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  ٢٠١۶ اکتوبر ٢۵

  

  :ويتنام
  جنگی که اياالت متحده در آن به زانو درآمد

۵  
  

  ھا نامه و و پيمانيکنفرانس ژن

  . دو جنگ بودۀتنھا يک ميان پرده در فاصل... و يکنفرانس ژن

  استنلی کارناو

  

و به ي در ژن١٩٥٤ جوالیکشيد، کنفرانسی طراحی شده بود که تا در  زبانه مین فوئين بئيددر حالی که جنگ در 

ارت بودند از شرکت کنندگان در اين کنفرانس عب.   بپردازد که به تازگی خاتمه يافته بودوريامسايل بازمانده از جنگ ک

ن ئيددر [ ويتنام نيز پس از تسليم فرانسه ۀمسأل.  و چين] اتحاد جماھير شوروی[اياالت متحده، بريتانيا، فرانسه، روسيه 

و نتوانست راه حلی با دوام در مورد درگيری در ھندوچين يکنفرانس ژن"اما، .  به دستور جلسه افزوده شد] ن فوئيب

بايست با راه حلی سياسی دنبال شود، امری که البته ھيچ گاه تحقق را مطرح ساخت که میًه دھد، و صرفا آتش بسی ئارا

 يا بھتر اين که گفته شود آرامشی موقت در – دو جنگ بود ۀای در فاصلاز اين نظر، کنفرانس تنھا ميان پرده.  نيافت

  ١.يک جنگ بود

و رفته و از موضع ي به کنفرانس ژنن فوئين بئيد  فرانسه اين بود که پس از پيروزی مورد انتظارش درۀطرح اولي

ھای ويتنامی بودند که حال، اين ناسيوناليست.  اش را تحميل کندقدرت راه حلی سودمند برای خود و مزدوران ويتنامی

ھای نادرست باعث به  بار ديگر با گرفتن يک رشته از تصميمھو چی مينبا اين وجود، .  در موضع قدرت قرار داشتند

 .عقب افتادن استقالل ويتنام شده و صحنه را برای شروع جنگی ديگر آماده ساخت

گی دولت اياالت متحده ِستيز متعصب بود نمايند-  و يک کمونيست٣آيزنھاور که وزير کشور در دولت ٢جان فاستر دالس

نبش ناسيوناليستی ديگری وی کمر ھمت بسته بود که تا از به قدرت رسيدن ھر ج.  در اين کنفرانس را به عھده داشت

                                                 
1 Karnow, p. 199. 
2 John Foster Dulles 
3 Dwight David “Ike” Eisenhower 
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ھا را در بن امريکائی وريا کۀ چين خود باعث تحقير اياالت متحده شده و جنگ سه سال١٩٤٩انقالب .  گيری کندپيش

ھا داشته و  را برای نجات فرانسوین فوئين بئيداياالت متحده در سر سودای دخالت در .  بستی العالج رھا ساخته بود

برای [ای اگرچه ويتنام از اھميت اقتصادی ويژه.  کردرانسه نيز کماکان تھديد به دخالت میپس از به زانو درآمدن ف

اياالت ] خارجی[اش چنان بود که به مدت بيست سال سياست برخوردار نبود، اما اھميت سياسی] امريکاامپرياليسم 

شان باز يابی به حاصل پيروزی دست را ازويت مين سرسختانه بر آن بود که دالس.  متحده را به خود معطوف ساخت

  .ًدر اين مھم، چين، ياوری کامال دور از انتظار، به وی ياری رساند.  دارد

بندی شده بود بر اين اساس بود که از درگيری نظامی  فرمول٤الیچو ئنو که توسط يسياست چين در کنفرانس ژن

 جالب، اما، اين است که ۀنکت.  ، خودداری شودوريار کديگری با اياالت متحده، آن ھم پس از جنگ خونين سه ساله د

گی اين کشور خود به تاز.   پنجاه در وضعيت دشواری برای دخالت در ويتنام قرار داشتۀ دھۀاياالت متحده در نيم

