall of Richard Nixon (New 

York: Touchstone, 1994), p. 8. 

۳۰۰ Karnow, 577. 

۳۰۲ Egil “Bud” Krogh, Jr.  وی به خاطر دست  .کردیموکیل آمریکایی که برای نیکسن در کاخ سفید خدمت

 زندانی شد. واترگیتداشتن در افتضاح 



 
 

از  نیکسن ۸4۹".میکنیمدر واقع امر، هر کسی را که از ما حمایت نکند نابود  .میکنیممخالفت کند نابود 

اشد به ب باخبر، کامبوج یانهیمخفوی، به ویژه بمباران  یهااستیسممکن است که از  الزبرگ اینکه

این اسناد را برای چاپ به وی  الزبرگکه  تایمزنیویورک گزارشگر، 347نیل شیهن شدت در هراس بود.

در شش سال گذشته، از  ایالات متحدهرهبران " کهنوشت  اشمقدمهداده بود، هنگام انتشار این اسناد در 

دستبرد  ۸4۳"جنگی مجرم باشند. تکارانیجنا، ممکن است که به عنوان نیکسنریچارد میلهاوس جمله 

که یک سال بعد از انتشار این  واترگیتاداری  یمجموعهزدن به دفتر مرکزی حزب دموکرات واقع در 

 بود. نشیمخالفدر سرکوب  نیکسن یگستردهاسناد صورت گرفت بخشی از عملیات 

ود، کشور را به لرزه درآورده ب اسناد پنتاگونویتنامیزه کردن جنگ رو به شکست داشته و  کهدرحالی

ه بود که وی امید داشت ک اشیخارجیک رشته از ابتکارهایی در سیاست  یزیرطرحاما سرگرم  نیکسن

شمالی در  مباعث تضعیف ویتنا اینکهچرخانده، به ویژه  ایالات متحدهبتواند توازن جهانی قدرت را به سود 

و چند ماه بعد از آن نیز به مسکو  به چین رفت معروفشدر سفر  ۵۷۹۱ یهیفوروی در  مذاکرات آینده شود.

این ابتکارها در واقع اقدامات روابط عمومی  نمود. امضا هاروسرفته و یک قرارداد کنترل تسلیحاتی را با 

 کهالیدرح قالب کرده بود. "انهیجوصلح یهاتلاش"را به عنوان  هاآن نیکسنبود که دولت  یزیآمنبوغ

وی  دهد. یاارتقاین بود که با ایجاد ائتلافی با چین رقابت جهانی بر علیه روسیه را  نیکسنعزم واقعی 

بور را به پذیرفتن شرایطی مج هاآنکه چین و روسیه با آوردن فشار به ویتنام شمالی،  خواستیم نیچنهم

میان  ، مذاکرات مخفینیکسناز زمان بر سر کار آمدن  باشد. ایالات متحدهسازند که بیشتر مناسب حال 

 یجهینتو ویتنام شمالی برای خاتمه دادن به جنگ در موارد متعددی صورت گرفت که  ایالات متحده

 چندانی به دنبال نداشت.

مودند، زیرا با چین استقبال ن "گشایش"در مورد  نیکسنبه شدت از ابتکار  هاییکایآمراکثریت بزرگی از 

 این ابتکارها به همراه کاهش .کندیمبرای زندگی تبدیل  یترامنبر این باور بودند که جهان را به محل 

                                                       
۳۰6 Karnow, p. 634. 

۳۰7 Neil Sheehan 

۳۰8 Young, p. 260. 



 
 

بر متعداد نیروهای آمریکایی در ویتنام از جمله عواملی بود که باعث پیروزی بزرگ وی در انتخابات نوا

 شد. ۵۷۹۱

ده و با ش شانینیچمنجر به تضعیف حمایت متحدین روسی و  نیکسنبه این احتمال که ابتکارهای 

را برای بهار  یاعمده، رهبران ویتنام شمالی عملیات ۸4۷سست شدن مواضع آمریکا در ویتنام یمشاهده

 یجبههماه مارس تعداد دویست هزار نیروی مشترک ویتنام شمالی و  امیسدر  نمودند. یزیرطرح ۵۷۹۱

ملی از مرز عبور نموده و به سادگی ارتش ویتنام جنوبی را کنار زده و کمترین امیدی را هم  بخشیآزاد

 متحده ایالاتهدف از این عملیات مجبور کردن  که به ویتنامیزه کردن جنگ باقی مانده بود جاروب نمودند.

کرده  ینیشنعقببه رغم حمایت نیروی هوایی آمریکا، ارتش ویتنام جنوبی  زگشت به میز مذاکره بود.به با

 یجبههدر اول ماه مه، پرچم  از دست سایگون خارج شد. ۸۱۱کوآنگ تریو در اوایل آوریل کنترل استان 

 چنانآنعملیات  د.گشوده شده بو هوییملی بر فراز پایتخت به اهتزاز درآمده و راه به سمت  بخشیآزاد

در ویتنام با تشویش گفته بود که  ایالات متحدهکل نیروهای  یفرمانده، ۸۱۵کرایتن آبرامزبود که  مؤثر

ملی توانست که مناطق بسیاری را در  بخشیآزاد یجبهه ۸۱۱"ممکن است که از دست برود. زیچهمه"

ات ایالآتش هوایی از سوی  یانهیوحشتنها کاربرد  پس بگیرد.-باز ۸۱۸دلتای مکونگو  کوآنگ انگای

در ارتفاعات مرکزی تنها  ۸۱4کونتومبرای نمونه، در نبرد  مانع از سرنگونی دولت سایگون گردید. متحده

 یکوآنگ تردر استان  بیش از سیصد بار منطقه را بمباران کردند. 52-بدر طی سه هفته هواپیماهای 

ریل در ماه آو از خاکستر بدل شدند. یتلبه  الات متحدهای یهابمباراننیز از بسیاری از شهرها به دلیل 

از جمله در این عملیات  بمباران شد. 52-ب یهافکنامببویتنام شمالی بیش از هفتصد بار توسط 

                                                       
 هفت هزار نیروی آمریکایی در ویتنام باقی مانده بود.-و-تنها چهل 1۲7۹در ژوئن  ۳۰۲

۳۲۴ Quang Tri 

۳۲1 Creighton Abrams 

۳۲۹ Young, p. 270. 

۳۲۳ Mekong Delta 

۳۲۰ Kontum 



 
 

 هشت ساعت بدون وقفه بمباران شدند.-و-به مدت چهل هایفونگو  هانوی

و ویتنام شمالی به طور مخفیانه وارد مذاکره شده که در تمام طول تابستان  ایالات متحده ۵۷۹۱در ماه مه 

شمالی  و رهبری تیم ویتنام کردیمهیئت آمریکایی را سرپرستی  هنری کیسینجر آن سال ادامه یافت.

ه اول مسئل –مذاکرات در گذشته به خاطر دو مسئله کلیدی متوقف شده بود  بود. ۸۱۱له دوک توبه دست 

 و مسئله دوم وضعیت حکومت نیروهای آمریکایی و ویتنام شمالی از ویتنام جنوبی بوده "زمانهمخروج "

درخواست بیرون رفتن نیروهای ویتنام شمالی از خاک  ایالات متحده کههنگامی اما ؛در سایگون بود تیو

ا نادیده یگون ردر مورد برکناری حکومت سا درخواستشو ویتنام شمالی نیز  را کنار نهاده ویتنام جنوبی

 یبههجگو میان دو نهاد سیاسی، یعنی حکومت سایگون و حکومت انقلابی موقت -و-گرفته و بر سر گفت

قرارداد را  سینوشیپ کیسینجر در مذاکرات فراهم شد. ییگشاراهملی، توافق نمود، موجبات  بخشیآزاد

پس از  بر این باور بود که نیکسن اما ؛پذیرفته و برنامه زمانی برای امضا قرارداد در هانوی را تعیین نمود

برگزاری انتخاباتی که در پیش بود وی خواهد توانست که قرارداد بهتری را به امضا رسانده و به این دلیل 

 شروع به کارشکنی در امضا قرارداد نمود.

ملاقات  تو له دوکبا اکثریت بزرگی در انتخابات به پیروزی رسید، کیسینجر با  نیکسن هآنکپس از 

رد داده و  جواب کیسینجرویتنام شمالی با قاطعیت به  نموده و خواهان گرفتن امتیازهای بیشتری شد.

مباران ب هایپناهگاه یسازآمادهشروع به بیرون بردن سالمندان و کودکان از هانوی کرده و دست به تهیه و 

-ب فکنامببعملیات بمباران هانوی و هایفونگ به توسط هواپیماهای  نیکسن آنگاه ۸۱۹هوایی زدند.

بوده  ۵۷۹۱دسامبر  هجدهمآغاز عملیات در  معروف شد. "کریسمس یهابمباران"را آغاز نمود که به  52

ش از بی ایالات متحدهدر این مدت،  کریسمس، به مدت ده روز ادامه داشت. روزهکیو با احتساب تعطیلی 

                                                       
۳۲۲ ọc ThứLê Đ  در زندان استعمارگران فرانسوی اسیر  هاسالوی  حزب کمونیست هندوچین بود. گذارانیانبناز

به همراه هنری  1۲7۳در سال  ویتنام )حزب کمونیست ویتنام( عضو دفتر سیاسی بود.وی در حزب کارگران  بود.

ال له در س از پذیرفتن این جایزه خودداری نمود. اماوی،  کیسینجر به دریافت جایزه صلح نوبل انتخاب شد.

 درگذشت. )م( 1۲۲۴

۳۲6 For a complete account of the peace negotiations see Gareth Porter, A Peace Denied: The United 

States, Vietnam, and the Paris Agreement (Bloomington: Indiana University Press, 1975). 



 
 

اتوبوس و دیگر تأسیسات شهری  یهاستگاهیا، خطوط آهن، هاکارخانهشش هزار تُن بمب بر روی -و-سی

 ۸۱۳نیز مورد هدف قرار گرفتند. ۸۱۹نییت مییخمسکونی  یمنطقهبیمارستان هانوی و  نیتربزرگریخت؛ 

 بیش از ده هزار نفر غیرنظامی بر اثر این اماشده بودند، نیمی از ساکنین هانوی از شهر خارج  اینکهبه رغم 

ما "شورای امنیت ملی با کنایه گفته بود که  یاعضا، یکی از ۸۱۷جان نگروپونته جان باختند. هابمباران

پیمان صلحی که توسط  اما ۸۹۱"متقاعد نمودیم. طمانیشرارا به پذیرفتن  هاآنبا بمباران ویتنام شمالی 

و حکومت موقت انقلابی به امضا رسید اساساً همانی بود که  ویتنام شمالی، ویتنام جنوبی، ایالات متحده

 از بمباران کریسمس با آن توافق نموده بود. پیشنیکسن 

آخرین گروه  در پاریس به امضا رسید. ۵۷۹۸ یهیژانو ۱۸پیمانی که به جنگ آمریکا در ویتنام خاتمه داد در 

 کسننی، مورخ آمریکایی، جنگ یانگ مارس همان سال از ویتنام خارج شدند. از سربازان آمریکایی در ماه

 خلاصه نموده است: گونهایندر ویتنام را 

بر علیه ویتنام را به نام صلح ادامه داد، تعداد  جنگش نیکسن کهدرحالی، ۵۷۹۱و  ۵۷۹۷ یهاسالبین 

و بیش از چهارصد هزار نفر  نفر از نیروهای حکومت سایگون ۵۱۹۱۱4نفر از نیروهای آمریکایی،  ۵۱۸۵۱

ار اگرچه آم ملی در نبردها کشته شدند. بخشیآزاد یجبهه)رقم تخمینی( از نیروهای ویتنام شمالی و 

هر سال از  یازاکه به  شودیمدر دست نیست، اما تخمین زده  هایرنظامیغمعتبری در مورد تلفات 

 ۸۹۵غیرنظامی در ویتنام جنوبی کشته شدند. ۵۹۱۱۱۱اد تعد نیکسنجمهوری ریاست

                                                       
۳۲7 Kheim Thien 

۳۲8 Appy, Patriots, p. 396. 

۳۲۲ John Negroponte  وی در  متعددی دست داشته است. هاییتجناامپریالیسم آمریکا که در  یهامهرهیکی از

این کشور بر علیه دولت  یتکارجنادر هندوراس بود، با استفاده از ارتش  ایالات متحدهکه سفیر  یادوره

پس از تجاوز امپریالیسم آمریکا به عراق و اشغال آن کشور، به سمت سفیر به  .جنگیدیمساندینیستی نیکاراگوئه 

 م() خاورمیانه فعالیت کند. یهاخلقعراق و دیگر  ییدهدستمعراق فرستاده شد تا در توطئه بر علیه خلق 

۳6۴ Quoted in Nguyen Tien Hung and Jerrold L. Schecter, The Palace File: Vietnam Secret Documents 

(New York: Perennial Library, 1986), p. 146. 

