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  :به ادامۀ گذشته

  جنگ اول ويتنام

بايد که آسيای ]  ھاامريکائی[ھا در اين جا کارشان تمام است، و ما ئیھا و بريتانيا آتش می سوزد، فرانسویھندوچين در

  .جنوب شرقی را ترک کنيم

مبر  سپت–فرماندھی اس به .اس. از افسران او١ئیبه نقل از آخرين پيام کلنل پيتر دو

١٩٤٥٢  

  

 تعيينھا اندر باب حق به رغم تمامی وراجی.  ل بازگشت بودندھا در حاامريکائیھا و ھا با کمک انگليسیفرانسوی

شان را  توجهامريکائیگذاران ھنگامی که سياست.  ھا به دنبال حمايت از سياست مستعمراتی بودندامريکائیسرنوشت، 

ه نياز به  آينده با اتحاد شوروی در اروپا معطوف داشتند، آن گاه بود کئیاز شکست نيروھای محور به سمت رويارو

ھا در ھندوچين برپا اين امر نياز به آن داشت که امپراتوريی که فرانسوی.  ای نيرومند و متحد را احساس کردندفرانسه

اولين قدم در مسير بازگشت فرانسه ورود نيروھای متحدين پس از تسليم نيروھای .  ھا بازگردانده شودداشته بودند به آن

  .ھا مورد استقبال واقع شده بود سوی ويتنامی ازءی بود که در ابتداجاپان

 ١٦ شمال ۀل منطقو، متحدين توافق کرده بودند که نيروھای ناسيوناليست چين کنترجوالی در ٣تسدموپدر کنفرانس 

ی جاپان تسليم نيروھای ۀاشغال نموده و پروس) کندًکه ويتنام را تقريبا به دو نيمه تقسيم می( را ئی عرض جغرافياۀدرج

نيروھای .   داشته باشند، در حالی که نيروھای بريتانيا بخش جنوبی را به اشغال در آورندکنترول آن بخش را زير در

مبر،  سپت ماهۀتا نيم.  ، وارد ويتنام شدندھو و پيش از اعالم استقالل از سوی ١٩٤٥ت گسناسيوناليست چين در اواخر ا
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2 Quote from Karnow, p. 139. 
3 Potsdam 
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 از کندک انگليسی به ھمراه يک ٤داگالس گريسینرال ج.  ر رسيد به دويست ھزار نفتونکنتعداد نيروھای چينی در 

در آن موقع ھنوز ھيچ حکومتی در جھان استقالل ويتنام و .  مبر ھمان سال وارد سايگون شد سپت٢٢نيروھای ھندی در 

  . را به رسميت نشناخته بودھويا دولت 

ای در کمک به  انتھای جنگ آگاه بودند،  عاليق ويژهھا که به خوبی از امکان اضمحالل امپراتوری خويش درئیبريتانيا

- و-ھا تعداد ھزاربالفاصله پس از ورود، انگليسی.   شان در ھندوچين داشتندۀھا در استقرار حضور دوبارفرانسوی

سر ھا به ويت مينی ھا دستگير و زندانی شده و کماکان در بازداشت جاپانپانصد نفر از نيروھای فرانسوی را که توسط 

ويت  دست به تھاجم به دفاتر – گريسینرال ج البته با کمک –پس از آزادی، نيروھای فرانسوی .  بردند، آزاد کردندمی

 ٢٤ھا در ويت مين.  ھا زدندھای سايگون دست به تھاجم و کشتار ويتنامیساکنين فرانسوی نيز در خيابان.   زدندمين

 بود امريکائی وی اولين – در ھمان شب در حومه سايگون کشته شد ئیدوپيتر کلنل .  مبر دست به ضد حمله زدندسپت

ما بايد از آسيای جنوب شرقی "اس ھشدار داده بود که .اس.ش به فرماندھی اووی در آخرين پيام.  تنام کشته شدکه در وي

  ."خارج شويم

 اطراف ئی مناطق روستاکنترول  سايگون و خارج ساختنکنترول نياز به نيروھای بيشتری برای به دست گرفتن گريسی

ش نيروھای ھندی زير فرمان تظاھر می کرد، ويت مينزمان که وی به مذاکره با نيروھای ھم.   داشتويت ميناز دست 

 ھا مسلح شده بودند امريکائی فرانسوی نيز که توسط ۀبه ده ھزار نفر افزايش يافته و تعداد ھزار تن از نيروھای جنگند

