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  :ويتنام
  جنگی که اياالت متحده در آن به زانو درآمد

٧  
  تراشيدن توجيھی برای جنگ 

جانسن  است، اما آقای ئیو دروغ گفتن زمانی  که گوينده سوگند ياد کرده يک عمل جنا...  است ھر گونه دروغی دروغ

  .ھنوز سوگند نخورده بود] ١ خليج تانکنۀدر مورد واقع[ھنگامی که دروغ گفت 

سناتور دموکرات از آرکانسا و مدير کميته روابط خارجی (سناتور ويليام فولبرايت 

 ٢)سنا

 

ليندن ، ١٩٦٤انتخابات سال .  زمان بود در ويتنام با انتخابات رياست جمھوری ھمامريکاگری ت دخالۀشدت گيری تاز

بری وارد انتخابات شده بود، روياروی " کانديدای صلح"س جمھور دموکرات وقت را که با کارت ئي، رجانسن

.  داددانستند، قرار میخواھان که بسياری وی را يک دست راستی افراطی می ، سناتور از حزب جمھوري٣گلدواتر

ھا را به ده ھزار مايل از اين جا بفرستيم تا امريکائیخواھيم فرزندان ما نمی: "داد که به ھوادارانش اطمينان میجانسن

زمان با پيشرفت مبارزات انتخاباتی، دولت   اما، ھم٤."ھاستئی خود آسيادۀش به عھکه انجامدست به کاری بزنند 

 را به امريکای نقشه می کشيد که بعد از پيروزی در انتخابات صدھا ھزار نفر از نيروھای نظامی  به طور پنھانجانسن

اول بگذاريد که : " با فرماندھان ستاد مشترک گفته بود کهجلسه ای در ١٩٦٣وی در اواخر سال .  ويتنام جنوبی بفرستد

ھای   اين تصميم نيز مانند بسياری از تصميم٥".مه بدھيدتان را ادامن در انتخابات پيروز شوم تا آن گاه شما بتوانيد جنگ

 آغازين ۀاين نقط.   در رابطه با ويتنام گرفته شده بود از مردم مخفی نگه داشته شدامريکاديگر که در مورد سياست 

                                                 
1 Tonkin Gulf 
2 Quoted in Peter Davis, Hearts and Minds (Janus Films, 1974), Hearts and Minds won the Academy Award for 
Best Documentary in 1975. 
3 Barry Goldwater 
4 Quoted in Stanley Karnow, Vietnam: A History (New York: Penguin, 1986), p.395. 
5 Quoted in Karnow, p.326. 
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- ش پيرامون سياست و عمل در نزد افکار عمومی بود که نسبت به گفتهجانسنمشھور حکومت " بی اعتباری "ۀپروس

  ٦.ھای حکومت در رابطه با ويتنام شکل گرفت

در اين ھنگام، .   بودامريکا سمت بنيادين در سياست تغيير اياالت متحده در ابعاد وسيع به معنای ۀورود نيروھای جنگند

ھا ھزار نيروی نظامی فرستادن ده.  خبر بودندھا از درگيری عميق کشورشان در جنگ ويتنام بیامريکائیاکثريت 

 و فرماندھان ارتش در سر داشتند، نيازمند وجود حمايت جانسن ۀ کابينی به ويتنام، آن گونه که برخی از اعضاکاامري

ای را به اين منظور در سال وزارت خارجه پيش نويس اليحه.  عمومی و ھم چنين شکلی از اجازه از سوی کنگره بود

، "واقعه"  يک ٧. به طور موقت به دست بايگانی سپرده شدھای انتخاباتی تھيه کرده بود، اما به خاطر مالحظه١٩٦٤

ًترجيحا از نوع حمله به نيروھای اياالت متحده، که بتواند ھم زمان حمايت مردم و کنگره از جنگ را تأمين کند مورد 

حل  در خليج تانکن در سوا١٩٦٤ت گس مورد نظر در اۀد که واقعئي  ديری نپا٨.ت حاکمه قرار داشتأنياز فوری ھي

  .شمار عمليات مخفی اياالت متحده عليه ويتنام شمالی، اتفاق افتادِآمد يکی از بیويتنام در پی

 درگير عمليات مخفی عليه ويتنام ١٩٦٤ جوالیام و ارتش ويتنام جنوبی در سی) سيا(سازمان جاسوسی اياالت متحده 