۳61 Young, p. 280. 



 
 

جمهوری از ریاست ۵۷۹4در اوت  گرفتیممورد استیضاح قرار  واترگیتکه به خاطر افتضاح  نیکسن

ر آوریل بقایای حکومت سایگون د متحدین آمریکا در سایگون نتوانستند چندان دوام بیاورند. داد. یاستعفا

 دگانیدر برابر د ایالات متحده به پایان رسید. سالهیسجنگ  به نیروهای ویتنام شمالی تسلیم شدند. ۵۷۹۱

می جهان ماشین نظا نیترپرقدرتیکی از فقیرترین کشورهای جهان  بود. درآمدهجهانیان با تحقیر به زانو 

 در تاریخ مدرن را شکست داده بود.

 میراث ویتنام

 .دانندیمرا ناعادلانه  طلبانهتوسعهاستعماری و  یهاجنگ هاییکایآمری از به طور سنتی، درصدِ بزرگ

 هازهینگاسرباز آمریکایی بر این باور باشد که جنگی با این  چنانچه]این باور[ به میزانی است که اگر 

( انمداراستیسبالای )افسران و  یهارده]از نظر وی[ فرامینی هم که از سوی  آنگاهبه راه افتاده، 

 نامشروع خواهد بود. شودیمصادر 
 ۳62بروکوسسرگرد استفان دی 

دشون یعنی امی – "حالا ویتنام شده یا نه؟" که گنیمهست که مردم  بارهنیدراکاریکاتورهای زیادی 

ه از این بذار بهتون اطمینون بدم که دیگ .نهیاتو فکرشون  اینکهبه پا بشه و  یاگهیدکه ویتنام  نهیا

 نیست.خبرها 
 ۳6۳جورج بوش( ینهیکابدانالد رامزفلد، وزیر دفاع )در 

، تلاش نمود تا مانع از به قدرت رسیدن نیروهای ۵۷۹۱تا  ۵۷4۱به مدت سی سال، از سال  ایالات متحده

به  فو نییب نییددر  سالهنُهاستعمار فرانسه پس از یک جنگ  کههنگامی ناسیونالیست در ویتنام شود.

 "زیست-ستیکمون"در شمال و بخش  "کمونیست"جداسازی ویتنام به دو بخش  ایالات متحده، درآمدزانو 

به مدت ده سال تلاش نمود تا  ایالات متحده زیر حاکمیت یک رژیم آلت  دست در جنوب را طراحی نمود.

انع به م آنکهبرای  ایالات متحدهسرانجام،  این رژیم به غایت منفور را در بخش جنوبی به سامان برساند.

نام در ویت جانبههمهنظامی   یمداخلهملی شود، ناچار شد که تا دست به  بخشیآزاد یجبههقدرت رسیدن 

 زد.

                                                       
۳6۹ Stephen D. Wesbrook, “The Potential for Military Disintegration,” in Sam C. Sarkesian, ed., Combat 

Effectiveness (Beverly Hills, CA: Sage Publications, Inc., 1980), pp. 270-71. 

۳6۳ Quoted in the New York Times, July 1, 2003. 



 
 

 یدهه یک نداشتند. شدندیمآمریکایی درک درستی از ابعاد و میدان نفوذ جنگی که به آن وارد  یهامقام

ش از نیم میلیون نفر از نیروهای نظامی آمریکا طلبی و ارتقا آن از پی آمد که در اوج خود بی-دیگر از جنگ

 را در اختیار داشت.

بر ویتنام ریخت سه برابر مقدار بمبی بود که توسط تمامی  ایالات متحدهدر این مدت، مقدار بمبی که 

 سوزمانخانبیش از سه میلیون ویتنامی در این جنگ  درگیر در جنگ جهانی دوم ریخته شده بود. یهاطرف

تعداد شصت هزار نظامی آمریکایی نیز در این  به همین تعداد نیز مجروح شدند. کمدست کشته شده و 

 ۸۹4جنگ کشته شدند.

 هاجنگلپنج میلیون جریب زمین کشاورزی، دوازده میلیون جریب از -و-تعداد نُه هزار دهکده، بیست

-هفتاد-و-هزار فاحشه، هشتصد دام تلف گردید؛ بالغ بر دویست رأسنیم میلیون -و-و یک تخریب شده

جنگ باز مانده است؛  یهاخرابهو یک میلیون بیوه بر  یک هزار معلول-و-هشتاد-نُه هزار یتیم، صد-و

هشتصد بخش کشاورزی نابود -و-تمامی شش شهر صنعتی در شمال به همراه چهار هزار از پنج هزار

باعث  اهسالو جنوب گسترده شده که برای در سراسر شمال  منفجرنشدهاز مهمات  یشماریبتعداد  شدند.

در طول جنگ، مقدار نوزده میلیون  شده است. شانخانواده یاعضاکشته و یا مجروح شدن کشاورزان و 

اگرچه تأثیرات درازمدت این مواد شیمیایی در آن  بر سرتاسر خاک جنوب ریخته شد. هاکشعلفگالن از 

ما نقص زایمان و سقط جنین ناخواسته از همان ابتدا به شدت موقع هنوز به درستی شناخته نشده بود، ا

 ۸۹۱رواج داشته است.

بوده  ریناپذکستشکه نیرویی  دیرسیمبه نظر  گونهاینبه ویتنام لشکرکشی نمود،  ایالات متحدهزمانی که 

 شماریب یهااهرمرا بر تمامی جهان از طریق مداخله مستقیم نظامی و یا با استفاده از  اشاراده تواندیمکه 

 الات متحدهایاز ویتنام ثابت نمود که حتا قدرت سترگی مانند  اشمفتضحانهفرار  اما ؛اعمال کند یاقتصاد

از  هانآنیروهای ویتنامی به استقلال به این خاطر نبود که  یابیدستدر حقیقت،  پذیر است.-نیز شکست

را در  هایالات متحد یاراده هاآنبه این دلیل بود که را شکست داده باشند، بلکه  ایالات متحدهنظر نظامی 

عمده پیروز بود، اما  یهایریدرگتقریباً در تمامی  ایالات متحدهاگرچه  دنبال نمودن جنگ خُرد ساختند.

                                                       
گزارش داد که حکومت ویتنام آماری را منتشر نموده که بر اساس آن در  1۲۲۲خبرگزاری فرانسه در سال  ۳6۰

 پنج میلیون ویتنامی جان باختند. ،(1۲۲۰ـ1۲7۲یک سال جنگ )-و-طول بیست

۳6۲ Young, p. 302. 



 
 

ه این شکست خورد ب ایالات متحده جنگ بسیار زیاد بود. یادامهمجبور به خروج شد زیرا که بهای سیاسی 

 ینوبههباین شکست  ، بلکه در داخل کشور نیز باخته بود.دلتای مکونگنه تنها در  دلیل که جنگ را

ر د ایالات متحدهمستقیم نظامی  یمداخلهعاملی بازدارنده که مانع از  –را زایید  "دردنشان ویتنام"خود 

 .شدیمکنار جهان -و-گوشه

قش جنبش دانشجویی ن اینکه .شودیمجنبش دانشجویی غالباً تنها عامل در خاتمه دادن به جنگ معرفی 

ین نیز ا نفر بر علیه جنگ ایفا نموده جای تردیدی نیست. هاونیلیمبسیار مهمی را در رادیکال ساختن 

، از جنگ حمایت ۸۹۹جورج مینیکارگری آمریکا، به سردمداری  یهاهیاتحاددرست است که رهبری 

 یهاینظرسنجو  نظر خوشی نسبت به آن نداشتهکارگر آمریکا از همان ابتدای جنگ  یطبقه اما ؛نمود

دیت به علاوه، زمانی که ض بعدی نشان داد که ضدیت کارگران با جنگ بیش از هر گروه اجتماعی دیگر بود.

دن جز بازگردان یاچارهحاکم  یطبقه –از طریق شورشگری سربازان  –یافت  یاتازهکارگر زبان  یطبقه

 نیروهای پیاده و خاتمه دادن به جنگ نداشت.

در ویتنام یاری رساند عبارت بودند از: حضور جنبش  ایالات متحدهسرانجام، سه عاملی که متحداً به شکست 

مل جنگ در داخل؛ و فروپاشی تقریباً کا-ضد یاتودهجنبش  یریگشکلمقاومت ملی نیرومندی در ویتنام؛ 

 تجارب جنگی و شورشگری سربازان بود. یجهینتیروهای نظامی آمریکا که بخشاً ظرفیت جنگی ن

که به دلیل جنگی که بوش بر علیه عراق به راه انداخت و اشغال آن کشور به مواضع رادیکال  ییهاآنبرای 

 ین پرسشپاسخ به ا است به یک پرسش کلیدی بدل شده است. "ویتنام بعدی"آیا عراق  اینکه انددهیرس

از سوی دو نیرو حل خواهد شد،  امااین مسئله،  بدل شود. "ویتنام بعدی"به  تواندیماین است که عراق 

جنبشی را برپا سازد که قادر به شکست ماشین  تواندیمآیا خلق عراق  کارگر آمریکا. یطبقهخلق عراق و 

آیا کارگران آمریکایی حاضر خواهند بود که بهای جنگ در عراق را با خون خویش و  نظامی آمریکا باشد؟

یالات ادر عراق و در  یاتوده یمبارزهتنها با  هاسؤالاین  بپردازند؟ شانیزندگبا پایین آمدن استانداردهای 

 ریپذانامکه این درسی که جنگ در ویتنام به ما آموخته این است ک نیتربزرگ .شودیمپاسخ داده  متحده

 .هاتودهتنها از طریق مبارزه مصمم  امااست، 

 

                                                       
۳66 George Meany 



 

 

ر و د در ستایش خلق ویتنام :2

 367 !نشانیقاتلنکوهش 

 تسیی کلیما: سندهینو

  

                                                       
 67 یدورهاز  1 یشمارهدر  Honour the Vietnamese, Not Those Who Killed Themاین مقاله با عنوان  ۳67

از  (Michael D. Yates)مقاله مایکل دی. ییتس  ییسندهنو درج شده است. (۹۴1۲)مه  ویویرمانتلی  ینامهماه

 است.سردبیر  همکارانِ



 
 

 یهیژانودر  ریچارد نیکسنکه به  یانامه، از سربازان پیشین جنگ ویتنام، در 368دافمکچارلز 

ن ویتنامی به دست سربازا یهایرنظامیغنوشته بود، گفته بود که وی شاهد آزار و اذیت و کشتار  ۵۷۹۵

 نیکسنوی در این نامه از  ۸۹۷بسیاری در طول جنگ رخ داده است. یهایلامای آمریکایی بوده و 

 370یویسفرانکلین دکاخ سفید نامه وی را به سرلشکر  خواسته بود که این کشتار را به پایان برساند.

