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  :ويتنام
  جنگی که اياالت متحده در آن به زانو درآمد

۶  
  ١از سرنگونی دئيم تا عمليات تھاجمی تت

 وسيع از نيروھای نظامی خويش ۀکرد که تا بدون استفاد اياالت متحده تالش می١٩٦٥يان جنگ جھانی دوم تا سال از پا

 استعمار فرانسه  به حمايت ازءحاکميت اياالت متحده در اين مسير ابتدا.  مانع از پيروزی نيروھای ملی در ويتنام گردد

 در انتھای جنگ جھانی ويت مينش برخاست که تحت رھبری بق ساۀپس گرفتن مستعمر-ش برای بازدر تالش نافرجام

ژی اياالت ي سترات١٩٥٤ در سال ن فوئين بئيدھا در نبرد به دنبال شکست فرانسوی.  دوم اعالم استقالل نموده بود

نگو اکمونيست به دور شخصيت -متحده تقسيم کردن ويتنام به دو بخش در امتداد مدار ھفده درجه و ايجاد يک دولت ضد

  . جنوبی آن بودۀ در پارمئيدين د

سياست اياالت متحده، .  و تصريح شده بود که کشور بالفاصله پس از انتخابات ملی يک پارچه خواھد شديدر قرارداد ژن

-  اشاره میمريلين يانگھمان گونه که .  در عوض، اين بود که مدار ھفده درجه را به يک خط تقسيم دايم تبديل سازد

کردند مردمی که در شمال مدار ھفده درجه زندگی می"اش در ويتنام يغات اياالت متحده در دفاع از مداخلهکند، در تبل

ھا امريکائیتر قلمداد شده، به اصطالح به اين دليل که گويا ھا ھم بيگانهامريکائینسبت به ساکنين ويتنام جنوبی از 

 ستراتيژی  در حالی که اين ٢."شدلی کشوری دشمن محسوب می دعوت شده بودند، در حالی که ويتنام شمائیھاميھمان

ای عليه  شصت و پس از آن که مردم ويتنام جنوبی به طور فزايندهۀرسيد، اما در اوايل دھ موفق به نظر میءدر ابتدا

  .زدند به کلی در ھم ريخته شد دست به شورش مئيدرژيم 

 را مئيدفت که برای نجات رژيم سايگون از فروپاشی کامل بايد  تصميم گرکندی بود که حکومت ١٩٦٣در اواخر سال 

ليس مخفی را در دست داشت، در طی يک کودتا که از و، که فرماندھی پ٣نھو و برادرش مئيد.  از کار برکنار سازد

غم   به ر٥.شد، سرنگون شده و به قتل رسيدند، سفير اياالت متحده رھبری می٤َھنری کبت الجسوی سازمان سيا و 

                                                 
1 Tet 
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 که چيزی جز وبال سياسی برای واشنگتن نبود، حکومت سايگون اما کماکان سير سراشيبی را مئيد ۀبرکناری خانواد

بی ثباتی .  کردروی میبخش ملی ويتنام جنوبی به طور مداوم پيش آزاديۀطی نموده و جنبش انقالبی به رھبری جبھ

 مستقيم ۀ مدت نزديک به يک سال ادامه يافته و سرانجام به مداخل از راه رسيد بهمئيدسياسی که به دنبال برکنار کردن 

  . منتھی گرديد١٩٦٥اياالت متحده در ويتنام جنوبی در سال 

  

  

  تغيير رژيم در سايگون

  .تواند به بھبود اوضاع کمک رساند، اما جورج واشنگتنی در چشم انداز نيستظھور رھبری فوق العاده می

مبر  سپت–الت متحده در ويتنام جنوبی يا سفير ا-نرال مکسول تيلر ج

١٩٦٤٦ 

ِ دو چيز جانسن.  س جمھور اياالت متحده منسوب شدئي به عنوان رليندن جانسن، ١٩٦٣مبر  در نوکندیپس از قتل 

 ۀِبار شتابان در ويتنام جنوبی و پيروزی جبھنخست، وضعيت وخامت.   به ارث بردکندیمربوط به ويتنام را از دولت 

ّدوم، وجود گروھی از مشاورين بود که سکان دخالت.   ملی که در ديدرس قرار داشتآزاديبخش  در امريکا ۀگری فزايندُ

