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٢

آمار تلفات جنگی در ويتنام ،کامبوج ،و الئوس
ِ
آوردن شواھد موثق در مورد جنايات جنگيی که اياالت متحده در ويتنام مرتکب شده است دارای اھميت
اگرچه ِگرد
ِ
است ،اما ارايۀ
ھای روانی و اجتماعی ناشی از جنگ که ويتنامیھا
آمار مربوط به تعداد کل کشتهھا ،زخمیھا ،و آسيب ِ
ِ
آماری زير که تلفات وارده بر کشورھای الئوس و کامبوج که مستقيما ً در
متحمل شدند نيز بسيار مھم است .دادهھای
ِ
جنگ دخالت نداشته و گسترش جنگ به ورای مرزھایشان در نتيجۀ کمپين بمبارانھای مخفيانۀ اياالت متحده بود،
ھنوز ھم تکان دھنده است:

٢



بالغ بر يک ميليون و ھفتصد ھزار تن از نيروھای انقالبی کشته شدند.



نزديک به دويست و پنجاه ھزار نفر از سربازان ويتنام جنوبی کشته شدند.

 1اين مقاله با عنوان  Honour the Vietnamese, Not Those Who Killed Themدر شمارۀ  ١از دورۀ  ٦٧ماهنامۀ مانتلی ریويو )مه
 (٢٠١٥درج شده است .نويسندۀ مقاله مايکل دی .ئيتس ) (Michael D. Yatesاز ھمکاراِن سردبير است.
2
Turse, 11-13; Oliver Stone and Peter Kuznick, The Untold History of the United States (New York, Gallery
Books, 2012), Chapter 10.
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بيش از شصت و پنج ھزار نفر غيرنظامی در ويتنام شمالی بر اثر بمبارانھای ھوائی اياالت متحده که به طور
مستمر کارخانهھا ،مدارس ،بيمارستانھا ،و بندرگاهھا را به طور کورکورانه ھدف قرار میداد ،کشته شدند.



دستکم دو ميليون غيرنظامی ويتنامی به دست
دستکم چھار ميليون ويتنامی در جنگ کشته شدند ،يعنی که
ِ
ِ
نيروھای امريکائی و برادران مزدورشان نابود شدند .در ھنگام شروع جنگ در اوايل دھۀ شصت جمعيت
ويتنام نوزده ميليون نفر بود .جنگ اياالت متحده بيست و يک درصد از اين جمعيت را سبعانه به کام خويش
بلعيد .جمعيت اياالت متحده در سال  ١٩٦٠نزديک به  ١٨٠ميليون نفر بود .تصور کنيد که در جنگی در آن
دوره  ٣٨ميليون امريکائی کشته شده باشند.



بنا بر منابعی که ترز در کتابش آورده تعداد مجروحين غيرنظامی به اين شرح است" :بين ھشت تا شانزده
قطع عضو از جمله
ھزار نفر فلج ،بين سی تا شصت ھزار نفر کور ،و بين ھشتاد تا صد-و-شصت ھزار نفر
ِ
دستکم  ٥/٣ميليون نفر بوده
پیآمدھای جنگ در ويتنام جنوبی بوده است ".جمع کل مجروحين غيرنظامی
ِ
است.



٣

حجم بمبی که بر روی ويتنام ريخته شده بيش از جمع کل تمامی جنگھای تاريخ بشری به دست تمامی طرف-
ھای درگير بوده ،و سه برابر کل مقداری است که در جنگ جھانی دوم از سوی تمامی طرفھای درگير
ريخته شد.



نوزده ميليون ُ
گالن علفکش سراسر خاک کشور را آلوده کرد.



ُنه تا پانزده ھزار دھکده در سراسر ويتنام جنوبی نابود شد.



در پارۀ شمالی کشور تمامی مناطق ششگانۀ صنعتی به شدت تخريب شد؛ بيست-و-ھشت شھر از سی شھر
ايالتی ،و نود-و-شش شھر از صد-و-شانزده شھر واليتی بر اثر بمباران با خاک يکسان شدند.