کشتار عمدی و عدم احترام به حیات  هگاهیچ ایالات متحدهارتش "داده که وی هم در پاسخ نوشته بود، 

 "انسانی را مورد اغماض قرار نداده است.

را بکش:  یاجنبندههر "با عنوان  نیک ترزهر دو در کتاب   دیویسو پاسخ  دافمک ینامه

 یابههشاثری است که بدون هیچ  نیترتازهاین  آمده است. "واقعیِ جنگِ آمریکا در ویتنام یچهره

 ییخودرندهنه تنها ویتنام را با  ایالات متحده ۸۹۵سرلشکر دروغی بیش نبوده است. ی هاحرفکه  کندیمثابت 

                                                       
۳68 Charles McDuff 

ویتنام  یدهکدهنزدیک به پانصد غیرنظامی را در دو  ایالات متحدهسربازهای ارتش  1۲68مارس  16در  ۳6۲

 "کشتار مای لای"شناسایی شده که اسم  مای لایارتش به نام  ینقشهدر  هادهکدهیکی از این  کشتار نمودند.

 از آن به جا مانده است.

۳7۴ Major General Franklin Davis, Jr. 

۳71 Nick Turse, Kill Anything That Moves: The Real American War in Vietnam (New York: Henry Holt 

and Co., 2013) 

فتاری ر هاییناهنجارسرگرم تحقیق پیرامون  کهیدرحالوی  نوشتن این کتاب به طور تصادفی شکل گرفت.

ن با ای هایگانباجنگ ویتنام بود، در سازمان اسناد ملی از سوی یکی از  یهابازماندهدر میان  یزخمروان-پسا

 هایییناهنجاربه چنین  اندبودهجنگی که صرفاً شاهد جنایات  ییهاآنپرسش روبرو شد که آیا ممکن است که 

 هاییبررسپنتاگون و  یکارهاراهاین فرد سپس انبوهی از اسناد قدیمی را در اختیار وی قرار داد که  دچار شوند؟

انجام  بعدی مای لایپرسنل برای کشتار  یسازآمادهکه به منظور  دادیمگروه کار مخفی آن را در این زمینه شرح 

جنگی  هاییتجناقرار داد، بلافاصله شروع به بررسی  کتابشنویسنده که این اسناد را به عنوان مأخذ  شده بود.

دیگر، اعم از عمومی و خصوصی، انبوهی از مصاحبه با  هاییگانیباوی را به  هایبررساین  در ویتنام نمود.

ر به ویتنام با بسیاری از وی طی چندین سف جنگ ویتنام راه برد. یهابازمانده و حکومتی هاییتشخص

 و انبوهی از ادبیات رفته هادهکدهجنگ مصاحبه نموده، به دیدن بسیاری از یادبودهای جنگ در  یدگاندآسیب

 لندپایهو افسران ب ایالات متحدهحاصل کار کیفرخواستی دردناک بر علیه حکومت  مربوط به جنگ را مرور نمود.



 
 

جنایت جنگی آفرید، بلکه واقعیت این است  یادهکدهو در هر ده و  ویران نموده یاسابقهیب یگریوحشو 

جنگ را همچون یک امر صنعتی و  ایالات متحده سیاست رسمی حاکمیت بود. تکارانهیجناکه این اعمال 

 و تلفات برونداد دنبال نموده-و با محاسبات مهندسی درونداد 372فردریک تیلرکارآیی  یهینظربر اساس 

 رزمی قرار داشت. یهادستورالعملبه طور رسمی در  هایتنامیو ینهیشیب

اده از با استف نیچنهمو  هدف من از این نوشته این است که با استفاده از این کتاب و چند کتاب دیگر

را بر  چگونه این جنگ ایالات متحدهدهم که نشان بدهد که  ارائه نجایاچندین مقاله و فیلم، تحلیلی را در 

این جنگ چه نتایجی را در پی داشته؛ و سرشت دوزخی این  هایتنامیوعلیه خلق ویتنام اداره نموده؛ برای 

شجاع  یهایارتشاز سوی یک گروه از  کمدست  برانگیخته ) اشهیعلجنگ چگونه مخالفتی سرسختانه را بر 

ه نشان دهم که ن خواهمیم، حالدرعین شده است. ییشوپاکتاریخ  جنگ چگونه  اینکه(؛ و ایالات متحده

 بر خلق ویتنام گذشت، بلکه از یاد نبردن آن نیز دارای اهمیت است. آنچهتنها درک 

 از جنگ آرانممکمدل بازرگانی 

 ات متحدهایال، معمار اصلی استراتژی جنگی لیندن جانسون ینهیکاب، وزیر دفاع در آرانممکرابرت 

 یسازسادهوی که یک متخصص در امور لجستیکی بوده و در جنگ دوم جهانی ناظر بر بهبود و  ۸۹۸بود.

ور بود که رسید، بر این با 374فورد یخودروسازو پس از جنگ به ریاست کمپانی  عملیات بمباران بود

 یهاوهیشپیروزی در جنگ صرفاً نیاز به تعیین هدفی دارد که آن را تضمین نموده و سپس با به کار گرفتن 

دفی ه که وی در آن به استادی رسیده بود، کار را در راستای رسیدن به آن هدف به انجام رساند. مدیریت

دشمن به  یهاتهکش، یعنی نسبت "تناسب کشتار"که وی تعیین نمود دستیابی به بالاترین حد ممکن از 

                                                       
 است. خراشدلبسیار  خواندنش کهچنانو خرابی سرزمین ویتنام  و تشریح شکنجه، کشتار

۳7۹ Frederick Taylor 

ر که زنده ، اگکندیاگرچه هستند کسانی که بر این باورند که  نیز بود. کندی یینهکابوزیر دفاع در  آرانممک ۳7۳

رد که وی سرسختانه به جنگ س، اما باید به یاد داشت فرستادینمبه ویتنام نیرو  جانسنمانده بود، هرگز مانند 

 که وی کندیمثابت  کندیانجام داد، انتخاب  جانسندر دوران زمامداری  آرانممک آنچهبا توجه به  متعهد بود.

 ویتنام به جناح کبوتر تعلق نداشت. یمسئلهبر سر 

۳7۰ Ford Motor Company 



 
 

آن تعداد از  نکشت یعنی –رسید  "تلاقی ینقطه"، بود که تا بتوان بدان طریق به ایالات متحده یهاکشته

ند توانست نخواه هایتنامیولاجبار، و با آنگاه را نداشته باشد. اشینیگزیجاسربازهای دشمن که دشمن توان 

 داد. ددرخواهنو در نتیجه تسلیم شده و به صلح تن  مقاومت نموده ایالات متحدهدر برابر ماشین جنگی 

این است که جنگ در ویتنام را به صورت یکی از  راهشانجام داد یک  آرانممک آنچهبرای درک 

شمن را د یهاکشتهاین روند مفروض  تولید باید انباشت حال در  تصور نمود. یدارهیسرماروندهای تولید 

الات ایحکومت  است، قرار داد. یدارهیسرمادستگاه  یمحرکهکه نیروی  پولی یهیسرمابه جای انباشت 

که  گونهانهم اما ؛تلاش نمود تا با تکیه به ارتش قهارش به بیشینه کردن این انباشت دست یازد متحده

-جنگ چریکی را برگزیده و از درگیری رو یوهیش دشمنشانآموختند،  هاژنرالو  هابالادستو  آرانممک

حمله کرده و پس از ضربه زدن  هاآنبه  خواستیمکه خود  هرگاهاین دشمن  .نمودیمرو خودداری -در

دیگر،  از سوی .دیگردیمبه سرعت در مناطق روستایی و جنگلی ناپدید  ایالات متحدهبه ماشین جنگی 

امی ممکن هر ویتن تشخیص دهند. هایرنظامیغبه آسانی سربازان را از  توانستندینم ایالات متحدهنیروهای 

تناسب  یمدائاگرچه کسی حاضر نبود که بپذیرد، اما افزایش  بود که یک رزمنده باشد، حتا زنان و کودکان.

یالات ااین است که از نظر  اماواقعیت امر،  بود. هایرنظامیغکشتار الزاماً به معنای کشتن هر چه بیشتر 

 در دیدرس بهتر قرار "دشمن"که نیروی نظامی  شدیمباعث  هایرنظامیغکشتن هر چه بیشتر  متحده

 .شدیمته نیز کاس "دشمن"مورد نیاز برای جایگزین ساختن سربازان  یرهیذخاز نیروی  حالدرعینگرفته و 

ته گف "جنگ بر علیه ترور")پسر(، در چارچوب  جورج بوش ینهیبکا، وزیر دفاع در 375دانالد رامزفلد

گی در آن زند هاآنخشکاندن مردابی است که " هاستیتروربود که بهترین شیوه برای مبارزه بر علیه 

یعنی  ؛دشون برملاکه سربازهای دشمن  شودیمکه سلاح به دست ندارند باعث  ییهاآنکشتن  ۸۹۹".کنندیم

بنابراین، از همان ابتدای جنگ کشتن  ؛مردابی را که بتوانند در آن پنهان شوند از دست خواهند داد هانیا

شتن ک بر اساس بیشینه کردن تناسب کشتار پیشه کرده بود. ایالات متحدهسیاستی بود که  هایرنظامیغ

آن به عمل  شتن برنقض قوانین جنگی بوده و به این دلیل تلاش بسیاری برای سرپوش گذا هایرنظامیغ

را در  یااسلحهیکی از ترفندهای رایج این بود که  آورده است. کتابشزیادی را در  یهانمونه ترزآمد که 

                                                       
۳7۲ Donald Henry Rumsfeld 

۳76 Kathleen T. Rhem, “Rumsfeld on Terrorists: Drain the Swamp They Live In,” September 18, 2001, 

http://defense.gov. 



 
 

همین هم غالباً نیاز نبود زیرا که فرماندهان همواره حاضر  اما ؛قرار دهند شدهکشتهکنار پیکر غیرنظامی 

 ل و مدرک بپذیرند.بودند تا حرف افسران حاضر در صحنه را بدون دلی

 بر مبنای تفاضل( همانند درآمد منهای "تناسب کشتار") ایالات متحده یهاکشتهدشمن منهای  یهاکشته

اشت  حرکت نیروی مخرب  انب یادامههزینه )سود( نیست؛ سود باید به شکل پول درآورده شود تا بتواند به 

 ردیپذیمصورت  ایالات متحدهپولی شدن در کنف حمایت حکومت  یپروسه [ یاری برساند.یدارهیسرما]

یک شرکت بزرگ با منابع نقدینگی هنگفت و خط اعتباری نامحدود، نه تنها  یمثابهبهآن را  توانیمکه 

لتی دو یقرضهمالیات را همواره زیاد نموده، اوراق  توانیم در داخل کشور بلکه در سراسر دنیا فرض نمود.