ھا تنھا  ھنگامی که دريافتند که مذاکره از سوی انگليسیھاويت مين.   از راه رسيدند٥لکلرکشال تحت فرماندھی مار

انگليسی زدند، اما شکست خورده -کشی جھت تقويت نيرو بوده، دست به تھاجم به نيروھای فرانسویترفندی برای وقت

 حتا دستور داد که زندانيان جنگی گريسیش، يبرای تقويت ھر چه بيشتر نيروھا.  و از سايگون بيرون رانده شدند

  . از آن ھا استفاده شودويت مينی را مسلح نموده تا در سرکوب جاپان

 ئیوی کودتا.  ھای تاريخ مدرن به شمار آورد را بايد به عنوان يکی از شنيع ترين و رذيالنه ترين خيانتگريسیکودتای 

ھا یجاپانکه با (ھا را به راه انداخت تا فرانسوی)  متحدين بودندھا در صفیجاپانکه در جنگ عليه  (ويت مينرا عليه 

اعمال .  به قدرت باز گرداند) یجاپانسربازان اسير (با کمک دشمن شکست خورده ) ھا ھمکاری کرده بودندلماناو 

  ٦.صفت، جملگی با توافق ضمنی دولت اياالت متحده صورت گرفت، اين انگليسی حيوانگريسی ۀجنايت کاران

ليگ انترناسيونال .   از ورود بريتانيا به توھم توده ھا دامن زده بودويت مين ۀاما، ترديدی نيست که استقبال اولي

ھا در انتھای جنگ با تروتسکيست.  ھا را محکوم کرده بودھای ويتنام به ھمين دليل آنکمونيستی تروتسکيست

 مسلحانه در برابر پياده شدن ۀگر در سراسر سايگون به مقابل کارۀِھای اقدام خلقی در ميان طبقسازماندھی کميته

 در سايگون دو ويت مينليس وس پئير.  نيروھای متحدين فراخوان داده و خواھان مسلح ساختن کارگران و دھقانان بود

 خواھان ويت مين.  ھا نمود اقدام به تعقيب و دستگيری تروتسکيستگريسیروز پس از پياده شدن نيروھای زير فرمان 

 ملی به ۀداد، و آشکارا مخالف تبديل مبارزرا ترجيح می" ميانه روی"مذاکره با امپرياليست ھا بود و به ھمين سبب 

                                                 
4 Douglas Gracey 
5 Marshal Philippe François Marie Leclerc de Hauteclocque  
6 George McTurnan Kahin, Intervention: How America Became Involved in Vietnam (Garden City, New York: 
Anchor Press, 1987) pp. 15-19. 
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ًھا را متعاقبا به قتل  رھبری تروتسکيستويت مين.  داران و سرمايه دارھای ويتنامی بود طبقاتی عليه زمينۀمبارز

  ٧.منازع جنبش ملی را به دست بگيرد بالکنترولرسانده و بدين ترتيب توانست 

-ھای مستعمراتیئی کامل داراکنترول ۀھا، اما، فاصله زيادی تا به دست گرفتن دوبار، فرانسویگريسیبه رغم کودتای 

کن ھای چين ھنوز در تون بخش اعظم کشور را در دست داشته و ناسيوناليستکنترول کماکان ويت مين.  شان داشتند

 تصميم گرفتند که تا برای کسب لکلرک، مأمور سياسی دولت فرانسه، و مارشال ٨ژان سانتينی.  حضور وسيعی داشتند

ھای  در اين زمان تصميمويت مين و ھو چی مين.   وارد مذاکره شوندويت مينشان با  نظامیۀوقت جھت تقويت بني

جان کالم موافقتنامه اين بود .  ھا گردن نھادھای فرانسویط به شرويت مين ١٩٤٦ چدر ماه مار.  فاجعه باری گرفتند

 به رفراندوم گذاشته کوچين چينا فرانسه دست يافته، در حالی که سرنوشت ۀکه ويتنام به حقوق محدودی در درون اتحادي

ھا  تمامی اينھو  .کردندبايد که خاک ويتنام را ترک میھا میارتش فرانسه بار ديگر وارد ھانوی شده و چينی.  شدمی

ھا را برای پنج سال به مشام ُدھم که گه فرانسویترجيح می: "کردھا توجيه می خالص شدن از شر چينیۀرا به بھان

 ٩."بکشم، تا ناچار به خوردن خوراک چينی برای ھزار سال نباشم

 عازم فرانسه بود، ١٩٤٦ل تی در ساأ به ھمراه ھيھوھنگامی که .  زمان خيانتی در حال شکل گيری بوداما، ھم