اياالت متحده سيزده بار تھديد به استفاده از بمب اتومی نمود .نيکسن ،مشاور امنيت ملی را که بعداً به
وزارت خارجه رسيد ،سرزنش کرده بود که در اين مورد و در مورد دستورش برای بمبارانھای ١٩٧٢
خيلی نازک-نارنجی بوده است .خود وی بارھا گفته بود که اين چيزھا برای خودش اصالً اھميتی ندارد.



٤

پس از خاتمۀ جنگ نيز ،بمبھا و مينھای عمل نکرده که در سراسر کشور پراکنده بود ،بيش از چھل-و-دو
ھزار کشته به جای گذاشت .ھنوز بخشھای وسيعی از کشور وجود دارد که پاکسازی نشده است.



عامل نارنجی و ديگر علفکشھائی که اياالت متحده در طول جنگ به کار برد مشکالت بھزيستی بسياری را
برای ميليونھا ويتنامی ايجاد نمود.



تقريبا ً تمامی جنگلھای سه-سايبانی ويتنام نابود گرديد.



در خالل جن ِ
گ "مخفيانه" که اياالت متحده در کامبوج به راه انداخته بود بيش از سه ميليون ُتن بمبافزار بر
روی صد-ھزار ھدف ريخته شد که باعث جا-به-جائی اجتماعی ،تخريب محصوالت زراعی و قحطی و
گرسنگی گرديد .اياالت متحده به طور مستقيم مسؤول به قدرت رسيدن حکومت خمرھای سرخ به رھبری ُپل
ُپت و نسلکشيی بود که متعاقب به قدرت رسيدن اين دار-و-دسته به راه افتاد .در حقيقت ،اياالت متحده جانب
ُپل ُپت را گرفت ،در حالی که نيروھای ويتنامی سرانجام به حکومت ترور وی خاتمه دادند.
Turse, Kill Anything That Moves, Kindle Edition, 13.
Stone and Kuznick, The Untold History of the United States.
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بيش از  ٢/٧ميليون ُتن بمب بر سر الئوس ريخته شد.

مدل سوداگرانۀ مکنمآرا از جنگ
نقصھای مرگبار در ِ
به رغم اين ھمه ،اما ،نيروھای انقالبی کماکان به رزم خويش ،سال در پی سال ،ادامه دادند تا سرانجام اياالت متحده را
مشکل برنامۀ خدشهناپذير
نيز ،دقيقا ً به آن گونه که فرانسه را در سالھای پس از جنگ دوم جھانی ،به زانو درآوردند.
ِ
مکنمآرا در کجا بود؟ بزرگترين نقص برنامۀ وی در اين بود که وی نمیتوانست طرح توليدیاش را در چارچوب
روابط اجتماعی ،نه تنھا در به اصطالح "محل کار" ،بلکه در سطوح بزرگتر جامعهھای ويتنام و اياالت متحده تصور
نمايد .ويتنام دارای تاريخی ھزار ساله از مقاومت در برابر تجاوز ملل و امپراتوریھای ديگر بود .ديدگاھی که
ويتنامیھا از زندگی داشتند يک ديدگاه درازمدت بوده و به اين سبب حاضر بودند که برای حفظ استقاللشان دست به
فداکاریھای بزرگی بزنند که در تصور حکومتگران اياالت متحده نيز نمیگنجيد .ھمان طور که فرانسيس فيتزجرالد
در آتش در درياچه يادآوری میکند ،آنھائی که ّ
سکان کشتی جنگ را در دست داشتند چيز زيادی از تاريخ ،فرھنگ و
زبان ويتنامیھا نمیدانستند.