 ارزی یرهیذخ عنوان به دلار از دنیا سراسر یاستفاده به توجه با –پول چاپ کرد؛ و افزون بر آن  و فروخته

تا زمانی که جنگ با پیروزی به  بازرگانی داشت. یموازنه کسر  نامحدود طور به کشوری هر با توانیم –

 پایان برسد پول جریان خواهد داشت.

ناسب هدف ت اینکهبا توجه به  مدیریت است. یجوهرههر کارفرمایی بر این نکته آگاه است که کنترل 

 هماهنگمکن شکل م نیترقیدقکه به  دیبایمتولید  یپروسهکشتار بیشینه بود، بنابراین تمامی وجوه 

انجام کار بود )یعنی نخست، تعداد کارگرهای لازم برای  چندین نوع از کنترل دارای اهمیت بود. .شدیم

 تقریباً نامحدود سرباز از طریق سربازگیری اجباری تضمین شده بود. یعرضه سربازها و افراد پشتیبانی(.

سیاسی تعلق داشتند این امکان ایجاد شده بود که تا  بانفوذمتموّل و  یهاخانوادهکه به  ییهاجوانبرای 

رخیزند، تا مبادا که به مخالفت از جنگ ب ربازی معاف شوندبتوانند با توسل به وسایل مختلف از رفتن به س

، سیاهان، هاوستدپیسفپایینی  یهاهیلاحاکمیت،  نظرنقطهاز  ثابت گردید. بطلانشفرضی که البته بعدها 

 یهاههجببه  فرستادنشان، حالدرعینبوده و  ریپذمصرفاز نظر اقتصادی  هایبومو  هاینیلاتآمریکای 

 .نمودیمسلب  هاآنداخلی را از  یهایناآرامجنگ امکان ایجاد 

ت که کسی دیگری را بکشد امر نامتعارفی اس اینکه .آموختندیمدر نخستین قدم باید کشتن را به سربازها 

 یهاجنگدریافته بودند که در خلال  گرانپژوهش تابوهای اجتماعی شدیدی بر علیه آن وجود دارد.

 انچنآنبه عمد  آنکهو بیست، سربازها به طور مرتب از شلیک کردن خودداری کرده و یا  نوزده یهاسده

آموزش سربازها را  یهاوهیش امارهبران نظامی در پاسخ،  کرده که تیرشان به هدف نخورد. یریگنشانه



 
 

واردها را -تازه هایمربنخست،  هدف اول ایجاد همبستگی افراطی در میان گروه بود. ۸۹۹عمیقاً تغییر دادند.

آموزشی، اگر که  یوهیشدر چارچوب این  نداشت. یافاصلهکه با شکنجه  دادندیمقرار  دائممورد آزار 

طولانی تحت  یهاییمایپراهرا مجبور به  هاآنسربازهای تحت آموزش را از خواب و خوراک محروم کرده، 

 هینبتباشد، به شدت  زیانگخفتکه بیهوده و  شرایط نامساعد نموده، برای سرپیچی از فرامین، هر قدر هم

 ؛این افراد در هم شکسته شده و به هر چه که گفته شود عمل خواهند نمود یدفاعسیستم  آنگاهکرده، 

 ییهانآ منسجم تبدیل شده، واحدی که به طور یگانه عمل خواهد نمود. یاتوده، این افراد به گریدعبارتبه

ر هم کسی اگ را خواهند پذیرفت. یاابلهانهکردن از هر رژیم  یرودنبالهباشند که به این شیوه تربیت شده 

، "صفت-زن"قطارها با عناوینی مانند -از چنین کاری سر باز زند، هم از سوی فرماندهان و هم از سوی هم

علت  هایمربدوم،  .ردیگیمنامیده شده و مورد آزار جسمی و روانی قرار  "دختر"و یا  "جنده"، "کونی"

ه ک مادون انسان ربط داده یهایخارج یخصمانهرا به نیات به اصطلاح  فرساطاقت یهایریگسختاین 

 .شدندیمخوانده  "کُنگ"و  "زادهحرامزردهای "، "هاجکچشم"، "گوک"در مورد ویتنام با عناوینی مانند 

ا بکش! ر هاگوک" یهانعرهبه  این افراد در شرایط خستگی و درماندگی، عصبیت، بیم و هراس، به تدریج

 یآماده گذارندیمجنگ پا  یهاجبههبه  هانیابدین ترتیب، از زمانی که  خواهند پیوست. "را بکش! هاگوک

را  ییهانآو به این خاطر که  دوستانشانشریف بلکه صرفاً به خاطر  یازهیانگ، آن هم نه از روی اندکشتن

ایالات  در ارتش هایرنظامیغپس آیا جای تعجب است که کشتن  حیواناتی بیش نیستند. کشندیمکه 

فته ، خسته و کوآلودچرکگیر، -در سرزمینی متخاصم، در هوایی گرم و نفس امر رایجی بوده است؟ متحده

، دگانشاندیدر برابر  دوستانشانتکه شدن -جنگلی، تکه یهاراهکمداوم و تبادل آتش در  یهاییمایپراهاز 

ار و بودن برای بالا بردن تناسب کشت دائمهستند، زیر فشار  آنجاین فکر افتادن که چرا در کمک به ا-کم

ارتشی از گشودن آتش به روی مردم، شکنجه افراد، تجاوز به  نیچننیاگرفتن انعام برای این کار، نفرات 

 ۸۹۳و برپا کردن جهنمی از بیشترین خشونت ممکن سر باز نخواهند زد. زنان

                                                       
 رجوع شود به: ۳77

Vicki Haddock, “The Science of Creating Killers,” August 13, 2006, http://sfgate.com. 
 تلفی داشت.مخ یهاشکل شدیمکه برای کشتن هر چه بیشتر به کار گرفته  هایییزانهانگبنا به گفته ترز،  ۳78

 یجازهافرستادن افراد به مناطق ساحلی برای خوش گذراندن چند روزه، دادن مدال، غذای اضافه، آبجو بیشتر، "

 "بوده است. هایزانهانگاین  یجملهو محول کردن وظایف سبک در پایگاه از  غیرنظامی افزاررختپوشیدن 



 
 

 پایین ارتش انداخت، غالباً این یهاردهنخست به گردن سربازها و  یوهلهتار را نباید در تقصیر این کش

نژادپرست  تشنه به خونی بیش نبوده که جنگ را  ی هاقاتلبالاتر بودند که  یهاردهافسران و فرماندهان 

که در سرپوش  ۸۹۷کالن پاولاز  توانیم مورد این در – دهیدیمبرای دستیابی به مدارج بالاتر مفید 

را که  هآنچکه  اندکردهیم فکر اغلب و –دست داشته، به عنوان یک نمونه نام برد  مای لایگذاشتن بر 

 یدهفرمان، ویلیام وستمورلند اشنمونهیک  درست است. انددادهبه خورد سربازها  هایتنامیودر مورد 

 هایغربمردم خاور  دور همان ارزشی را که زندگی برای "نیروهای آمریکا در ویتنام است که گفته بود، 

ونات و شئ زندگیبرای  هاآن اما ؛میقائلما برای زندگی و شأن انسان ارزش  ...هستند ندارد قائلبرای آن 

ند بود هاآن؛ کردندیماین افسران بودند که سربازها را در این مسیر هدایت  ۸۳۱"نیستند. قائلانسانی ارزشی 

که تا  دکردنیمشکنجه را اختراع  یهاوهیشبودند که  هاآن؛ گذاشتندیمجنگی سرپوش  یهاتیجناکه بر 

که  کردندیمشدیداً سادیستی را اختراع  یهاکیتاکتدر جنگ از آن استفاده شود؛ و این افسران بودند که 

 انجامید. "را بکش یاجنبندههر "سرانجام به 

یروهای نظامی و پرسنل غیرنظامی )در اساس باید گفت مزدوران( ، از ننیچنهم، ایالات متحدهدر این جنگ، 

ارتش  یهنیهز یعمدهبه علاوه،  جنوبی، استرالیا، نیوزیلند استفاده نمود. یکرهکشورهای دیگری مانند 

زیر  در اسم مستقل بود، اما به واقع اگرچهاین ارتش  .شدیمتأمین  ایالات متحدهویتنام جنوبی نیز توسط 

 یرنامهبشتافته بودند،  ایالات متحدهتمامی این نیروهای جانبی که به کمک  کنترل آمریکا قرار داشت.

اجرا  .گرفتندیمو برخی نیز نبوغ شخصی خویش را در کشتارگری به کار  را پذیرفته بودند آرانممکعمل 

 زارشانکشتکه به زور از خانه و  ییهاآنبرای اسکان  "ستراتژیکا یهادهکده"عملیات روانی، ایجاد 

متنوع شکنجه جملگی از سوی این نیروها در تمام  یهاوهیشو  عملیات ترور یاندازراهرانده شده بودند، 

 ۸۳۵طول جنگ به کار گرفته شد.

                                                       
Turse, Kill Anything That Moves, Kindle Edition, 44. 
۳7۲ Colin Luther Powell 

۳8۴ Westmoreland made this statement in the film Hearts and Minds (1974). 

پیش  هاسال، پرسنل پشتیبانی دهدیمبه روشنی نشان  آمریکایی خاموشکه گراهام گرین در رمان  گونههمان ۳81

 شصت، در ویتنام حضور داشتند. یدهه ییمهناز آوردن نیروهای نظامی در 



 
 

این  .نامدیمثابت  یهیماسرتولید نیاز به دروندادهایی به جز نیروی انسانی دارد که مارکس آن را  یپروسه

 یهانیمکه اقلامی مانند  بود جمعی کشتارثابت[ در جنگ بر علیه ویتنام به طور عمده سلاح  یهیسرما]

ناپالم،  هایبمبتا  52-ب یهاافکنبمبآتشبار، ناوهای جنگنده،  یکوپترهایهل، تانک، ۸۳۱موریکل

ایالات  .شدیمرا شامل  ایالات متحدهشیمیایی  یزرادخانهو عناصر دیگری از  عامل نارنجی، فسفر سفید

نیز  یریذناپیریساز این ادوات و ابزار کشتار برخوردار بوده و اشتهای  ییانتهایباز موجودی تقریباً  متحده

در  نامتناهی یزرادخانهارتش آموخته بودند که چگونه از این  یهاردهتمامی  داشت. گرفتنشاندر به کار 

 حتمی بود، استفاده کنند. هایرنظامیغهر شرایطی، حتا زمانی که تلفات جانبی 

( را داریم که به سرمایه در شکل نیروی ایالات متحدههنگفت حکومت  یخزانهپولی )از  یهیسرماحال، 

رین ی به بهتجنگ در روند  کار یصحنهدر  آنگاهاین دو عنصر  ثابت تبدیل شده است. یهیسرماکار و 

انی سربازان و پرسنل پشتیب یرانهیگیپاز طریق تربیت  کنترلشکه  شوندیموجه ممکن در هم ادغام 

