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  :ويتنام
  جنگی که اياالت متحده در آن به زانو درآمد

٣  
  

  جنگ و انقالب

ھای غرا در باب کمک به دولتمردان شما سخنرانی.   به دست گرفتن قدرت استۀکه آمادما دولتی سازمان يافته داريم 

چرا به .  ما نيز به دنبال کسب حق تعيين سرنوشت خويشيم.  اندھائی می کنند که به دنبال حق تعيين سرنوشت خويشآن

   دارم؟–گتن شما  و يا حتا با جورج واشن– ١کنيد؟  آيا من تفاوتی با نھرو، کی زونما کمک نمی

  ١٩٤٥٢ در تابستان .O.S.S امريکائیھو چی مين خطاب به يکی از مأمورين 

ھا یجاپان ۀ و يا با حمل١٩٣٩ھا در لمانا به دست پولندھا جنگ جھانی دوم با اشغال امريکائیھا و ئیاز نظر اکثر اروپا

 در چين در سال جاپان ۀما، اين جنگ با مداخلبرای مردم آسيای شرقی، ا.   آغاز شد١٩٤١مبر  در دس٣به پرل ھاربر

ھای  ثابت کرد که در سرکوبگری مردم آسيای شرقی ھيچ دست کمی از ھمپالکیجاپاندر حالی که .   شروع شد١٩٣١

ھای اش در نھايت پايه نظامیۀھای خيره کنندرحمی ندارد، پيروزیاش در اعمال شقاوت و بیامريکائی و ئیاروپا

  .ی استعماری کھن را ويران ساختھاامپراتوری

، مستعمره و جاپاناين نکته را بايد به خاطر سپرد که در ھنگام شروع جنگ تمامی کشورھای آسيای شرقی به استثنای 

اش  رسمیۀدر حالی که بريتانيا سلط.  ھای استعماری قرار داشتندمستعمره بودند که زير حاکميت يکی از قدرت-يا نيمه

پس .  شد میبرده زير سؤال جاپانا حفظ نموده بود، اما اين حاکميت بالمنازع از سوی اياالت متحده و در اين منطقه ر

 تھاجم وسيعی را در بخش اعظم آسيای جنوب شرقی آغاز نمود و توانست که در مدت جاپاناز بمباران پرل ھاربر، 

 تالش نمود تا نيات جاپانالبته .  طقه جاروب کند بريتانيا را در اين منۀتنھا چند ھفته حاکميت استعماری دويست سال

-منطقه ھم"و با مطرح ساختن به اصطالح " ھائیآسيا برای آسيا"اش را زير شعارھای داغی مانند سلطه طلبانه

                                                 
 1 Manuel Luis Quezon y Molina ١٩٤٤ و ١٩٣٥ دومين رئيس جمھور بازار مشترک فيلی پين بين سال ھای. 

2 Quoted in Lloyd C. Gardner, Approaching Vietnam: From WWII through Dienbienphu (New York: W. W. 
Norton, 1988), p. 62. 
3 Pearl Harbor 
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ِھای سر خرمن آزادی از سوی اين تحوالت خيره کننده، به رغم وعده.  پنھان سازد"  در آسيای شرقیئیشکوفا -یجاپانِ

  ٤.ً ويتنام عميقا احساس نشدۀ ھيچ کجا به اندازھا، در

دولت فرانسه در ظرف يک ماه تسليم شد و يک دولت عروسکی به .   به فرانسه حمله کرد١٩٤٠ ی در ماه مھيتلر

استعمارگران فرانسوی در ويتنام پس از سرنگونی .   بر سر کار گماشته شد٦ويشی در ٥فيليپ پتينگی مارشال سرکرده

ھای ، فرماندار کل ويتنام، پس از درگيری٧ژان دکو.  دانستند که چه بايد بکننده دچار سردرگمی شده و نمیدولت فرانس

 به طور نامحدود به تمامی بندرھای جاپانبدين ترتيب .  ھا تسليم کردیجاپانی، ھندوچين را به جاپانکوچکی با نيروھای 

ھا  امور را کماکان در دست فرانسویۀ ادارجاپاناما، .  تقر ساختويتنام دسترسی يافته و نيروھايش را در آن کشور مس

 را پس از اشغال امريکائی، و ئیلندی، بريتانيااھا مقامات استعماری ھیجاپانبا توجه به اين که .  باقی گذاشت

 با ھيتلر در فرانسه ًھا دقيقا ھمان گونه کهفرانسوی.   بودئیِافکندند، اين يک مورد استثناشان به زندان میمستعمرات

ھا و یجاپانحال، ويتنام دو ارباب داشت، .  ريختندھا نيز در ھندوچين نرد عشق مییجاپانمشغول ھمکاری بودند، با 