٥

باور به اين که تناسب کشتار تنھا معيار تعيين کننده در جنگ بوده يک ابلھی محض بود .جنگ ويتنام با مبارزات رو به
رشد ضد-امپرياليستی در سراسر جھان مصادف بود .اين خود باعث گرديد که انقالبیھای ويتنام از حمايتھای معنوی
بسياری ،حتا از سوی ميليونھا تظاھر کننده در کشورھای مرفه سرمايهداری ،برخوردار باشند .در اياالت متحده،
اکثريت جامعه تا اواخر دھۀ شصت حامی جنگ بودند .اما ،يک جنبش سرزندۀ ضد-جنگ به راه افتاد که غالبا ً از سوی
جوانان طبقۀ متوسط رھبری میشد که خود از سربازگيری در رفته بودند .اتحاد جماھير شوروی و برخی ديگر از
کشورھا به انقالبیھای ويتنام کمکھای مادی مینمودند .به ھمين دليل بود که اياالت متحده نمیتوانست خطر استفاده
از سالح اتومی را به جان بخرد ،زيرا که دشمن وی در جنگ سرد به بھترين شکلی به اين چنين تسليحاتی مجھز بود.
در
محل کار"( تضادھای بسياری وجود داشت .ھمان گونه که کارگران با
ميدان جنگ )يعنی به اصطالح در " ِ
ِ
کارفرماھا دچار مشکل شده که گاھی منجر به اقدام دسته-جمعی عليه کارفرما شده ،ردهھای پائين ارتش نيز در تضاد با
افسران فرماندهشان قرار میگرفتند .سرباز وظيفهھای سياهپوست تحت تأثير جنبش حقوق مدنی که در داخل کشور
ِ
جريان داشت و ھم چنين تحت تأثير حزب ضد-امپرياليستی پلنگھای سياه ،اين سؤال برایشان ايجاد میشد که چرا
بايد به جای مبارزه برای آزادی خويش از سرکوب نژادی به جنگ عليه زنان و مردانی بروند که برای دستيابی به
استقالل اقدام به جنگ آزاديبخش ملی نمودهاند ٦.بعضی از سربازھا با ديدن إعمال خشونت عريان عليه ويتنامیھا ،آن
ھم توسط ارتشی که ادعا میکرد که برای به اصطالح کمک به مردم ويتنام در به دست آوردن دموکراسی میجنگد،
واکنش نشان میدادند .سربازھای امريکائی از وقوع تظاھرات در کشورشان و يا دروغپردازی و رياکاری سياست-
دستکم به
مداران و فساد در ارتش و حکومت ويتنام جنوبی بیخبر نبودند .استفاده از مواد مخدر در ميان سربازھا که
ِ
واقعيت روزمره در جبھهھا بود به شدت رواج داشت.
دليل فرار از دھشتی که
ِ
5