 ٧آراماويليام مک ن.   ھر چه بيشتر و آشکارتر اياالت متحده بودندۀويتنام را در دست داشته و اکنون به دنبال مداخل

ھا اين.   اين مشاورين بودندۀ در زمر١٠جورج باندیمک و ٩والت راستاو وزير خارجه، ٨دين راسکوزير دفاع، 

زمان در تالش برای يافتن کسانی بودند که سرانجام اياالت متحده را به جنگی تمام عيار در ويتنام کشاندند، اما، ھم

  .مردی بودند که بتواند ھدايت حکومت سايگون را به دست بگيرد

، يک سلسله مئيدبه دنبال قتل .   فروپاشی قرار داشتۀاکان در آستان، حکومت سايگون، اما، کممئيدبا وجود برکناری 

دوآنگ نرال ج.  نظامی حکومت ياری رساند-شد به تضعيف فراتر سياسیکودتا که از سوی اياالت متحده رھبری می

 حکومت بسياری از مردم از.   به حکومت رسيدمئيدلقب يافته بود، بالفاصله پس از " مين بزرگ" که به ١١وان مين

 مئيد در به راه انداختن تظاھرات بزرگی عليه ئیھمکاری وی با نيروھای بودا.  وی با اميدواری بسياری استقبال نمودند

او ھم چنين در .   آزاديبخش ملی را آغاز کردۀ با جبھمذاکره امکان ۀوی زمزم.   ھا گرديدامريکائیموجب خشم 

را به کار برده، و در عين " کمونيست- غير"اصطالح " کمونيست- دض"ش به جای استفاده از اصطالح  حکومتتوصيف

                                                                                                                                                        
جان اف  زنده مانده بود مداخلۀ نظامی اياالت متحده در ويتنام را افزايش نمی داده افسانه ای بيش نيست که از جمله در فيلم کندی اين که اگر   5
دھد که اين چنين باوری خيالی خام ھای کندی به وضوح نشان میحتا يک آگاھی سطحی از سياست.  شود مطرح میآليور استون توسط یکند

ھای مالی و فنی ارتش رژيم پوسيدۀ ويتنام جنوبی را  متعھد شده بود که با فرستادن کمککندیحکومت .  بيش نبوده که ريشه در واقعيت ندارد
ھای ھای نظامی، ھواپيما و ھليکوپتر با خلبانھای نظامی اياالت متحده، تکنيسينومت وی ھم چنين متعھد شده بود که تعداد رايزنحک.  حفظ کند

، تعداد مستشارھای امريکائی در ويتنام جنوبی از ھشتصد نفر به رقم کندیدر دوران زمامداری .  امريکائی را در ويتنام جنوبی افزايش دھد
ھيچ دليلی برای پذيرش .  تبديل گرديد" شورش- ضد"ھای جنگی  نفر افزايش يافته و منطقه به آزمايشگاھی برای آزمون تکنيک٠١٦٠٠تقريبی 

 کندیھائی که در حکومت در واقع، بسياری از آن.   زنده مانده بود بسياری از اين تمھيدات انجام نمی يافتکندیاين نکته وجود ندارد که اگر 
  .ھای مختلف از جمله به سمت مشاور امور خارجه در دولت جانسن به کار گمارده شدندر دست داشتند، در سمتھدايت جنگ را د

6 Young, p. 126. 
7 William McNamara 
8 Dean Rusk 
9 Walt Rostow 
10 McGeorge Bundy 
11 Dương Văn Minh 
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" بی طرفانه"ِساخت که در رابطه با اوضاع موجود جھانی گرايش به در پيش گرفتن موضع ديپلماتيک حال مطرح می

  ١٢.ھا اين چنين رويکردی از يک رژيم کودتا را برنتابندامريکائیبديھی است که .  دارد

فرماندھی اين بار کودتا از سوی .  ھا دست به سازماندھی کودتای نظامی ديگری زدندائیامريکطولی نکشيد که 

اياالت متحده در سراسر ويتنام سازماندھی شده بود، " رايزن ھای"،  سازمانی که از سوی  ويتنام-ھای نظامی ھمکاری