  .ھا، که ھر دو مصمم بودند که ھر گونه مخالفتی را در ھم بشکنندفرانسوی

ھا یجاپانھا و  رھبری مبارزه عليه فرانسوی به ويتنام بازگشت تا١٩٤١ در سال  ھو چی مينپس از سی سال دوری، 

 وسيع ملی که نه تنھا کارگران، ۀجبھ"حزب کمونيست ھندوچين خود را به نفع يک .  ًرا مستقيما به دست بگيرد

داران ميھن پرست را نيز در زير ساخت، بلکه تعدادی از زميندھقانان، خرده بورژوازی و بورژوازی را متحد می

سرنگون ساختن " شناخته می شد، ٨ويت مينليگِ استقالل ويتنام که به .  منحل ساخت" دادی میچتر خويش جا

را ھدف خويش " دولت انقالبی جمھوری دموکراتيک ويتنام "ئیو برپا" ھای فرانسویی و امپرياليستجاپانھای فاشيست

  .   پی آمد اين تحول سه سال جنگ چريکی بود٩.قرار داد

لمان در اپس از دست اندازی .   قرار دادتأثير سير تحوالت در ويتنام را تحت ١٩٤١سال حوادث مھم ديگری در 

به منظور مبارزه .   نمودتغيير جنگ به طور دراماتيکی ۀھا به پرل ھاربر، بازيکنان اصلی صحنیجاپان ۀروسيه و حمل

 –ين، اتحاد شوروی، و اياالت متحده  بريتانيا، چ–" اتحاد بزرگی ميان چھار دموکراسی کبير"عليه نيروھای محور، 

بايستی که  در اقيانوس آرام میجاپاناين اتحاد به اين معنا بود که اياالت متحده به منظور خنثی ساختن نفوذ .  ايجاد شد

گردانی - گفت که حق ملل در خوداياالت متحده می.   پنھان سازدئیاستعمارگرا-اش را زير نقاب ضدمقاصد امپرياليستی

ھم .  در منشور آتالنتيک مورد توافق قرار گرفته بود تنھا مختص اروپا نبوده بلکه بايد در سراسر جھان پياده شودکه 

معنای اين .  حمايت کنند" ضد فاشيستی"خواست که از متحدين در جنگ ی کمينترن می زمان، اتحاد شوروی از اعضا

 جاپانر چه کوچک اما مھم، با اياالت متحده در جنگ عليه  در اتحاد عملی، اگويت مينچرخش اين بود که به ناگاه 

  ١٠.وارد شده بود

                                                 
  :ده و جاپان رجوع شود بهِتر برخورد ميان امپرياليسم اياالت متح عميقۀ برای مطالع 4

Walter LeFeber, The Clash: US-Japanese Relations Throughout History (New York: W.W, Norton & Co., 
1997). 

   برای درک اختالف ميان بريتانيائی ھا و امريکائی ھا و ھم چنين اھداف اين دو کشور در خالل جنگ در اقيانوس 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). 
5 Marshal Philippe Petain 
6 Vichy 
7 Jean Decoux 
8 Vietminh 
9 Gibson, p. 42. 

  :ران جنگ نگاه شود به برای بررسی سياست ھای ستالين و کمينترن در دو 10
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، محبوبيت تشکيالت در سراسر کشور ويت مينھا برای نابود ساختن یجاپانھا و به رغم تالش مشترک فرانسوی

.  گيری بود پيشً بود قحطی بخشی از کشور را فرا گرفت که کامال قابلجاپانزمانی که کشور در اشغال .   گسترش يافت

ھای ديگر به مناطق قحطی زده باعث گسترش ابعاد ھا با جلوگيری از فرستادن برنج و کمکیجاپانھا و اما، فرانسوی

 ئی مواد غذاۀھا و اھالی شھرھا را برای حمله به انبارھای برنج و مصادر دھقانويت ميناما، .  اين قحطی شدند

 ۀبا اين وجود، نزديک به دو ميليون نفر از سکن.  شان در سراسر کشور گرديدسازماندھی نمود که باعث شھرت بيشتر

ھای اين يکی از بارزترين نسل کشی.   بود، بر اثر قحطی جان باختندويت مينترين مراکز مقاومت تونکن، که از مھم

  .استعماری در قرن بيستم بود

ھا به یجاپانھشت ماه پس از آن .  ھای متحدين به پاريس سرنگون شد و با ورود نيرو١٩٤٤ جوالی در ويشیدولت 

 کننده به ضرر نيروھای محور تعيينجنگ به شکلی .  ھا در ھندوچين خاتمه دادندطور يک جانبه به حاکميت فرانسوی

ی مذبوحانه و جھت ھا در تالشیجاپاندر اين حال بود که .  چرخيده بود و زمان چندی به شکست کامل متفقين نمانده بود

ًدقيقا در اين .   را در رأس آن نشاندند١١بااو دایرا صادر کرده و امپراتور " استقالل ويتنام"کسب حمايت مردم اعالم 