به طور خود به خودی دست به  آنکهگفته شود عمل کرده و یا  آنچه، پرسنلی که به هر ردیگیمصورت 

 که تناسب کشتار بالا را تضمین نماید. زنندیمعملیاتی 

ح است که پُر واض شود.” فروخته" هاکشتهتناسب کشتار باید به منظور گسترش انباشت   اینکهسرانجام 

 یشدهیطراحبلکه در عوض، از طریق تبلیغات به دقت  .شودینماین فروختن در شکل سنتی آن انجام 

 که یمداراناستیسو  ، افکار عمومیهارسانهبه خورد  دائمکه به طور  شودیممرزی فروخته -و-بی حد

ن روشنایی ظاهر شد"به اصطلاح  .شدیمجنگی مُهر تأیید بگذارند داده  یهانهیهزبر پای  یستیبایمنهایتاً 

ه به ، اگرچایالات متحدهکه گویا  شدیمایجاد  دائماًاین شبهه  .افتادینمهرگز از زبان  "در انتهای تونل

ه هم ک یبازشبمهیخ یهاعروسک .آوردیم را به دست هایتنامیو "قلب و ذهن"کندی اما به یقین، دارد 

ه خدمت ، گویا جملگی کمر بشدندیمدر ویتنام جنوبی به کار گماشته  ایالات متحدهبه نام حکومت از سوی 

 .آمدندیمگرد  پرچمشانفوج به زیر -دموکراسی بسته و مردم نیز فوج

ه و ریاکاری به کار گرفت یبازدغل یهاوهیشادعاهای سخیفی تمامی  نیچننیابرای باورکردنی ساختن 

 یاستثناه ب سازگار بودند. یبازحقه گونهاینارتش و دولت با  پوشانده شود. هاتیواقعزشت  یچهرهتا  شدیم

رتکب در ویتنام م ایالات متحدهکه ارتش  یایجنگچند سرباز، تقریباً هیچ افسری به خاطر هزاران جنایت 

                                                       
Graham Greene, The Quite American (London: Penguin Classics, 2004), originally published in 1955. 

۳8۹ M18 Claymore mine 



 
 

ن تعداد اندکی هم که در دادگاه مجرم شناخته شدند احکام بسیار سبک هما شد، به محاکمه کشیده نشد.

ون ، همچگرفتیماز آن گذشته، فارغ از میزان شدت جنایتی که مورد بررسی قرار  در موردشان صادر شد.

خشم  ش کردنکهمواره توانست با صبر کردن برای فرو ایالات متحده، حکومت مای لایدر  جمعی کشتار

چند "جنایات صرفاً کار  گونهاینکه  کردیم یالغا گونهاین زمانهم کهدرحالیو نارضایتی افکار عمومی و 

 بوده، جلوی زیان وارده را بگیرد. "نخاله

به کار گرفته شد به طور مرتب پولی شده و انباشت  هامردهکه در تولید اجساد  یاهیسرمابدین ترتیب، 

 .رفتیمب به پیش سرمایه با شتا

که به راه  عامیقتلو  یزیرخون، بر اساس شدیماداره  "مدیریت علمی"را که با  آرانممکاگر جنگ 

یی انجام نیروهای آمریکا آنچه ترز از موفقیت بسیار بالایی برخوردار بود. دیتردیبانداخت قضاوت کنیم، 

 ،یسوزخانهکشتن، شکنجه، تجاوز، بدرفتاری، اسکان اجباری، ": کندیمخلاصه  گونهایندادند را 

 هاییکایرآم حضور هنگام رفتار گونهاین –، زندانی کردن افراد بدون مجوز قانونی لیدلیب یهایریدستگ

 کندیمکه به روشنی ثابت  دهدیم ارائهوی صدها نمونه در این مورد  ۸۳۸".بود روزمره کاملاً امری ویتنام در

ستایی طی سفرهای متعددی مناطق رو نیچنهمترز  بربریتی به واقع سیاست رسمی بوده است. نیچننیاکه 

، هر اندازه هم که کوچک، یادهکدهوی در این سفرها مشاهده نمود که در هر  ویتنام را زیر پا گذاشت.

 ینشدهگزارش  روزمره و یهاشقاوتدر جنگ، یعنی قربانیان  شدهکشته یهاییروستادهقانان برای 

 .اندنموده، بنای یادبود برپا هاییکایآمر

خواهان تناسب  یواروانهیدارتش به طور  یهاژنرالو  هاسرهنگکه  دهدیم ارائهمواردی را  نیچنهم ترز

به فرماندهی نیروهای آمریکایی  ۵۷۹۳ یهیفوردر  ۸۳4ولیاژولیَن ژنرال  کشتار بالا به هر قیمتی بودند.

نج مسکونی متراکمی با جمعیتی نزدیک به پ یمنطقهدلتای مکونگ  رسید. دلتای مکونگ یمنطقهدر 

گرفته و فرمان به  "دیوانگی"، تصمیم به ۸۳۱هانت ایراو تحت  امر وی، سرهنگ  ولیا میلیون نفر بود.

ردان گُ مفتخر گردید. "قصّاب دلتا"به این دلیل بود که وی به دریافت لقب  دادند. هایرنظامیغ عامقتل

                                                       
۳8۳ Turse, “Kill Anything That Moves, Kindle Edition, 6. 

۳8۰ General Julian Ewell 

۳8۲ Colonel Ira Hunt 



 
 

وسط به طور مت شدیمهر سرباز آمریکایی که کشته  یازانهم پیاده که تحت فرماندهی او قرار داشت، به 

و  جانسونکه  یابرنامهاز یک سو به دلیل  (.۷)یعنی تناسب کشتاری معدل  کشتیمنه نفر ویتنامی را 

ایگون به دست حکومت س مکونگ دلتایکه کنترل  خواستندیمطراحان جنگی وی به راه انداخته بودند و 

بیفتد تا بلکه بتوانند در مذاکرات صلحی که در پیش بود دست  بالا را داشته باشند؛ و از سوی دیگر به خاطر 

چهارده ماه پس از حاکمیت  حکومت ترور به راه انداخت. دلتای مکونگدر  ولیا، اشیشخصجنون 

 ۵۸4 آورسرساموی بر این منطقه، تناسب کشتاری که واحد وی به راه انداخته بود به میزان  زیآمجنون

که از درگیری در نبرد با ابعاد بزرگ خودداری  بخشیآزادجنگیدن نیروهای  یوهیشبا توجه به  رسید.

 باشد. بوده هایرنظامیغکه از  دیبایم هاکشتهنتیجه گرفت که تقریباً تمامی این  توانیم، کردندیم

 و لائوس آمارِ تلفات جنگی در ویتنام، کامبوج

در ویتنام مرتکب شده است  ایالات متحدهکه  یایجنگاگرچه گ رد آوردن  شواهد موثق در مورد جنایات 

روانی و اجتماعی  یهابیآسو  هایزخم، هاکشتهآمار  مربوط به تعداد کل  یارائهدارای اهمیت است، اما 

آماری  زیر که تلفات وارده بر  یهاداده متحمل شدند نیز بسیار مهم است. هایتنامیوناشی از جنگ که 

 یجهیتندر  شانیمرزها یوراکشورهای لائوس و کامبوج که مستقیماً در جنگ نداشته و گسترش جنگ به 

 ۸۳۹است: دهندهنتکابود، هنوز هم  ایالات متحدهمخفیانه  یهابمبارانکمپین 

 .بالغ بر یک میلیون و هفتصد هزار تن از نیروهای انقلابی کشته شدند 

 .نزدیک به دویست و پنجاه هزار نفر از سربازان ویتنام جنوبی کشته شدند 

  متحده ایالاتهوایی  یهابمباراندر ویتنام شمالی بر اثر  یرنظامیغبیش از شصت و پنج هزار نفر 

را به طور کورکورانه هدف قرار  هابندرگاهو  هامارستانیب، مدارس، هاکارخانهکه به طور مستمر 

 کشته شدند. دادیم

  می دو میلیون غیرنظا کمدست چهار میلیون ویتنامی در جنگ کشته شدند، یعنی که  کمدست

در هنگام شروع جنگ در  ویتنامی به دست نیروهای آمریکایی و برادران مزدورشان نابود شدند.

رصد بیست و یک د ایالات متحدهجنگ  شصت جمعیت ویتنام نوزده میلیون نفر بود. یدههاوایل 

                                                       
۳86 Turse, 11-13; Oliver Stone and Peter Kuznick, The Untold History of the United States (New York, 

Gallery Books, 2012), Chapter 10. 



 
 

 ۵۳۱نزدیک به  ۵۷۹۱در سال  ایالات متحدهجمعیت  از این جمعیت را سبعانه به کام خویش بلعید.

 کشته شده باشند. میلیون آمریکایی ۸۳ تصور کنید که در جنگی در آن دوره میلیون نفر بود.

  ن هشت بی"آورده تعداد مجروحین غیرنظامی به این شرح است:  کتابشدر  ترزبنا بر منابعی که

زار نفر شصت ه-و-و بین هشتاد تا صد تا شانزده هزار نفر فلج، بین سی تا شصت هزار نفر کور

 غیرنظامی جمع کل مجروحین "جنگ در ویتنام جنوبی بوده است. پیامدهایقطع  عضو از جمله 

 ۸۳۹میلیون نفر بوده است. ۸/۱ کمدست 

  ست تاریخ بشری به د یهاجنگحجم بمبی که بر روی ویتنام ریخته شده بیش از جمع کل تمامی

و سه برابر کل مقداری است که در جنگ جهانی دوم از سوی تمامی  درگیر بوده یهاطرفتمامی 

 درگیر ریخته شد. یهاطرف

  سراسر خاک کشور را آلوده کرد. کشعلفنوزده میلیون گالُن 

 .نُه تا پانزده هزار دهکده در سراسر ویتنام جنوبی نابود شد 

  هشت -و-صنعتی به شدت تخریب شد؛ بیست یگانهشششمالی کشور تمامی مناطق  یپارهدر

شانزده شهر ولایتی بر اثر بمباران با خاک -و-شش شهر از صد-و-و نود شهر از سی شهر ایالتی

 شدند. کسانی

 ا که مشاور امنیت ملی ر نیکسن، سیزده بار تهدید به استفاده از بمب اتمی نمود. ایالات متحده

 یهابمبارانبعداً به وزارت خارجه رسید، سرزنش کرده بود که در این مورد و در مورد دستورش برای 

خودش اصلاً  خود وی بارها گفته بود که این چیزها برای نارنجی بوده است.-خیلی نازک ۵۷۹۱

 ۸۳۳اهمیتی ندارد.

  که در سراسر کشور پراکنده بود، بیش از  نکردهعمل یهانیمو  هابمبجنگ نیز،  یخاتمهپس از

 یسازپاکوسیعی از کشور وجود دارد که  یهابخشهنوز  دو هزار کشته به جای گذاشت.-و-چهل

 نشده است.

                                                       
۳87 Turse, Kill Anything That Moves, Kindle Edition, 13. 

۳88 Stone and Kuznick, The Untold History of the United States. 



 
 

  طول جنگ به کار برد مشکلات بهزیستی در  ایالات متحدهکه  ییهاکشعلفعامل نارنجی و دیگر

 ویتنامی ایجاد نمود. هاونیلیمبسیاری را برای 

  سایبانی ویتنام نابود گردید.-سه یهاجنگلتقریباً تمامی 

   در کامبوج به راه انداخته بود بیش از سه میلیون تُن  ایالات متحدهکه  "مخفیانه"در خلال جنگ

جایی اجتماعی، تخریب محصولات -به-هزار هدف ریخته شد که باعث جا-بر روی صد افزاربمب

به طور مستقیم مسئول به قدرت رسیدن حکومت  ایالات متحده زراعی و قحطی و گرسنگی گردید.