ه سبب  اياالت متحده در ويتنام بۀ و متحدين بالقو ھا پا به فرار گذاشتهجنگی منفور را به پايان برده بود، فرانسوی

ھا فشار بسيار با اين وجود، چينی.  نداشتند] در ميان مردم ويتنام[ھا ھيچ اعتباری یجاپانھا و ھمکاری با فرانسوی

  .ھا برای دادن امتيازھای عمده وارد آوردندشديدی را بر ويتنامی

ر امتداد مدار ھفده درجه به دو ويتنام د:   شد شامل اين نکات بودء  و فرانسه امضاويت مينو که از سوی ي ژنۀتوافقنام

ًاين تقسيم بندی اکيدا موقتی خوانده شده و قرار .  شدای غيرنظامی از ھم جدا میمنطقه تقسيم شده که توسط منطقه

بايستی در مدت زمانی کمتر از دو سال  شود که میتعيينگذاشته شد که وضعيت حاکميت ويتنام متحد توسط انتخاباتی 

اگرچه اياالت متحده .   مستقل تبديل شوندئی عين حال توافق گرديد که الئوس و کامبوج به کشورھادر.  برگزار گردد

سرويس اطالعاتی اياالت متحده در آن .   نکرد، اما، اعالم نمود که به مفاد آن گردن خواھد نھادءاين توافقنامه را امضا

 قدرت ء به سادگی با ھشتاد درصد آراويت مين و ی مينھو چکرد که اگر انتخاباتی آزاد برگزار شود، زمان اذعان می

 پيش گيری از برگزاری انتخابات مورد توافق و ۀسياست اياالت متحده از ھمان زمان بر پاي.  را به دست خواھند گرفت

 ٥.کمونيست در ويتنام جنوبی گذاشته شد-  دولتی ضدئیبرپا

 

  ُکشی سازی تا آدم از ملت

ليسی است که دستگيری و زندانی کردن دلبخواھی، سانسور اکيد وپ- کشوری نيمهدر حال حاضر ويتنام جنوبی

  .ھای آن استگی سياسی از ويژِثرؤسيون ميمطبوعات، و فقدان يک اپوز

 ١٩٥٧٦جنوری روابط خارجی، ۀماھنام

 

 ويتنام جنوبی بر پا کمونيست را در-و يک دولت ضدي نھادن قرارداد ژنیًاياالت متحده بر آن شد که مستقيما و با زير پا

در حالی که اياالت متحده در بدو امر توانست .  ای ھنوز مشخص نبودسازد، اگرچه موفقيت يا عدم موفقيت چنين پروژه

ًسازش کامال منفور بوده و چنان سازی کند، اما به زودی ثابت شد که رژيم دستدولت کوچکی را در ويتنام جنوبی دست

  .باشدش میدن بر سر پاھاي قادر به مانامريکائیت مستقيم نيروھای عاجز است که تنھا با دخال

                                                 
4 Chou Enlai 
5 Kahin, pp. 52-65. 
6 Kahin, p. 97. 
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ِھا، اما، در پشت سر خويش کشوری فرانسوی.  ھا راه خروج از ھندوچين را فراھم ساختو برای فرانسویيقرارداد ژن ِ

اياالت .   آمده بودويران و متحدينی فاسد را بر جای نھاده بودند که پيرامون امپراتور و افسران ارتش استعماری گرد

 به اين شرايط موجود نھاده و از آن چه که از دولت استعماری باز مانده بود در برپا سازی دولت یمتحده به سرعت پا

س کشور ويتنام ئي را به عنوان ر٧مئينگو دين داياالت متحده امپراتور را وادار ساخت تا .  اش استفاده نموددست نشانده

کرد و دوستانی پرنفوذ مانند  يک کاتوليک صوفی مسلک بود که در اياالت متحده زندگی میمدي.  جنوبی اعالم کند

  ١٠. داشت٩کندی. جان اف و سناتور ٨اسپلمنکاردينال 

رحم و فاسد بندی کرده بود، چيزی جز يک ديکتاتوری بی-ِ پنجاه در ويتنام جنوبی سرھمۀدولتی که اياالت متحده در دھ