را به کار گمارد، در کتاب ھای  ١٣ن کانئينو جنرال صورت گرفت و ١٩٦٤ جنوریاين کودتا که در از .  انجام شد

 ھا به دنبالش امريکائی ھمان کسی باشد که کانرسيد که به نظر می.  شودياد می" کودتای پنتاگون"تاريخ به عنوان 

ھای ستراتيژیِرسيد که پذيرای بی قيد و شرط  آزاديبخش ملی متعھد بوده و به نظر میۀوی در جنگ عليه جبھ.  اندبوده

ای از اما، چندان طولی نکشيد که وی نيز با موج تازه.   اياالت متحده باشدۀی صادر شده از سفارتخاننظامی و سياس

اين موج .  ھا و دانشجويان راديکال ويتنام از سر گرفته شده بودئیرو شود که از سوی بوداه ِھای ضد جنگ روبفعاليت

 به منظور ئیجووی نيز شروع به سخن گفتن از امکان مذاکرهد که ئي را به شدت متزلزل نموده و ديری نپاکانھا فعاليت

بخش دي آزاۀ با جبھ١٩٦٤مبر  در دسکاندر واقع، سازمان سيا به اين نکته پی برده بود که .  خاتمه دادن به جنگ نمود

د که او ھم پر واضح بو.  تر شده بود اين ارتباط جدی١٩٦٥ جنوری و فبروریملی ارتباط برقرار نموده، و اين که در 

 ١٤.بايد کنار زده شود

 وارد نمودند که سرانجام وی را ناگزير به ترک ويتنام و کان فشار شديدی را بر ١٥مکسول تيلرھا تحت ھدايت امريکائی

ن چان ئينو جنرال، ١٦ن کائو کیئينو جنرال ۀپس از وی قدرت به حاکميت سه نفر.  زندگی در تبعيد در فرانسه نمود

ُ نقش رھبری را به عھده داشت که پست نخست وزيری کیدر ميان اين سه نفر .   رسيد١٨ن وان تيويئنو جنرال، و ١٧تی

ھر کسی که .   در اين مقام باقی ماند١٩٦٧ تا انتخابات سال کی.   وزارت کشور را در دست گرفتتيورا اشغال نمود و 

 با به تيوبود از شرکت در اين انتخابات محروم شده و " بی طرفی"ھا و يا مظنون به داشتن موضع موافق با کمونيست

 شصت و پس از کار برای سازمان سيا در ۀ در اوايل دھکی.  ھا به نخست وزيری رسيد درصد رأی٣٥دست آوردن 

ا خبرنگاران گفته ای بًوی که بعدا در مصاحبه.  عمليات مخفی عليه ويتنام شمالی مورد توجه اياالت متحده قرار گرفت

ھا تعليم  ھر دو از سوی فرانسویتيو و کی.   شرمساری شدۀاش ھيتلر بوده برای اياالت متحده مايبود که قھرمان واقعی

ھا امريکائیاگر اين ھمه برای اثبات سرسپردگی به پای .  داده شده و در اولين جنگ ويتنام عليه مردم خود جنگيده بودند

بخش ملی و يا ويتنام شمالی مذاکره نخواھند  آزاديۀ تعھد سپردند که ھرگز با جبھ١٩٦٥ چماه ماربسنده نبود، در اول 

ھا ھم چنين تعھد نمودند که در تمامی امور نظامی، سياسی و ديپلماتيک خط مشی ديکته شده از سوی واشنگتن آن.  کرد

  ١٩.را پيروی خواھند نمود

تری در  سايگون را به تباھی کشانده بود، اما بحران عميق١٩٦٥ و ١٩٦٤ھای اگرچه کودتاھای نظامی در طول سال

ی که از سوی ھای گوناگون نظامی و سياسيستراتيژی ١٩٦٤ سال ۀتا ميان.  ويتنام جنوبی در حال شکل گيری بود

نيروھای .  بخش ملی طرح ريزی شده بود جملگی به بن بست رسيده بودند آزاديۀ با جبھئیاياالت متحده برای رويارو

                                                 
12 George McT. Kahin, Intervention: How America Became Involved in Vietnam (Garden City, New York: 
Anchor Books, 1986), p. 182-200. 
13 General Nguyễn Khánh 
14 George McT. Kahin, pp. 203-235. 