-بود که متعاقب به قدرت رسیدن این دار یایکشنسلو  پُل پُتبه رهبری  خمرهای سرخ

یتنامی نیروهای و کهدرحالیرا گرفت،  پُل پُتجانب  ایالات متحدهیقت، در حق دسته به راه افتاد.-و

 سرانجام به حکومت ترور وی خاتمه دادند.

  میلیون تُن بمب بر سر لائوس ریخته شد. ۹/۱بیش از 

 از جنگ آرانممک یسوداگرانهدر مدلِ  بارمرگ یهانقص

یالات اویش، سال در پی سال، ادامه دادند تا سرانجام نیروهای انقلابی کماکان به رزم خ اما، همهنیابه رغم 

شکل  م پس از جنگ دوم جهانی، به زانو درآوردند. یهاسالکه فرانسه را در  گونهآنرا نیز، دقیقاً به  متحده

 توانستینموی در این بود که وی  یبرنامهنقص  نیتربزرگ در کجا بود؟ آرانممک ریناپذخدشه یبرنامه

 ترگبزر، بلکه در سطوح "محل کار"را در چارچوب روابط اجتماعی، نه تنها در به اصطلاح  اشیدیتولطرح 

ویتنام دارای تاریخی هزار ساله از مقاومت در برابر تجاوز  تصور نماید. ایالات متحدهویتنام و  یهاجامعه

ه دیدگاه درازمدت بوده و ب از زندگی داشتند یک هایتنامیودیدگاهی که  دیگر بود. یهایامپراتورملل و 

بزرگی بزنند که در تصور  یهایفداکاردست به  استقلالشاناین سبب حاضر بودند که برای حفظ 

 اچهآتش در دریدر  فرانسیس فیتزجرالدکه  طورهمان .دیگنجینمنیز  ایالات متحده گرانحکومت

که سکّان کشتی جنگ را در دست داشتند چیز زیادی از تاریخ، فرهنگ و زبان  ییهاآن، کندیمیادآوری 

 ۸۳۷.دانستندینم هایتنامیو

نگ ویتنام با ج در جنگ بوده یک ابلهیت محض بود. کنندهنییتعتناسب کشتار تنها معیار  اینکهباور به 

                                                       
۳8۲ Frances Fitzgerald, Fire in the Lake: The Americans and Vietnamese in Vietnam (New York: Little, 

Brown and Company, 1972). 



 
 

 یهایانقلابعث گردید که این خود با امپریالیستی در سراسر جهان مصادف بود.-مبارزات رو به رشد ضد

، یدارهیسرمادر کشورهای مرفه  تظاهرکننده هاونیلیممعنوی بسیاری، حتا از سوی  یهاتیحماویتنام از 

 یک جنبش اما ؛شصت حامی جنگ بودند یدهه، اکثریت جامعه تا اواخر ایالات متحدهدر  برخوردار باشند.

زگیری که خود از سربا شدیمجنگ به راه افتاد که غالباً از سوی جوانان طبقه متوسط رهبری -ضد یسرزنده

 مادی یهاکمکویتنام  یهایانقلاباتحاد جماهیر شوروی و برخی دیگر از کشورها به  در رفته بودند.

خرد، می را به جان بخطر استفاده از سلاح ات توانستینم ایالات متحدهبه همین دلیل بود که  .نمودندیم

 تسلیحاتی مجهز بود. نیچننیازیرا که دشمن وی در جنگ سرد به بهترین شکلی به 

ن که کارگرا گونههمان ( تضادهای بسیاری وجود داشت."محل  کار"در میدان  جنگ )یعنی به اصطلاح در 

ین پای یهاردهرما شده، جمعی بر علیه کارف-دستهبا کارفرماها دچار مشکل شده که گاهاً منجر به اقدام 

أثیر جنبش تحت ت پوستاهیس یهافهیوظسرباز  .گرفتندیمقرار  شانفرماندهارتش نیز در تضاد با افسران  

 یهاپلنگامپریالیستی -تحت تأثیر حزب ضد نیچنهمحقوق مدنی که در داخل کشور جریان داشت و 

که چرا باید به جای مبارزه برای آزادی خویش از سرکوب نژادی  شدیمایجاد  برایشان سؤال، این سیاه

لی م بخشیآزادبه جنگ بر علیه زنان و مردانی بروند که برای دستیابی به استقلال اقدام به جنگ 

 ، آن هم توسط ارتشی کههایتنامیوبعضی از سربازها با دیدن إعمال خشونت عریان بر علیه  ۸۷۱.اندنموده

 ، واکنشجنگدیمبرای به اصطلاح کمک به مردم ویتنام در به دست آوردن دموکراسی که  کردیمادعا 

و ریاکاری  یپردازدروغسربازهای آمریکایی از وقوع تظاهرات در کشورشان و یا  .دادندیمنشان 

استفاده از مواد مخدر در میان  نبودند. خبریبو فساد در ارتش و حکومت ویتنام جنوبی  مداراناستیس

 بود به شدت رواج داشت. هاجبههبه دلیل فرار از دهشتی که واقعیت  روزمره در  کمدست  بازها که سر

را  انجانششده و تعداد کمتری حاضر بودند که  ترباختهروحیه هایارتششدن  جنگ،  تریطولانبه موازات 

 .ردندکیمرا طی  شانسالهکیکه روزهای واپسین مأموریت   ییهاآنبرای هیچ به خطر بیندازند، به ویژه 

                                                       
۳۲۴ Joshua Bloom and Waldo Martin, Black against Empire: the History and Politics of Black Panther 

Party (Berkeley: University of California Press, 2013). 

چرا "گفته بود:  1۲67وظیفه در سال -از رفتن به نظام اشیچیسرپکه محمدعلی کلی در توضیح  طورهمان

 یاهوهقرفته و بمب و آتش بر سر مردم  یهنمماز  دور به ده هزار فرسنگکه لباس ارتش به تن کرده و  خواهندیم

نیز  نسانیاحقوق  ینکمترو از  شدهبا به اصطلاح کاکاها در لوییزیانا مثل سگ رفتار  کهیدرحال ،ویتنام بریزم

 (http://alphahistory.com) ؟اندبهرهیب



 
 

 سربازها شروع به سرپیچی از دستورات فرماندهان نموده و در مجموع کشتن  افسران امر نامعمولی نبود.

 :دیگویماو  بسیار آموزنده است. ۵۷۹۵در سال  رابرت هاینلسرهنگ  یدهندهتکانگزارش 

دتر از هر زمانی و ب ترنییپاتثنای چند مورد، ، به اسایالات متحدهنیروهای مسلح  جنگندگیروحیه، انضباط و 

با هر معیاری که بخواهیم بسنجیم، ارتشی که در  .استدر قرن حاضر و یا حتا در طول تاریخ این کشور 

 کهاینواحدهای ما یا از ورود به نبرد احتراز کرده و یا  ویتنام باقی مانده در وضعیت فروپاشی قرار دارد.

لاً بوده و کام ورغوطهته، فرماندهان را کشته، اگر هم که متمرّد نباشند در مواد مخدر فرمان را زیر  پا گذاش

 ۸۷۵.اندباختهروحیه 

: کشتن افسران )در یکی از واحدها در دهدیم ارائهبسیاری را در این زمینه  یهانمونهوی سپس در ادامه 

 یجمعستهد(، گذاشتن جایزه برای کشتن افسران، سرپیچی گرفتیمهفته یک قتل صورت  هر ۵۷۹۵ سال

از دستورات فرماندهان و حتا حاضر نشدن برای عملیات، خودداری از پوشیدن یونیفورم، تبلیغ علنی بر علیه 

نظامی، طرح دعوی بر علیه افسران در دادگاه، اعتیاد گسترده به هروئین و فرار از  یهاگاهیپاجنگ در 

 کنترل مطلقی که نیاز استراتژی جنگی اً حتا با پیوستن به نیروهای دشمن همراه بود(.واحدها )که بعض

پیروزی در جنگ تنها به دست سربازانی میسر است که حاضر  بازاری بدل شد.-بود به آشفته آرانممک

 بدون آن، شکست  در جنگ حتمی است. بجنگند. هاجبههباشند در 

 انقلابِ سربازان

الف  ، سربازان  مخشوندیمرگران  اعتصابی از کار اخراج شده و از ورود به م لک کارفرما منع کا آنکه برخلاف

جنگ )یا به عبارتی سربازان  اعتصابی( سرانجام از خدمت مرخص شده و با حفظ تمامی حقوق شهروندی 

ذشته را ه گک خواستندیمکه از جنگ برگشته بودند  ییهاآناگرچه بسیاری از  .گشتندیبازمبه کشور 

نفرت  از جنگ چنانآننیز بودند که  یاملاحظهقابلتعداد  امابرگردند،  شانیعادفراموش کرده و به زندگی 

کرده و یا دیده بودند چنان عذاب وجدانی داشتند که خود را برای ایجاد تغییر موظف  آنچهپیدا کرده و از 

، ولی جنگ-، گاه در ائتلاف با جنبش ضدآنجادیگر نموده و از -این افراد شروع به یافتن یک .دندیدیم

ز ا هرکدام جنگ ایجاد نمودند. ی هایدهشترا با هدف آگاه نمودن عموم از  ییهاسازمانعمدتاً با یکدیگر 

                                                       
۳۲1 Colonel Robert D. Heinl Jr., “The Collapse of the Armed Forces,” Armed Forces Journal, June 7, 

1971, http://msuweb.montclair.edu. 