 مخفی کاخ سفيد به نام ۀنام شمالی از سوی کميتتمامی عمليات مخفی عليه ويت.  بودند" A٣٤عمليات "شمالی با نام 

برای .  ھای رادار ساحلی ويتنام شمالی بود و انھدام ايستگاهئیھدف از اين عمليات شناسا.  شدھبری میر" ٣٠٣ ۀکميت"

ی زنی در داخل مرزھای آب اياالت متحده دستور داده شده بود که دست به گشتئیھای نيروی دريااين کار، به ناوشکن

زنی اين عمليات گشت.  شان بنمايندھا را مجبور به روشن کردن رادارھایويتنام شمالی زده تا بدين ترتيب آن

شد، مأموران سيا به ھمراه کماندوھای ارتش  میئیھا شناساپس از آن که اين ايستگاه.   نام گذاری شده بود٩"دسوتو"

 در حالی USS Maddox ناوشکن ١٩٦٤ت گسدر دوم ا.  ساختندیھا را منھدم مويتنام جنوبی دست به کار شده و آن

ِھای گشت ويتنام شمالی قرار گرفتبود مورد تھاجم قايق" دسوتو"ھای که سرگرم يکی از اين مأموريت يکی از اين .  ِ

 Ticonderogaھای جنگنده که از ناو ھواپيمابر  نابود شده و دو قايق ديگر توسط جتMaddoxھا توسط قايق

  ١٠.برخاسته بودند آسيب ديدند

  . بيشتری عليه شمال دست زدۀت به عمليات شبانگس اياالت متحده در چھارم ائینيروی دريا

ھای اژدرافکن ويتنام شمالی قرار دارد، در حالی که  گزارش داد که زير تھاجم مداوم ناوچهMaddoxشب بعد از آن، 

 را رديابی و نزديک بود USS Turner Joyکرده به جز آن که ناو رادارش نتوانسته بود ھيچ ھدف معينی را رديابی 

، فرمانده ناوگان مستقر در خليج تانکن، اين که نيروھای اياالت متحده ١١جان جی ھريکگزارش .  که به آن شليک کند

ادارھا و يا کم بد جوی بر ر شرايط تأثير"خوانده، و اين حادثه را ناشی از " مشکوک"مورد تھاجم قرار گرفته باشند را 

 نتوانسته بود Maddox" در گزارش خود با اشاره به اين نکته که ھريک.  دانست" ھای صوتی رديابۀگی خدمحوصل

                                                 
6 Irving Bernstein, Guns or Butter: The Presidency of Lindon Johnson (New York/Oxford: Oxford University 
Press, 1996) – A good source for an overview of the 1964 election and Great Society programs of Johnson 
administration. 
7 Gibson, p. 89. 

طلبی  وقايعی از اين دست، واقعی، تخيلی و يا ساختگی، ھمواره نقش عمده ای را در تغيير سمت افکار عمومی اياالت متحده نسبت به جنگ 8
 Lusitania، غرق شدن ١٨٩٨ در سال USS Maineتوان از غرق شدن ناو ھا مین ايترينمھماز جملۀ . ھای مربوطه بازی نموده استحکومت
  .نام برد] در جنگ جھانی دوم  [١٩٤١ به سال )Pearl Harbour(، و بمباران پرل ھاربر ١٩١٥در سال 

 9 DeSotoھای اتوموبيل امريکائی است که توسط بخش  يکی از مارکDe Sotoشد توليد می١٩٦١ا  ت١٩٢٨  کمپانی کرايسلر از سال.  
10 Gibson, p.89. 
11 John J. Herrick 
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  در حالی که ١٢.شده بود"  عملیھرانجام يک ارزيابی کامل پيش از دست زدن به "خواستار "  چيزی را مشاھده کند

 که در ، اما، به اتفاقیجانسناز موضوع بود، " رزيابی کاملا" را مشکوک دانسته و خواھان يک مسأله ھريک

 ما در آن شب ئیدانم، نيروی دريا که من میئیتا آن جا" گفته بود که جانسناگرچه بعدھا .  ش بود دست يافته بودآرزوي

صله پس از اين  بالفاجانسن.  ، اما در آن لحظه حاضر به پذيرفتن اين واقعيت نبود١٣"کردندھا شليک میبه سوی نھنگ

المللی و بدون دليل مورد تھاجم قرار گرفته و در شب ھای بينھای اياالت متحده در آبواقعه اعالم نموده بود که کشتی

  .عليه ويتنام شمالی دست زنند" تالفی جويانه"ت فرمان داد که ھواپيماھای اياالت متحده به عمليات گسچھارم ا