 معرفی کوچين چينابنياد در - ِ را زنده کرده و وی را به عنوان امپراتور ملت به اصطالح تازه١٠بوآ دایھا فرانسوی

ُھا از به رسميت شناختن دولت خرد يعنی جمھوری دموکراتيک ويتنام در تونکن بر اين اساس، فرانسوی.  نمودند

ژورژ ، ويت مينمان سال، پس از يک درگيری کوتاه ميان نيروھای نظامی فرانسه و بر ھودر اکت.  خودداری کردند

اين .   داد که منجر به کشته شدن شش ھزار ويتنامی گرديد١٢ نخست وزير فرانسه فرمان به گلوله باران ھايفونگ١١بيدو

.  ی شده بود ز امضا، معاون نخست وزير و صدر حزب کمونيست فرانسه، ني١٣موريس تورهًفرمان مشترکا از سوی 

  .اولين جنگ ويتنام با حمايت حزب کمونيست فرانسه آغاز شده بود

در انتھای .  ر آغاز شدال و با دادن وامی معادل صد و شصت ميليون د١٩٤٧ھای اياالت متحده در سال اولين کمک

) رالمعادل دو ميليارد د( را  نظامی فرانسه در ويتنامۀ اياالت متحده نزديک به ھشتاد درصد ھزين١٩٥٤جنگ در سال 

 ھو چی مين.   ديپلماتيک ناچار به ترک ھانوی شدئی بدون دريافت ھيچ گونه شناساھودولت .  به عھده گرفته بود

ًبه نظر می رسد که کامال تنھا مانده باشيم؛ .  "سرانجام پذيرفت که مانورھای وی چيزی جز فاجعه به بار نياورده است

-ً به دست آوردند، اما متعاقبا از پيشئیھا توانستند که موفقيتءھا در ابتدافرانسوی."   متکی بودبايد به نيروھای خود

-  برخوردار بود، چيزی که فرانسوی– دھقانان ۀ به ويژه تود– توده ھا ۀ از پشتيبانی وفادارانويت مين.  رفت باز ماندند

گيری از برای پيش.  نگ از حمايت ھمگانی برخوردار نبوداز سوی ديگر، در فرانسه ج.  ھا قادر به شکستن آن نبودند

                                                 
7 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). 

ام که تمامی من در اين جا سعی نموده.  کندنگاری میاش اين گونه تاريخ گروه سياسی مربوطهاين، البته، نظر نويسنده بود که از مواضع
 .) م. (تصرف ترجمه نمايم-و- نظرات نويسنده را بدون دخل

8 Jean Sainteny 
9 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. 
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-ً سربازی خودداری نموده و صرفا بر چھل ھزار نيروی نظامیۀھا، دولت فرانسه از تحميل دورافزايش موج مخالفت

 ای به کنندهتعيين به طور ١٩٤٩جنگ در سال .  شان در رکاب نازی ھا جنگيده بودند، تکيه نموداش که بيش از نصف

  . کمک دريافت کندمائو امکان داد که به طور مستقيم از حکومت ويت مينانقالب چين به .  ضرر فرانسه چرخيد

 را به رسميت شناخته و به انزوای ھو چی مين حاکميت ١٩٥٠و چين سرانجام در سال ] اتحاد جماھير شوروی[روسيه 

تعداد کشته شدگان، .  رو شدنده ھای سنگينی روببا شکستھا  نظامی نيز فرانسویۀدر جبھ.  ديپلماتيک آن خاتمه دادند

نفرت از جنگ در داخل فرانسه به طور .   به نود ھزار نفر رسيد١٩٥٢ھا، اسيران و مفقودھای فرانسوی تا زخمی

- را میويت مينالوقوع عليه -ھای فرانسوی، اما، کماکان خواب يک پيروزی قريبنرالج.  افتيی ای افزايش مفزاينده

 در نظر ويت مينشان عليه ئی محلی را به منظور پيروزی نھا١٩٥٣ھا در اواخر به اين خاطر بود که فرانسوی.  ديدند

در عوض، آن چه که فرانسوی ھا به .   بود١٤ن فوئين بئيد دورافتاده در مرز الئوس به نام ۀاين محل يک منطق.  گرفتند

] عليه ويتنام[جنگ فرانسه .   منجر گرديد١٩٥٤ان در ھفتم ماه مه شای بود که به شکست کاملدست آوردند محاصره

  ١٥. سال خونين به پايان رسيد٩پس از 

  ادامه دارد
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