 
 

ص به مخصو یاهمارستانیباین تشکیلات امور مشخصی، مانند رفتار با سربازان بازگشته از جنگ در 

مانند پایان دادن به جنگ نیز  یتریعمومو  ترمهم مسائلی که به حالدرعینرا دنبال نموده،  ۸۷۱هاآن

به این معنا که سربازها از  :کردندیمرا نیز بازی  یسازپاکنقش  نیچنهم هاسازماناین  .پرداختندیم

در  ایند.جنگ کنار بی یهاصحنهاز  شومشانبا تجارب  توانستندیمدیگر گاهاً -طریق صحبت کردن با یک

 بود. هاآنو دیرپاترین  نیترسرشناساز  ۸۷۸جنگ ویتنام-سربازانِ ضد، سازمان هاسازمانمیان این 

؛ هاستیمائوئبرای  یقراولشیپگروه "بنا نهاده شد، در طی یک دهه تبدیل به  ۵۷۹۹در سال  که سازماناین 

؛ تظاهرات وسیع دهیسازمانبرای فعالین جهت  یالهیوس؛ هاموکراتدانتخاباتی برای  یهاتیفعالمقر 

جنگی؛ محلی  یهاتیجنا یهامحاکمهموزیک رَپ؛ مرکز اطلاعات برای  یهاگروهبرای  ییگردهمامحل 

 تبدیل گردید. ۸۷4"ترک اعتیاد برای معتادین شگاهیآسابرای دور هم جمع شدن شاعران؛ و 

این مسیر از  در سعی نمود تا به مخالفت هر چه بیشتر بر علیه جنگ دامن زند. دائماین سازمان با تبلیغات 

ت در نام برد: شرک هاتیفعالاز این  توانیمکه از جمله  شدیممختلف استفاده  یهاتیفعالیک رشته از 

 یآورجمعاز این دست در انظار عمومی؛  یهامدالجنگ؛ به دور ریختن قلب بنفش و دیگر -تظاهرات ضد

 یهاشقاوتخیابانی که  یتئاترهاطولانی به همراه  ییهاییمایپهرادادخواست؛ انجام  یهاورقهبرای  امضا

آزادی؛  یمجسمهدولتی و بناهای یادبود، از جمله  یهاساختمان؛ اشغال گذاشتیمجنگ را به نمایش 

برگزار شد که در آن  ۵۷۹۵در سال  دیترویتدر  که زمستانتحقیقات سربازِ انتشار خبرنامه؛ و 

که به دست نیروهای آمریکایی و  ییهایرحمیبجنگی و  یهاتیجناسربازهای بازگشته از جنگ در مورد 

تعداد اعضا این سازمان در اوج خود به  در ویتنام صورت گرفته بود شهادت دادند. ایالات متحدهدولت  

جنگ جانی تازه -این گروه به جنبش ضد این بود.نفوذ گروه بسا بیشتر از  اماپنج هزار نفر رسید، -و-بیست

در نزد افکار عمومی از اعتبار زیادی برخوردار بوده و اتهام  برگشتهازجنگبخشید؛ به این دلیل که سربازان 

رو  کارگر بودند، بدین یطبقهبرچسبی ناچسب بود چرا که به طور عمده از فرزندان  هاآنبه  ییگرانخبه

                                                       
 ( مشهور شد.Born on the Fourth of July) متولد چهارم ژوئیهاین مسئله بعداً با نمایش فیلم  ۳۲۹

 به روی صحنه آمد. )م.( تام کروزو بازیگری  آلیور استونو به کارگردانی  1۲8۲این فیلم در سال 

۳۲۳ Vietnam Veterans Against the War 

۳۲۰ Andrew E. Hunt, The Turning: A History of Vietnam Veterans Against the War (New York: NYU 

Press, 1999), Kindle Locations 4005-4007. 



 
 

تین بار این نخس ایالات متحدهدر تاریخ  جنگ جذب کنند.-بسیاری را به سوی پرچم ضدتوانستند هواداران 

خن جنگ س یهایدهشتو در انظار عمومی از  سرگشاده، صادقانه نیچننیابود که تعداد زیادی از سربازان 

 معنایبکشتارهای  گونهاینکه اگر اجازه دهیم که مردان و زنان جوان در  دادندیمو علناً هشدار  گفتندیم

 سنگینی متوجه بشریت و جوامع انسانی خواهد شد. یهاانیزدرگیر شوند چه 

 یاعمدهش نق"جنگ  ویتنام[ -که ]سازمان سربازان ضد  بردیمرا با این جمله به پایان  کتابش اندرو هانت

 جنگ-سربازان  ضد   یهاتیفعالعین این نکته را در مورد تمامی  ۸۷۱"در پایان دادن به جنگ ویتنام داشتند.

ه راه آموزشی بسیاری ب یهاکلاسشرکت داشتند،  هایآموزش-نشستاین سربازان در  گفت. توانیمنیز 

نظامی  یهااهگیپاجنگ در نزدیکی -ضد  یهاخانهقهوه، آثار ادبی و هنری شیوایی بسیاری آفریدند، انداختند

وستر چاپ نمودند، به سربازان وظیفه در ایجاد اتحادیه و سازمان دادند، حجم وسیعی از روزنامه، جزوه و پ

و به یاری کسانی شتافتند که به دنبال کسب پناهندگی در کانادا و یا  دعواهای قانونی کمک کردند

یش در پیشاپ هانیاجنگ،  یخاتمهپس از  و بسیاری کارهای دیگر از این قبیل. کشورهای دیگر بودند

از  گاهچیه هانیا د هدف مشترک و کمک در بازسازی کشور به ویتنام رفتند.کسانی بودند که برای ایجا

 ۸۷۹انجام شد خسته نشدند. ایالات متحدهبه نام  آنچهیادآوری 

را  یک ترزن، به درستی ویتنام بیداریکتاب  یسندهینو، یکی از سربازان فعال قدیمی و مایکل یول

ضد  جنگ  هزاران سرباز از جنگ بازگشته  یهاتیفعالبه خاطر نادیده گرفتن و کوچک شمردن اهمیت 

بیش  دیگویموی به ما  آنچه یعمدهبخش  تازه نبود. ترزکشفیات  اینکهنخست  .دهدیممورد انتقاد قرار 

ته نوش یامقالهاخیراً در  یول شده بود. برملااز چهل سال پیش و به دست سربازهای از جنگ بازگشته 

 است که:

 ، بلکه صرفاً مشتیندیآینمبه حساب  سازخیتارجنگ یک جنبش -[، سربازان ضد ترزدر روایت وی ]

 شوندیممحسوب  "اندشدهکه تازه از ارتش مرخص  ییهاآنپایین و یا  یهاردهرسان در میان -آگاهی"

                                                       
۳۲۲ Ibid, Kindle locations 4160-4161. 

۳۲6 Good accounts of the work of the anti-war veterans can be found in the films, Sir! No Sir! (2005) 

and Winter Soldier Investigation (1972), as well as the Hunt book cited above; and James Simon Kunen, 

Standard Operating Procedure: Notes of Draft-age American (New York: Avon, 1971). The two films 

were generously sent to me by David Sladky. The documentary film Same, Same but Different tells the 

moving story of veterans who have returned to Vietnam to aid in the rebuilding of the country. 



 
 

ما را  یسابقهیبسرگذشت  ترزدر مورد مابقی نیز،  بود. یاهیحاشامری  هاآنکه گویا نفی جنگ از سوی 

 که بازسازی آن به سازدیممدفون  اشیاصلو چنان خالی از محتوای  کتابش یهاپانوشتهدر انبوهی از 

شاید خود  ]کتاب وی[ یخواننده .دیبرآ کارکشتهاز پس یک محقق  تواندیمروایتی نزدیک به واقعیت تنها 

جنگی آمریکا  یتکارانهیجنا یاهاستیس یدرباره ۸۷۹عمومی یهادادنبخواهد قضاوت کند که آیا شهادت 

ه بود که ب یاهیحاش"پایانی جنگ انجام شد امری  یهاسالجنگ در -در ویتنام که توسط سربازان ضد 

کتاب وی ممکن است کشف کند این است که صدای  یخواننده آنچهدر عوض،  ؟"طور عمده نادیده ماند.

... ده شددر این زمان شنی ترزجنگ در آن زمان بسیار رسا بوده و بسا بیشتر از صدای -جنبش سربازان ضد 

به دست انتشارات  شدهچاپ یهاکتابجزوه، "سرشت واقعی جنگ از طریق  یافشاوی تلاش جنبش در 

نامیده که گویا حتا اگر هم به گوش به اصطلاح مقامات رسمی  زیگانرقترا  "مخفی یهاروزنامهکوچک و 

 ۸۷۳.شدیمقلمداد  "یچپمشتی کتاب  "، به عنوان دهیرسیم

 یاهیرحمیبرا به طور عمده به  توجهشکه  دهدیمرا به این دلیل مورد سرزنش قرار  ترز نیچنهم یول

ساساً در پی داشته ا یبارمرگنتایج  شانیهامیتصمسربازان منفرد معطوف ساخته و صاحبان قدرت را که 

کی بودند، اما تنها اقلیت کوچ باخبر شدهاعمال یهایرحمیباگرچه اکثریت سربازان از  از قلم انداخته است.

و  کیسینجرو  آرانممکاز جمله  نشانیمشاورو  نیکسنو  جانسن، کندی در آن دست داشتند.

براز ا کدامشانچیهجنگ انجام نداده بلکه تقریباً  یخاتمهکاری جهت فرماندهان بالای ارتش که نه تنها 

 یستیبایماین افراد همگی  جنگی قرار دارند. تکارانیجنا نیتریاصلندامت هم نکردند، جملگی در ردیف 

 یجوخهپس از جنگ جهانی دوم افرادی را به  برگنورَمدادگاه  .شدندیمزندان  یروانهکه در یک ستون 

جنگ -به هر ترتیب، واکنش اصولی سربازان  ضد اعدام سپرد که بسا کمتر از این آقایان جنایت کرده بودند.

 یدغدغهجنگ -سازمان  سربازان  ضد اینکه را در پایان بخشیدن به جنگ به عهده داشت. یاعمدهنقش 

 زدن به دستبرد یاهلیدلیکی از  بود امری تصادفی نبود. فروششجنگو پرسنل  نیکسن دائمذهنی 

                                                       
۳۲7 Uhl provides a link here to Michael Uhl, “A Clipping File of Veteran War Crimes Testimony Circa 

1969-1979,” April 5, 2013, http://inthemindfield.com. 

۳۲8 Michael Uhl, “An Enfant Terrible Stumbles Upon the Vietnam War,” April 9, 2013, 

http://counterpunch.org. See also Michael Uhl, Vietnam Awakening: My Journey from Combat to the 

Citizens’ Commission of Inquiry on US War Crimes in Vietnam, (Jefferson, NC: McFarland Publishing, 

2007). 

http://inthemindfield.com/
http://counterpunch.org/


 
 

گ ویتنام جن-، به سازمان سربازان  ضدنیکسن، رقیب انتخاباتی گاورنمکجورج  ربط دادنواترگیت 

 ۸۷۷بود.

 کریه جنگ از جیمی کارتر تا اوباما یچهرهبزک کردن 

به درستی جنگ ویتنام را درک خواهیم  گاههیچکه آیا  سازدیماین پرسش را مطرح  اشمقالهدر  یول

ا ت هجدهآمریکایی،  یهاجوانکه در حال حاضر اکثریتی از  کندیموی در ادامه به این نکته اشاره  نمود؟

 زیبرانگأسفتاین واقعیت اگرچه  نه ساله، بر این باورند که فرستادن نیرو به ویتنام اشتباه نبود.-و-بیست

 زیرانگبتعجب یروچیهبهکه بگویم  توانمیمبه عنوان یک معلم  امیطولان یتجربهبر اساس  امااست، 

، سازهالمیفبستر  اصلی، به همراه بخشی از محققان،  یهارسانهحاکمان سیاسی، تقریباً تمامی  نیست.