Frances Fitzgerald, Fire in the Lake: The Americans and Vietnamese in Vietnam (New York: Little, Brown and
Company, 1972).
6
Joshua Bloom and Waldo Martin, Black against Empire: the History and Politics of Black Panther Party
(Berkeley: University of California Press, 2013).
ھمان طور که محمدعلی کلی در توضيح سرپيچیاش از رفتن به نظام-وظيفه در سال  ١٩٦٧گفته بود" :چرا میخواھند که لباس ارتش به تن
کرده و به ده ھزار فرسنگ دور از ميھنم رفته و بمب و آتش بر سر مردم قھوهای ويتنام بريزم ،در حالی که با به اصطالح کاکاھا در لوئيزيانا
مثل سگ رفتار شده و از کمترين حقوق انسانی نيز بیبھرهاند؟ )(http://alphahistory.com
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شدن جنگ ،ارتشیھا روحيه باختهتر شده و تعداد کمتری حاضر بودند که جانشان را برای ھيچ
به موازات طوالنیتر
ِ
مأموريت يک سالۀشان را طی میکردند .سربازھا شروع به
به خطر بيندازند ،به ويژه آنھائی که روزھای واپسين
ِ
کشتن افسران امر نامعمولی نبود .گزارش تکاندھندۀ سرھنگ
سرپيچی از دستورات فرماندھان نموده و در مجموع
ِ
رابرت ھاينل در سال  ١٩٧١بسيار آموزنده است .او میگويد:
روحيه ،انضباط و جنگندگی نيروھای مسلح اياالت متحده ،به استثنای چند مورد ،پائينتر و بدتر از ھر
زمانی در قرن حاضر و يا حتا در طول تاريخ اين کشور میباشد .با ھر معياری که بخواھيم بسنجيم،
ارتشی که در ويتنام باقی مانده در وضعيت فروپاشی قرار دارد .واحدھای ما يا از ورود به نبرد احتراز
ّ
متمرد نباشند در مواد مخدر
زير پا گذاشته ،فرماندھان را کشته ،اگر ھم که
کرده و يا اين که فرمان را
ِ
٧
غوطهور بوده و کامالً روحيه باختهاند.
وی سپس در ادامه نمونهھای بسياری را در اين زمينه ارايه میدھد :کشتن افسران )در يکی از واحدھا در سال
١٩٧١ھر ھفته يک قتل صورت میگرفت( ،گذاشتن جايزه برای کشتن افسران ،سرپيچی دستهجمعی از دستورات
فرماندھان و حتا حاضر نشدن برای عمليات ،خودداری از پوشيدن يونيفورم ،تبليغ علنی عليه جنگ در پايگاهھای
نظامی ،طرح دعوا عليه افسران در دادگاه ،اعتياد گسترده به ھروئين و فرار از واحدھا )که بعضا ً حتا با پيوستن به
نيروھای دشمن ھمراه بود( .کنترول مطلقی که نياز ستراتيژی جنگی مکنمآرا بود به آشفته-بازاری بدل شد .پيروزی
شکست در جنگ حتمی
در جنگ تنھا به دست سربازانی ميسر است که حاضر باشند در جبھهھا بجنگند .بدون آن،
ِ
است.
انقالب سربازان
ِ
خالف آن که
مخالف جنگ
سربازان
کارگران اعتصابی از کار اخراج شده و از ورود به ِملک کارفرما منع میشوند،
ِ
ِ
ِ
سربازان اعتصابی( سرانجام از خدمت مرخص شده و با حفظ تمامی حقوق شھروندی به کشور باز می-
)يا به عبارتی
ِ
گشتند .اگرچه بسياری از آنھائی که از جنگ برگشته بودند میخواستند که گذشته را فراموش کرده و به زندگی عادی-
شان برگردند ،اما ،تعداد قابل مالحظهای نيز بودند که آن چنان از جنگ نفرت پيدا کرده و از آن چه که کرده و يا ديده
بودند چنان عذاب وجدانی داشتند که خود را برای ايجاد تغيير موظف میديدند .اين افراد شروع به يافتن يک-ديگر
نموده و از آن جا ،گاه در ائتالف با جنبش ضد-جنگ ،ولی عمدتا ً با يکديگر سازمانھائی را با ھدف آگاه نمودن عموم
ھای جنگ ايجاد نمودند .ھر کدام از اين تشکيالت امور مشخصی ،مانند رفتار با سربازان بازگشته از جنگ
از دھشت ِ
در بيمارستانھای مخصوص به آنھا ،٨را دنبال نموده ،در عين حالی که به مسايل مھمتر و عمومیتری مانند پايان دادن
به جنگ نيز میپرداختند .اين سازمانھا ھم چنين نقش پاکسازی را نيز بازی میکردند :به اين معنا که سربازھا از
طريق صحبت کردن با يک-ديگر گاھی میتوانستند با تجارب شومشان از صحنهھای جنگ کنار بيايند .در ميان اين
سازمانھا ،سازمان
سربازان ضد-جنگ ويتنام ٩از سرشناسترين و ديرپاترين آنھا بود .اين سازمان که در سال
ِ
 ١٩٦٧بنا نھاده شد ،در طی يک دھه تبديل به "گروه پيشقراولی برای مائوئيستھا؛ مقر فعاليتھای انتخاباتی برای
7