 در ١١دوواليه مانند ئی يک ديکتاتوری ديگر از رديف ديکتاتوری ھا–شکل گرفته بود ديم  ۀادنبود که پيرامون خانو

ليس مخفی بود و برادر وس پئيرم ئيدبرادر .  پين در فيلی١٣مارکوس در نيکاراگوئه، و ١٢سوموزاتی، خانواده ئيھا

 در اياالت متحده به عنوان تنھا اميد ھا از سوی بسياری از ليبرالمئيداگرچه .   بودئیھوديگرش اسقف کاتوليک شھر 

از .  ديدگرفت، خود وی اما خود را به عنوان امپراتور عصر جديد میبرای دموکراسی و آزادی مورد ستايش قرار می

 کيش ملی است، رابط ۀکه بزرگ دارند] مذکر[او .   شخص اعليحضرت استۀاحترامی مقدس شايست"زبان خودش، 

 ١٤فرانکوزمانی که کليسای کاتوليک اسپانيا دست در دست ديکتاتوری فاشيست "  .باشدی میميان عوام و بارگاه الھ

 يک رفراندوم سراپا ١٩٥٥  وی در سال ١٥.ناميد" ئیکاتوليک اسپانيا" ديگری خود را يک ۀداشت، وی در مصاحب

  ١٦.ه دست آورده است را در اين رفراندوم بء درصد آرا٢/٩٨تقلب را به راه انداخت و مدعی گرديد که خودش 

 به ويتنام فرستاد ١٧ادوارد لندزديلسازمان سيا تيمی را به رھبری .   پايتخت بودکنترول به دست گرفتن مئيدھدف فوری 

ھای مذھبی مسلح ياری  سايگون و شکست دادن ترکيبی از گانگسترھا و گروهکنترولبرای به دست گرفتن م ئيدتا به 

وی فرار نزديک .  ش را به ھدايت يک عمليات مخفی در ويتنام شمالی معطوف ساختجھ پس از اين تولندزديل.  رساند

- ھا در کنار زمينبسياری از اين به اصطالح پناھنده.  چينی کرد-به يک ميليون کاتوليک به ويتنام جنوبی را دسيسه

سپس، .   تبديل شدندمئيدکمونيست - ھا، و بورژوازی بومی به پايگاه سياسی دولت ضددستان پيشين فرانسویداران، ھم

ھای ھا ھزار نفر به زندان افتاده و يا به دست جوخهده.   به راه انداختويت مين موجی از ترور را عليه ھواداران مئيد

بر اساس آمار ھمين رژيم، بيست .  اک شدً پنجاه بسياری از مناطق عمال از وجودشان پۀترور کشته شدند و تا پايان دھ

 که – ١٨ نفر به زندان افکنده شدند٤٨٢٥٠ تعداد ١٩٦٠ تا ١٩٥٤ھا فرستاده شده و در کل از سال ھزار نفر به اردوگاه

                                                 
7 Ngô Đình Diệm 
8 Francis Joseph Spellman (1889 – 1967) 

 از نزديک وزف مک کارتیژکمونيستی دوآتشه بود که با -، ضد١٩٦٧ تا ١٩٣٩، کاردينال کليسای کاتوليک و اسقف اعظم نيويورک از اسپلمن
 برای افزايش دستمزد دست به اعتصاب زدند، اين اسقف ١٩٤٩ھای گورستان کالوری در کوئينز در سال ھنگامی که گورکن.  ھمکاری داشت

تصاب وی در مورد اين اع.  شکن به کار گرفت- ھای حوزۀ علميۀ سينت ژوزف را به عنوان اعتصاباعظم آن ھا را کمونيست خوانده و طلبه
  .)م" (.ھای داغدارشان، و عليه مذھب و نزاکت انسانی استاعتصابی غير اخالقی و توجيه ناپذير عليه مردگان بی گناه و خانواده"گفته بود که 

9 John F. Kennedy 
10 Karnow, p. 217. 
11 Jean-Claude Duvalier 
12 Anastasio "Tachito" Somoza DeBayle 
13 Ferdinand Emmanuel Edralin Marcos, Sr. 
14 Francisco Paulino Hermenegildo Teódulo Franco Bahamonde 
15 Quote in Gibson, p. 172. 
16 Gibson, p. 72. 