 در ھفتم جانسنِ مورد نظر ۀنامقط.  نامه صادر کنده تا بر سر خليج تانکن قطخواست ک از کنگره جانسنزمان، ھم

 رأی موافق در برابر دو رأی مخالف و در مجلس نمايندگان بدون ھيچ رأی مخالفی ٩٨ در مجلس سنا با ١٩٦٥ت گسا

داد که تا  اجازه میجانسن به اين قطعنامه.  نامه را لغو نمود بود که کنگره اين قط١٩٧١در سال تنھا .  به تصويب رسيد

گيری از تجاوزات آينده تمامی معيارھای  مسلحانه به نيروھای اياالت متحده و پيشۀبرای پس راندن ھر گونه حمل"

ش بود به  ويتنام را که در آرزوي مجوز قانونی برای گسترش جنگ درجانسن  بدين ترتيب ١٤."ضروری را اتخاذ نمايد

تفنگداران .   منتظر ماند١٩٦٤مبر  اما، تا برگزاری انتخابات در نوخله در ويتنام جنوبی،وی برای مدا.  دست آورد

ای بود که سرانجام به  پياده شدند که اين سرآغاز مداخله١٥ در دانانگ١٩٦٥ چ در ھشتم مارامريکا ئینيروی دريا

ترين نگ از پی آمد که در آن قویھفت سال ج.   در خاک ويتنام انجاميدامريکائیحضور بيش از پانصد ھزار سرباز 

ش را عليه يکی از فقيرترين کشورھای جھان در جنگی نابرابر به کار ی جھان کينه توزانه تمامی نيرويماشين نظام

  ١٦.گرفت

  

  ی امپراتوری بھا

  ".تسليم شدن در يک جا خطر  شکست در ھمه جا را به دنبال دارد"

  ١٩٦٤١٧ليندن جانسن، 

  

- به چه دليل فکر میامريکاگران حکومتليل مسير جنگ تمام عيار در ويتنام را در پيش گرفت؟  اياالت متحده به چه د

تر از آن فرانسوی ھا را به زانو درآورده بود پيروز ی که يک دھه پيشعليه جنبش مليکردند که می توانند در جنگ 

 ويتنام ۀيرفته شده بود که حکومت دست نشاندً، اين نکته کامال پذجانسن و کندیت حاکمه، در زمان أشوند؟  در درون ھي

بخش ملی  آزاديۀدر مقابل، محبوبيت جبھ.  ھای مردم قرار داردًجنوبی به شدت ناپايدار بوده و عميقا مورد نفرت توده

ز بنابراين، چرا حکومت اياالت متحده به چيزی کمتر ا.  شدًاش کامال جدی گرفته میھای نظامیئیپذيرفته شده و توانا

پذيرفت؟  در طرفی در سايگون را نمی ھم چون دولت ائتالفی و بیئیپيروزی تمام عيار رضايت نداده و پيشنھادھا

                                                 
12 Quoted in Daniel Ellsberg, Secrets: A Memoir of Vietnam and he Pentagon Papers (New York: Viking, 
2002), p.10 
13 Quoted in Bob Richter, Tonkin incident might not have occurred,” San Antonio Express News, August 3, 
2002. 
14 Gibson, P.89 
15 Da Nang 
16 For the complete text of the Gulf of Tonkin Resolution see Marvin Gettleman, Jane Franklin, Marilyn Young 
and Bruce Franklin, Vietnam and America: A Documented History (New York: Grove Press, 1995), P.252. 
17 Quoted in Michael Sherry, In the Shadow of War: The United States since the 1930s (New Haven: Yale 
University Press, 1995), p.252. 
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س جمھور ئي، ر١٨ُشارل دگلدر حقيقت، .   بودئیبخش ملی خود حاضر به پذيرفتن چنين پيشنھادھاي آزادۀحالی که جبھ

  .دادرقی پيشنھاد میشِوقت فرانسه، چنين طرحی را برای تماميت آسيای جنوب

 به اين دليل جنگ را برگزيد که برای امپرياليسم اياالت متحده ھر چيزی کمتر از يک پيروزی تمام جانسنحکومت 

تسليم شدن در يک جا خطر  شکست " گفته بود، ١٩٦٤ در سال ليندن جانسنھمان گونه که .   شکست بودۀعيار به منزل