Colonel Robert D. Heinl Jr., “The Collapse of the Armed Forces,” Armed Forces Journal, June 7, 1971,
http://msuweb.montclair.edu.
 8اين مسأله بعداً با نمايش فلم متولد چھارم جوالی ) (Born on the Fourth of Julyمشھور شد.
اين فلم در سال  ١٩٨٩و به کارگردانی آليور استون و بازيگری تام کروز به روی صحنه آمد) .م(.
9
Vietnam Veterans Against the War
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دموکراتھا؛ وسيلهای برای فعاالن جھت سازماندھی تظاھرات وسيع؛ محل گردھمآئی برای گروهھای موزيک َرپ؛
مرکز اطالعات برای محاکمهھای جنايتھای جنگی؛ محلی برای دور ھم جمع شدن شاعران؛ و آسايشگاه ترک اعتياد
برای معتادان" ١٠تبديل گرديد.
اين سازمان با تبليغات دايم سعی نمود تا به مخالفت ھر چه بيشتر عليه جنگ دامن زند .در اين مسير از يک رشته از
فعاليتھای مختلف استفاده میشد که از جمله میتوان از اين فعاليتھا نام برد :شرکت در تظاھرات ضد-جنگ؛ به دور
ريختن قلب بنفش و ديگر مدالھای از اين دست در انظار عمومی؛ جمعآوری امضاء برای ورقهھای دادخواست؛ انجام
راه پيمائیھائی طوالنی به ھمراه تأترھای خيابانی که شقاوتھای جنگ را به نمايش میگذاشت؛ اشغال ساختمانھای
سرباز زمستان که در ديترويت در سال
دولتی و بناھای يادبود ،از جمله مجسمۀ آزادی؛ انتشار خبرنامه؛ و تحقيقات
ِ
 ١٩٧١برگزار شد که در آن سربازھای بازگشته از جنگ در مورد جنايتھای جنگی و بیرحمیھائی که به دست
نيروھای امريکائی و دولتِ اياالت متحده در ويتنام صورت گرفته بود شھادت دادند .تعداد اعضای اين سازمان در اوج
خود به بيست-و-پنج ھزار نفر رسيد ،اما ،نفوذ گروه بسا بيشتر از اين بود .اين گروه به جنبش ضد-جنگ جانی تازه
بخشيد؛ به اين دليل که سربازان از جنگ برگشته در نزد افکار عمومی از اعتبار زيادی برخوردار بوده و اتھام نخبه-
گرائی به آنھا برچسبی ناچسب بود چرا که به طور عمده از فرزندان طبقۀ کارگر بودند ،بدين رو توانستند ھواداران
بسياری را به سوی پرچم ضد-جنگ جذب کنند .در تاريخ اياالت متحده اين نخستين بار بود که تعداد زيادی از
سربازان اين چنين سرگشاده ،صادقانه ،و در انظار عمومی از دھشتیھای جنگ سخن میگفتند و علنا ً ھشدار میدادند
که اگر اجازه دھيم که مردان و زنان جوان در اين گونه کشتارھای بیمعنا درگير شوند چه زيانھای سنگينی متوجه
بشريت و جوامع انسانی خواھد شد.
ضد-جنگِ ويتنام[ "نقش عمدهای در پايان دادن
اندرو ھانت کتابش را با اين جمله به پايان میبرد که ]سازمان سربازان ِ
به جنگ ويتنام داشتند".

١١

عين اين نکته را در مورد تمامی فعاليتھای
ضد-جنگ نيز میتوان گفت .اين
سربازان ِ
ِ

سربازان در جلسات-آموزشیھا شرکت داشتند ،کالسھای آموزشی بسياری به راه انداختند ،آثار ادبی و ھنری شيوای
ضد-جنگ در نزديکی پايگاهھای نظامی سازمان دادند ،حجم وسيعی از روزنامه ،جزوه
بسياری آفريدند ،قھوهخانهھای ِ
و پوستر چاپ نمودند ،به سربازان وظيفه در ايجاد اتحاديه و دعواھای قانونی کمک کردند ،و به ياری کسانی شتافتند که
به دنبال کسب پناھندگی در کانادا و يا کشورھای ديگر بودند ،و بسياری کارھای ديگر از اين قبيل .پس از خاتمۀ
جنگ ،اينھا در پيشاپيش کسانی بودند که برای ايجاد ھدف مشترک و کمک در بازسازی کشور به ويتنام رفتند .اينھا
ھيچگاه از يادآوری آن چه که به نام اياالت متحده انجام شد خسته نشدند.