  .)م. (، جالد جماران"امام خمينی"شباھتی بی مانند ميان جالد سايگون و 
17 Colonel Edward Landsdale 
18 Kahin, p. 96. 
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 نفر، تعداد ھفت ھزار نفر ١٨٠٠٠٠تنھا در يک منطقه با جمعيت .  بی ترديد آمار واقعی از اين ھم بسيار باالتر است

 ١٩.ًشده و سيزده ھزار نفر صرفا ناپديد گشتندزندانی 

داران ثروتمند را به انقالبی به راه انداخت و با استفاده از قدرت دولتی زمين- کارزار ضدئی در مناطق روستامئيد

 ۀھای نظامی و اقتصادی اياالت متحده به کشور سرازير شده که دولتی نظامی و طبقزمان کمکھم.  قدرت باز گرداند

 نيز به افزايش مئيد پنجاه، ۀزمان با رشد مخالفت در اواخر دھھم.   ايجاد نمود، بودمئيدِدار فاسدی که وفادار به يهسرما

داد که دولت ھر گونه مخالفی را با مارک  بود که اجازه می٥٩/١٠اش قانون معروف به سرکوب دست زد که نشانه

ور شده و چنان  آن چنان در فساد غوطهمئيد شصت، دولت منزوی ۀدر آغاز دھ.  به زندان بيفکند" فعال کمونيستی"

 با استفاده از ويت مينکادرھای پيشين .  ھای وسيع ھمگانی سر برآوردھا قرار داشت که مخالفتمورد نفرت توده

 را از  مسلحانهۀ زده و مبارزئیھای مقاومت در مناطق روستاشرايط موجود بار ديگر دست به ترميم و بازسازی ھسته

 که از رژيم ستمگر ئی در خيابان ھای سايگون به نمايش گذاشته شد، و راھبان بودامئيدمخالفت عليه .  سر گرفتند

  ٢٠. به ستوه آمده بودند در رأس آن قرار داشتندديمکاتوليک 

 ۀ دوم دھۀر نيمشان را دبيشتر وقت)  که به اين اسم نام گذاری شده بودويت مين( و حزب کارگران ويتنام ھو چی مين

 آشکار به ئی و بی اعتناديمھای رژيم پاسخ حزب به قساوت.  پنجاه صرف تحکيم قدرت در بخش شمالی ويتنام نمودند

ای  اين رفتار به طور فزايندهۀاما، ادام.  ی آن متعھد ھستند ھا به اجراکردند که آنو اين بود که اعالم میيقرارداد ژن

ی  شان که پس از امضا، سازماندھان سياسی و بستگانويت مين ۀسوی ھزاران رزمند از ھودولت .  شدمشکل می

 ھم که در جنوب باقی مانده بودند تحت فشار قرار داشت که دست به ئیھاقرارداد به شمال مھاجرت کرده بودند، و آن

  .کاری بزند

اش آزاد امريکائیھای  و اربابمئيد تعھد نمود که جنوب را از شر ديکتاتوری ١٩٥٩ سرانجام در سال ھو چی مين

 را در بر گرفته و ھواداران حزب مئيدن اشکل گرفت که مخالف) NLF(بخش ملی ويتنام جنوبی  آزادیۀجبھ.  سازد

 جبھه متعھد به اصالحات دموکراتيک و در نھايت اتحاد دو بخش ويتنام ۀبرنام.  کمونيست در آن دست باال را داشتند

ان ئي مسلحانه در روستاھا و بر اساس حمايت روستاۀه اھداف اين برنامه را جبھه از طريق مبارزراه رسيدن ب.  بود

به سرعت ) ناميدند میويت کنگکه نيروھای اياالت متحده به عنوان تحقير آن را (بخش ملی  آزاديۀجبھ.  قرار داده بود