15  Maxwell Taylor به خدمت دولتی برگشته و سفير اياالت متحده در ويتنام جنوبی بودکندی جنرال بازنشسته که در زمان .  
16 General Nguyễn Cao Kỳ 
17 General Nguyễn Chánh Thi 
18 General Nguyễn Văn Thiệu 
19 Young, p. 138. 
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ّ اصطالحی که اياالت متحده مصر بود که برای نام بردن از ناسيوناليست–" ويت کنگ" ھا به عنوان تحقير استفاده کند ُ

ی که به ابتکار انقالبيھای ضد تاکتيک.   خود داشتندکنترول را زير ئی بين چھل تا پنجاه درصد از مناطق روستا–

ھای دھقانی عليه آن فت به جای آن که رژيم را تقويت کند باعث برانگيختن تودهگراياالت متحده مورد استفاده قرار می

ھا به زور از دھات و ئی بود که در طی آن روستاھملتِبار  فاجعهۀ اين به اصطالح ابتکارھا برنامۀاز جمل.  شدمی

ًه ھا اساسا مانند بازداشتگاه اسيران اين اردوگا.  شان رانده شده و در اردوگاه ھا تمرکز داده شده بودندھای سکونتمحل

ھای بزرگی از ارتش ويتنام بخش.  گان جبھه ايجاد شده بودھا از رزمندئیًبود که صرفا به منظور جداسازی روستا

 بحری، افسر نيروی ٢٠ويليام کارسن.  گريختندشان میقطعاتگروه از -جنوبی تمايلی به دفاع از رژيم نداشته و گروه

غارت مردم، جمع “ اياالت متحده در ويتنام چيزی به جز ۀه، اذعان نموده بود که نقش رژيم دست نشانداياالت متحد

 ٢١.نبود"  عليه مردمئیھا، و انتقام جوھای عقب مانده، بازگرداندن فئودالآوری ماليات

رژيم ويتنام . ...ک شکست خورده بودند ستراتيژيروستاھای :  " وضعيت را اين گونه خالصه نمود٢٢جيمز گيبسن

در حقيقت، .   ناتوان بودئیھای روستاداران از کسب حمايت تودهجنوبی به دليل داشتن پايگاه طبقاتی در ميان زمين

در عوض، .  ِبه مفھوم يک اتحاد سياسی به طور نسبی پايدار و بوروکراسی داير وجود خارجی نداشت" رژيمی"

ھای بزرگی کرده و در شرف بخش ملی پيشرفتآزادي ۀجبھ.  ف بودًحکومت غيرنظامی و عمليات نظامی عمال متوق

توانست به حل مسايل ھم نمی" فرد مناسب"  اما، پيدا کردن ٢٣."ای بوداعالم دولت موقت انقالبی در مناطق گسترده

 مسايلی مانند – پايان بگذارد ۀبخش ملی و دولت ضعيف سايگون انجاميد نقطي آزادۀبنيادينی که در نھايت به پيدايش جبھ

  . ويتنامۀپارچه شدن دوبارنابرابری طبقاتی، فقدان حقوق دموکراتيک بنيادين و خواست قدرتمند مردم برای يک

.   در حرکت بودامريکاِ اياالت متحده به شتاب به سمت يک جنگ تمام عيار ۀجنگ از شکل يک جنگ نيابتی با سرماي

-ظامی اياالت متحده را به بيش از شانزده ھزار نفر افزايش داده و به آنھای ن تعداد رايزن١٩٦٢ تا سال کندیحکومت 

 نيز سرگرم بمباران ويتنام امريکائیھای در اين زمان خلبان.  ھای رزمی را ھم داده بود شرکت در مأموريتۀھا اجاز

خش ملی کماکان با شکست بي آزادۀھا، حکومت ويتنام جنوبی در جنگ عليه جبھبه رغم تمامی اين تالش.  شمالی بودند

درپی بود که اطالعات اياالت متحده گزارش  نمود که سايگون در شرف  ھای پیبه دنبال اين شکست.  شدرو میه روب

 در ويتنام در شرف يک تحول بنيادين قرار گرفته امريکاھای   سياست٢٤.واگذاری کامل پنج ايالت شمالی کشور است

  .بود

  ادامه دارد
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