١٢

مايکل يول ،يکی از سربازان فعال قديمی و نويسندۀ کتاب ويتنام بيداری ،به درستی نيک ترز را به خاطر ناديده گرفتن
ضد جنگِ ھزاران سرباز از جنگ بازگشته مورد انتقاد قرار میدھد .نخست اين
و کوچک شمردن اھميت فعاليتھای ِ
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که کشفيات ترز تازه نبود .بخش عمدۀ آنچه که وی به ما میگويد بيش از چھل سال پيش و به دست سربازھای از جنگ
بازگشته آشکار شده بود .يول اخيراً در مقالهای نوشته است که:
ضد-جنگ يک جنبش تاريخساز به حساب نمیآيند ،بلکه صرفاً مشتی "آگاھی-رسان در
در روايت وی ]ترز[ ،سربازان ِ
ميان ردهھای پائين و يا آنھائی که تازه از ارتش مرخص شدهاند" محسوب میشوند که گويا نفی جنگ از سوی آنھا
امری حاشيهئی بود .در مورد مابقی نيز ،ترز سرگذشت بیسابقۀ ما را در انبوھی از پانوشتهھای کتابش و چنان خالی
از محتوای اصلیاش مدفون میسازد که بازسازی آن به روايتی نزديک به واقعيت تنھا میتواند از پس يک محقق کار
کشته برآيد .خوانندۀ ]کتاب وی[ شايد خود بخواھد قضاوت کند که آيا شھادت دادنھای عمومی ١٣در بارۀ سياستھای
ضد-جنگ در سالھای پايانی جنگ انجام شد امری "حاشيهئی
جنايتکارانۀ جنگی امريکا در ويتنام که توسط سربازان ِ
بود که به طور عمده ناديده ماند".؟ در عوض ،آن چه که خوانندۀ کتاب وی ممکن است کشف کند اين است که صدای
ضد-جنگ در آن زمان بسيار رسا بوده و بسا بيشتر از صدای ترز در اين زمان شنيده شد ... .وی
جنبش سربازان ِ
تالش جنبش در افشای سرشت واقعی جنگ از طريق "جزوه ،کتابھای چاپ شده به دست انتشارات کوچک و
روزنامهھای مخفی" را رقتانگيز ناميده که گويا حتا اگر ھم به گوش به اصطالح مقامات رسمی میرسيده ،به عنوان
کتاب چپی" قلمداد میشد.
"مشتی
ِ

١٤

يول ھم چنين ترز را به اين دليل مورد سرزنش قرار میدھد که توجھش را به طور عمده به بیرحمیھای سربازان
منفرد معطوف ساخته و صاحبان قدرت را که تصميمھایشان نتايج مرگباری در پی داشته اساسا ً از قلم انداخته است.
اگرچه اکثريت سربازان از بیرحمیھای اعمال شده با خبر بودند ،اما تنھا اقليت کوچکی در آن دست داشتند .کندی،
جانسن ،و نيکسن ،و مشاورانشان از جمله مکنمآرا و کيسينجر ،و فرماندھان باالی ارتش که نه تنھا کاری جھت
خاتمۀ جنگ انجام نداده بلکه تقريبا ً ھيچ کدامشان ابراز ندامت ھم نکردند ،جملگی در رديف اصلیترين جنايتکاران
نورمبرگ پس از جنگ
جنگی قرار دارند .اين افراد ھمگی میبايستی که در يک ستون روانۀ زندان میشدند .دادگاه َ
جھانی دوم افرادی را به جوخۀ اعدام سپرد که بسا کمتر از اين آقايان جنايت کرده بودند .به ھر ترتيب ،واکنش اصولی
سربازان ضد-جنگ
سازمان
سربازان ضد-جنگ نقش عمدهای را در پايان بخشيدن به جنگ به عھده داشت .اين که
ِ
ِ
ِ
دغدغۀ ذھنی دايم نيکسن و پرسنل جنگفروشش بود امری تصادفی نبود .يکی از دليلھای دستبرد زدن به واترگيت
سربازان ضد-جنگ ويتنام بود.
ربط دادن جورج مکگاورن ،رقيب انتخاباتی نيکسن ،به سازمان
ِ

١٥

ادامه دارد
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