 به ١٩٦١ چريک در اختيار داشت که در سال  تعداد پنچ ھزار١٩٦٠جبھه در سال .  به نيروی جدی سياسی تبديل شد

گزارش داده بود که جبھه در طی يک سال توانسته است که ) سيا (امريکا  سازمان جاسوسی .پانزده ھزار نفر رسيد

  . را به دست بگيردئی مناطق روستاۀ عمدکنترول

ی رسيد، و بالفاصله دريافت که  به رياست جمھور١٩٦١ بود در سال مئيد اولين ھواداران ۀ که در زمرجان اف کندی

ھای نظامی و غير نظامی و وارد آوردن  افزايش تعداد رايزنکندیپاسخ .   رو در روی فاجعه قرار گرفته استمئيد

 تقسيم قدرت را رد نموده و در عوض بر وسعت ۀاما، وی ايد.  ش بودھای رژيمی وسعت دادن به پايه برامئيدفشار به 

  .کشور افزودو شدت سرکوب در داخل 

از جمله، .  انقالبی تبديل نمود- ھای جنگ ضد ويتنام جنوبی را به آزمايشگاه عظيمی برای آزمايش تکنيککندیدولت 

تنھا اگر بتوانيم جنگل ھا را صاف .  "ھا به راه افتادکشات جنگ با استفاده از علفتأثير تعيين وسيعی برای ۀپروژ

 از ھوا آغاز شد ئیيمياک و با ريختن مواد ١٩٦٢ بود که در سال "گاوچران" به به اصطالح شعار عمليات موسوم" کنيم

                                                 
19 Young, pp. 44-46. 
20 Kahin, pp. 97-98. 
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 ۀدھکد" موسوم به ۀ  پروژ٢١. ادامه يافتئیيمياکو به مدت ھشت سال و با ريختن بيش از صد ميليون پوند مواد 

می به يک منطقه برای قيام بود که در آن با استفاده از نيروھای وسيع نظا- ضدۀھای عمداز ديگر پروژه" ژيکيسترات

-  که تحت مراقبتئیھا اھالی را به زور کوچانده و در مجتمعۀپاکسازی از وجود چريک ھا حمله شده و آن گاه بازماند

.  بود) چريک ھا(از ماھی ) مردم(ھدف از اين عمليات خالی کردن اقيانوس .  دادندھای نظامی قرار داشت اسکان می

، مناطقی که مردم به زور در آنجا اسکان داده شده بودند به تصرف آفتابدنبال عمليات  و به ١٩٦٢ چاما، در ماه مار

  ٢٢.بخش ملی در آمددي آزاۀجبھ

در شرايط آن روز، سقوط .  شدًاش دايما سست میھای پشتيبانی، اما، بی وقفه ادامه داشت و پايهمئيدسير سقوطی دولت 

اما، در عين حال .  رسيدًبخش ملی امری کامال مسجل به نظر می آزاديۀرژيم در ويتنام جنوبی و به قدرت رسيدن جبھ

به اين منظور و در يک تالش .  ھا ھم به دنبال آن ھستند که از شر وی خالص شوندامريکائی خود دريافته بود که مئيد

رھبران ويتنام  برای نجات خويش، وی برادرش را برای به اصطالح يافتن يک راه حل سياسی به مالقات با ئینھا

بدين ترتيب و در .  ن سازد به محض آگاھی از اين مطلب دستور داد تا سيا دولت وی را سرنگوکندی.  شمالی فرستاد

دو .   و برادرش در طی اين کودتا به قتل رسيدندمئيد.   به دست ارتش خودش سرنگون گرديدمئيد ١٩٦٣مبر دوم نو

 در امريکادر دوران کوتاه زمامداری کندی تعداد مستشارھای نظامی .  تل رسيد نيز در داالس به قکندیھفته بعد از آن، 

  ٢٣. نفر رسيد١٦٧٠٠ويتنام جنوبی از ھشتصد نفر به 

 نظامی ۀتر ساخته و صحنه را برای دخالت ھمه جانبً صرفا بحران سياسی در سايگون را عميقمئيدسرنگونی رژيم 

  . آماده ساختامريکا
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