 بخشیآزاد یجبههو نهادهای نظامی از روزی که ارتش ویتنام شمالی و  تحقیقاتی دست  راستی یهاگروه

که تا  اندانداختهرا به راه  یاوقفهیبکارزار  تاکنونکردند  ملی به پیروزی نهایی رسیده و کشورشان را آزاد

یمی جنخست، پرزیدنت  تاریخ دروغینی را بنشانند. شیجاعمومی زدوده و به  یحافظهحقایق جنگ را از 

از " یسازرانیوعذرخواهی کند زیرا که  ایالات متحدهاعلام نمود که نیازی نیست که  شرمانهیب کارتر

رسید که تا جنگ  رونالد ریگانسپس، نوبت به  4۱۱بوده است. "طرف درگیر در جنگسوی هر دو 

 بنامد. "آرمانی شریف"]ویتنام[ را 

قانون واگذاری دفاع  4۱۵را اعلام نموده است. "یادبود جنگ ویتنام"برپایی  باراک اوباماحال، پرزیدنت 

ادبود پنجاهمین سالگرد جنگ ویتنام وزیر دفاع را مجاز به برپاسازی مراسم برای ی ۱۱۱۳ملی مصوب سال 

شروع شده و  ۱۱۵۱را در نظر دارد که از روز  یادبود سال  یاسالهزدهیساین قانون مراسم یادبود  .سازدیم

صادر نمود که شامل  یاهیاعلاماوباما در روز آغازین این مراسم  .رسدیمبه پایان  ۱۱۱۱در یازده نوامبر سال 

                                                       
۳۲۲ Hunt, The Turning, Kindle location 4136-4144. 

۰۴۴ Jimmy Carter, “The President’s News Conference,” March 24, 1977, The American Presidency 

Project, http://www.presidency.ucsb.edu. 

۰۴1 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. 

http://vietnamwar50th.com/
http://cheapmotelsandhotplate.org/


 
 

 سخنان مشعشع زیر است:

خار خدمت که با افت میکنیمر پنجاهمین سالگرد جنگ ویتنام با احترامی عمیق بر شجاعت نسلی درنگ د

 را برای خدمتی شجاعانه ترک شانخانوادهکه  میکنیمبه سه میلیون نظامی مرد و زنی ادای احترام  نمود.

آشنا بوده و به دور از هر چیزی که به آن عشق  برایشان آنچهنموده و به جهانی رفتند به دور از هر 

بینابین، از میان  یهادهکده شماریبو  سایگونتا  هویی، از خه سانتا  یا درانگاز  .دندیورزیم

ه جنگیدند ک ییهاآلدهیاموسمی، قهرمانانه برای دفاع از  یهابارانو مزارع برنج، در میان گرما و  هاجنگل

سربلند در خلال بیش از یک دهه از نبرد   یهاییکایآمراین  است. قدرگرانسیار ب هاییکایآمربرای ما 

 4۱۱هوایی، زمینی و دریایی والاترین سنن نیروهای مسلح ما را پاس داشتند.

 :کهدریافت  توانینم وقتچیه هاگفتهاز این  تمامی این گفته، از اول تا آخرش، دروغ محض است.

  هزار ویتنامی را که مظنون به عضویت در  هاده فینکسموسوم به  یبرنامهسازمان سیا از طریق

محققین علوم اجتماعی، مهندسین  ملی بوده و یا هوادار آن بودند به قتل رساند. بخشیآزاد یجبهه

 و دانشمندان آمریکایی در این جنایت دست داشتند.

  به  موسوم یزارهالجنبا زور در  رانده شده و شانیهادهکدهبیش از پنج میلیون ویتنامی به زور از

 اسکان داده شدند. "استراتژیک یهادهکده"

                                                       
۰۴۹ President of the Unite State of America, “Commemoration of the 50th Anniversary of the Vietnam 

War,” May 25, 2012. 

، به شناسحقبه عنوان یک ملت ": شودیمدر ادامه از این هم بدتر  این پاراگراف تازه آغاز این اعلامیه است.

بر این دیوار حک شده است  شانتک-تکرا فدا نمودند و اسامی  جانشانهشت هزار نفر که -و-بیش از پنجاه

که به عنوان اسیر جنگی رنج و شکنج بسیار کشیدند، ولی  گیریمیمالهام  ییهاقهرماناز آن  .کنیمیمادای احترام 

جنگ را با خود حمل کرده و  یهازخمکه مجروح شده و هنوز هم  ییهاآنبا  با سری بلند به وطن بازگشتند.

هنوز در زمره مفقودین  هایارتشششصد نفر از -و-بیش از هزار کهیدرحال. بندیمیم، پیمان اندیدهدرا  هایدهناد

 پرستانیهنمکه هر چه که در توان داشته باشیم به کار بندیم تا این  بندیمیمهستند، ما از جایگاه این ملت، پیمان 

که دردی را با خود حمل  بینیمیمرا  هاینظام یهاخانوادهدر بازتاب این دیوار اعضا  را به میهن بازگردانیم.

 هایییکاآمردر قلوب تمامی  یزانشانعزاین واقعیت که  ؛ اماکاسته نگردد شدتشاز  گاهیچهکه شاید  کنندیم

 ".بخشدیمآرامش  هاآنهستند، به  خدماتشاندارند که برای ابد مدیون فداکاری، شجاعت و 



 
 

  در  و زندانی و شکنجه شده "قفس ببر"موسوم به  ییهاقفسهزاران زندانی سیاسی ویتنامی در

 رنج بکشند. خردکنندهجسمی و روحی  یهایماریباز  آنکهآن حال رها شده تا بمیرند و یا 

 عملیات نهفته است؟ گونهایندر  قدرگران یهاآلدهیاکدام  دلاورانه نامید؟ توانیمکجای این کارها را 

را برای  ییهابرنامهوزیر دفاع است که تا  یعهدهدر تارنمای این یادبود آمده است بر  آنچه بر اساس

 به اهداف زیر تدارک ببیند: یابیدست

ه عنوان مفقود ب آنکهو یا  نلی که اسیر جنگی بودند( سپاس و احترام به سربازان  جنگ ویتنام، شامل پرس۵)

سپاس و احترام به  نیچنهم؛ و ایالات متحدهبرای  شانیفداکار، برای خدمت و اندشدهدر عملیات ذکر 

 .شانیهاخانواده

فدرال و  یهاآژانسگذاری ( برجسته نمودن خدمات نیروهای مسلح در طول جنگ ویتنام و مایه۱)

 دولتی که به همراه نیروهای مسلح و یا به عنوان پشتیبانی خدمت نمودند.-دولتی و غیر  یهاسازمان

 داخلی. یجبههدر طول جنگ ویتنام در  ایالات متحدهمردم  یهایگذار( ادای احترام به مایه۸)

و پزشکی وابسته به تحقیقات نظامی که در طول  تکنولوژیک، علمی یهاشرفتیپ( برجسته نمودن 4)

 گ ویتنام صورت گرفت.جن

 در طول جنگ ویتنام. ایالات متحدهمتحدین  یهایفداکارو  یهمکاربر  یگذارارج( ۱)

 دیردتیب .کندیمرا سفید  هاینازچهارم روی  ینکته، اما به ویژه اندترسناک هانکتهاین  یهمهاگرچه 

 و )اگر که روزی به پایان برسد( برگزار گردد جنگ بر علیه ترورروزی را هم خواهیم دید که یادمان 

 را به ارمغان داشته است. نیسرنشیبهست که به ما بیاموزند که این جنگ اعجاز هواپیماهای  وقتآن

برخی از مخالفین این جریان بر این باورند که ادای احترام به سربازان جنگ ویتنام شایسته بوده، اما ارتشی 

رام در پاسخ باید گفت که ادای احت ید نباید در رأس این کار قرار داشته باشد.که کشور را به جنگ کشان

 کردیمآن سربازانی است که شهامت آن را داشتند که به رغم تمامی خطراتی که تهدیدشان  یستهیشاتنها 

سیاسی،  خبگان نبلکه، این کار   از آن گذشته، ارتش کشور را به جنگ نکشانید. به مخالفت با جنگ برخیزند.

ی دوجانبه بوده ویران"فرمودند که  ییگوبذله جیمی کارترفراموش نکنیم که  اقتصادی و روشنفکران بود.

بنابراین، نباید از  ؛واقعیت این است که تمامی این تشریفات چیزی جز تبلیغات امپریالیستی نیست "است.

بسیاری توسط  یهادروغهر روز  داشت.خاطر  یدغدغهمطالبی که در تارنمای این تشریفات جا داده شده 



 
 

 4۱۸.شودیمبه خورد فرزندان ما داده  هادانشگاهآموزگاران در مدارس و 

که اگر جنگ به طور انتقادی بررسی شده و تجلیل از آن با مخالفت وسیع مردمی  بودیمبسیار به جا  اما

ات این حرک شدیمصورتی،  نیچننیادر  .شدیمهمراه  هاییمایپهرا، تظاهرات و هایآموزش-نشستهمراه با 

ک نظام به ی ایالات متحدهتبدیل  یپروسهبه اصطلاح بر علیه ترور و  بارمرگناشدنی و را به جنگ تمام

ر فراگی یطرهیسو  یهژموندر برابر  تواندیمآموزش انتقادی است که  گونهاین 4۱4پلیسی نیز تعمیم داد.

آنری ه ک طورهمان حیات ما چنگ انداخته است مقاومت بیافریند. یهاپهنهاقتصاد سیاسی که بر تمامی 

خی تاری یحافظهآموزش انتقادی زنده نگه داشتن  یعملکردها نیترمهم، یکی از کندیمیادآوری  ژیرو

است که تا شاهدی صادق برای حقایق گذشته باشد و بدین ترتیب سیاست امروز را به یک دموکراسی 

 واهانهخعدالت آنچهشک ورزیده و از هر  ندیگویمقدرتمندان  آنچهبر ماست که هماره بر  سرزنده بدل سازد.

ش شکلی از آموز یمثابهبهمشخص  یلحظهتاریخی در این  یحافظه کنیم. یدارجانباست  بخشیآزادو 

ه چالش ب را اشییستا-جنگو  "زدای آمریکا-ماشین انگار"که نه تنها روایت  مسلط   کندیمعمومی عمل 

توحشی که در ویتنام اعمال شده و خشونت  یدربارهآمریکا  یجامعهطرز تفکر  نیچنهم، بلکه کشدیم

ماست  یعهده، بر میریپذیمرا  ژیرو یهاگفتهی که حالدرعین اما 4۱۱.کندیمدولتی و میلیتاریسم را عوض 

ر چگونه این خلق در براب اینکهبر خلق ویتنام روا داشته و  ایالات متحده آنچهکه پیش از هر چیزی بر 

 در این جنگ ایالات متحده قدرتمندترین ارتش جهان مقاومت نموده و آن را به زانو درآورد تأکید کنیم.

 همهنیا اام ؛برندیمهم که زنده ماندند کماکان از درد  آن جنگ طولانی رنج  ییهاآنتلفات بسیاری داشته و 

است،  شانروزمرهکه بر خلق ویتنام روا شد، خشونتی که هنوز بخشی از زندگی  ییهایرحمیبایسه با در مق

 دلاورانه برای آزادی خویش هاآن این مردم است. یستهیشاو یادآوری تنها  بزرگداشتاحترام،  .بازدیمرنگ 

 با الهام از رنج و شکنج این خلق باید تلاش خارجی جنگیده و در این راه رنج بسیاری کشیدند. یسلطهاز 

                                                       
 . )م(امدادهدو پاراگراف را خلاصه نموده و در این پاراگراف جا  ینجاادر  ۰۴۳

۰۴۰ 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). 

۰۴۲ Henry A. Giroux, The Violence of Organized Forgetting (San Francisco: City Lights Book, 2014). 

Also, see, Henry A. Giroux, On Critical Pedagogy (New York: Continuum, 2011). The phrase 

“America’s disimagination machine” was coined by professor Giroux as part of his subtitle to the former 

book. 



 
 

 یاهجامعکرده و به هدف ایجاد  دوچندان ایالات متحدهو امپریالیسم  یطلبجنگخود را در مبارزه بر علیه 

 نوینی را بنا نهیم. یهاسازمانعادلانه 
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