مأموريت اين افراد دادن .   وارد ويتنام شدند١٢امريکاژيک يسترات خدمات ۀادارھنگام بود که اولين سری از مأمورين  

ھای متحدين که  موافقت کرده بود که در يافتن خلبانويت مينی آن   بود، که در ازامينويت ھای نظامی به آموزش

- ويتنامیۀبسياری از اين مأمورين به ھمدردی با مبارز.  ھا ياری رساندشان در ويتنام سرنگون شده بود به آنھواپيمای

  .دادندشان می عميق نۀھا و استعمار کينھا برای استقالل پرداخته و نسبت به فرانسوی

 در اين مريلين يانگ.  ِ به سرعت سعی نمود که تا از اوضاع به شدت متغير موجود بيشترين استفاده را ببردويت مين

  :باره می نويسد

ھا و پايان جنگ اقيانوس آرام وجود داشت، پايگاه یجاپانپرده ای که بين کودتای - در طی پنج ماه ميان

"  آزادۀمنطق"در اين .  فته و شش استان شمالی ويتنام را در بر گرفت گسترش ياکااو بنگ در مين ويت

ھای استعماری را گرفته، نيروھای دفاع از خود تشکيل ًھای محلی کامال نو جای دست نشاندهدولت

داران ھای متعلق به زمين و در برخی مناطق زمين  خانه کاھش يافتهۀھا ملغی گشته، کرايگرديد، ماليات

 با باز کردن انبارھای غله و تقسيم برنج ويت مينباالتر از ھمه اين که، .  مصادره و تقسيم شدفرانسوی 

  ١٣. قحطی در اين منطقه گرديدتأثيربين اھالی باعث کاھش 

ه خلق ويتنام برای قيام اش و فراخوان ب به بازوی نظامیويت مين با فرمان ١٩٤٥ت گست در سيزدھم اگسانقالب ا

 ١٨ تا ١٤ھفت استان را بين روزھای -و- تمامی دھات، نواحی و بيستۀرا ادويت مين.  وع شدزمان شرعمومی ھم

، و سايگون چند روزی به درازا کشيد، اما، روی ھم ١٤ئیفتح شھرھای بزرگ مانند ھانوی، ھو.  ت به دست گرفتگسا

ش کناره ت از مقامگسام ا در سینجاپا استعمار ۀ، امپراتور دست نشاندبااو دای.  ريزی بودرفته انقالب بدون خون

ُ  وی سپس مھر ١٥." کشوری مستقل باشمۀِترجيح می دھم که به جای سلطان سرزمينی در زنجير، شھروند ساد.  "گرفت

                                                                                                                                                        
Hallas, the Comintern, pp. 155-159. 
11
 Bao Dai 

  . که سلف بالفصل سازمان سيا بود(.American Office of Strategic Services – O.S.S) آژانس اطالعاتی امريکا  12
13 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).  
14 Hue 
15 Ngo, p. 17.  For the complete text of Bao Dai’s abdication speech, see Vietnam and America, pp. 24-25 
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ی رژيم سلطنتی را   سپرده و الغاويت مين و شمشيری را که سمبل قدرت سلطنتی بود به نمايندگان دولت موقت ئیطال

  .اعالم نمود

، استقالل ويتنام .O.S.Sمبر در ھانوی و در مقابل بيش از دويست ھزار تن، از جمله مأمورين  در دوم سپتھو چی مين

ای بود که پس از پايان جنگ ويتنام اولين مستعمره.  و تشکيل دولت موقت جمھوری دموکراتيک ويتنام را اعالم کرد

تمام انسان ھا  "– بود امريکا استقالل ۀای از اعالمياش بازگزارهجمالت آغازين سخنرانی.  نموداعالم استقالل می

ِآن ھا از سوی آفريدگارشان از موھبت حقوقی جداناپذير برخوردارند.  مساوی آفريده شده اند حق حيات، آزادی، و .  ِ

 سخن امريکا بيش از آن که بخواھد در بزرگداشت انقالب ھو."  جوی خوشبختی از جمله اين حقوق است- و- جست

فراتر اين که، .  ھا تکيه کندگيری از بازگشت فرانسوی برای پيشامريکاد، در اين اميد بود که شايد بتواند به بگوي

ھا ھمکاری یجاپانھا با  متحدين وفادار در جنگ بودند، در حالی که فرانسویۀھا در زمرھا در نظر ويتنامیامريکائی

  ١٦بھتر کوک کند؟ را امريکاتوانست ساز چه کسی می.  کرده بودند

اگر قضيه در ھمان جا خاتمه يافته و اياالت متحده استقالل ويتنام را به رسميت شناخته بود، آن وقت پنجاه و ھشت ھزار 

  .دادندشان را از دست نمی و سه ميليون ويتنامی در طی دو جنگی که از راه رسيد جانامريکائی

  ادامه دارد

 

 
 

                                                 
16 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). 