 نبود، بلکه از جايگاھی جانسن منحصر به شخص ئیًاين صرفا يک بينش ماليخوليا".  در ھمه جا را به دنبال دارد

اياالت .  ديدداری میی دنيای سرمايه القراگرفت که اياالت متحده پس از جنگ جھانی دوم خود را به عنوان امنشأت می

-ش يک رشته از پايگاهتأمين منافعی داری بيرون آمده که برامتحده از جنگ دوم جھانی به عنوان کشور مسلط سرمايه

 نوزدھم، اين امپراتوری نيز برای از ۀمانند امپراتوری بريتانيا در سد.  ھای نظامی را در سراسر جھان برپا ساخت

از .  توانست داشته باشد نقاط جھان نمیادرگير شدن در جنگ و کشمکش در اقص، راھی جز "اعتبارش"دست ندادن 

بخش ملی به ھای آزاديماھير شوروی و يا جنبش اياالت متحده از سوی اتحاد جۀتوری، عدم مداخل امپراۀت حاکأنظر ھي

 ١٩. بودامريکاترين حلقه در زنجير امپرياليسم ، ويتنام ضعيفجانسن و کندی ۀدر دور.  شد ضعف تعبير میۀمنزل

والت  و کندی با ٢٠ادوارد لنزديل لجنرا، ١٩٦١س جمھور در سال ئي به عنوان رکندیبالفاصله پس از سوگند خوردن 

محور اصلی گزارش .  بار ويتنام جنوبی ارايه نمود مالقات نموده و گزارشی را در مورد اوضاع وخامت٢١راستاو

اين : " گفته بود کهراستاو خطاب به کندیدر اين مالقات .   بودمئيدھای فوری و بيشتر برای رژيم  جلب کمکلنزديل

ھا و شکست ماجرای   پس از افتضاح خليج خوک٢٢!"ست، مگه نه؟اکه ما داريم بدترين شون  ئیھا آنۀيکی بين ھم

 بر آن بود که کندی به تمسخر گرفته شد، نيکيتا خروشچف وين توسط جلسۀگری در کوبا و بعد از آن که وی در مداخله

به .  ده را يک بار ديگر زنده سازداياالت متح" اعتبار"خواست که به اصطالح وی می.  شکست ديگری را پذيرا نباشد

 است ئی و ويتنام جا در حال حاضر مشکل ما اين است که قدرت ما بی اعتبار شده است: "گويداين خاطر است که می

  ٢٣]."توانيم اين اعتبار را دوباره به آن بازگردانيمما می[که 

پس از بحران .  ًتحده اساسا درگير يک جنگ نيابتی بود داد که اياالت مء  در ويتنام را تا آن جا ارتقائیجو مداخلهکندی

تری را به خود گھا وزن بسيار بزرت ميان ابرقدرت ويتنام در چارچوب رقابۀمسأل، ١٩٦٢بر و در کوبا در اکتراکتی

 ۀبخش ملی ھر کدام به نوب آزاديۀسازی رژيمی وابسته به اياالت متحده در سايگون و يا پيروزی جبھاستوار.  گرفت

  .ھای جھان سوم داشته باشد اياالت متحده برای اعمال نفوذ بر ملتئی بر توانائیسزاتأثير بتوانست خود می

، وزير دفاع اياالت ٢٤راامنرابرت مک.   راه گريزی از آن نداشتجانسنريزی نمود که  مسيری را پیکندیحکومت 

 سياسی و اھداف جنگی اياالت متحده ستراتيژیه ، خواست ک٢٥ناتنجان مک از مشاور خويش، ١٩٦٥ چمتحده، در مار

در ويتنام که به خروج را  حمايت از ھر گونه راه حل سياسی ناتنمکدر اولين گام، .  بندی کنددر ويتنام را جمع

ھا، و به ويژه دوستان ما، پذيرش ئیآسيا"وی در دفاع از اين موضع گفت که .   محکوم نمود، بينجامدامريکائینيروھای 

                                                 
18 Charles De Gaulle 
19 For an overview of the superpower rivalry between the U.S. and the former USSR and its effect on emerging 
Third World countries, see Walter LaFeber, America, Russia and the Cold War 1945-1990 (New York: 
McGraw-Hill, 1991). 
20 Edward Lansdale 
21 Walt Rostow 
22 Quoted in Karnow, p. 249 
23 Ibid, p.248. 
24 Robert McNamara 
25 John McNaughton 
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ھای وی در ادامه ھدف."  بار در نظر خواھند گرفتنين چيزی از سوی اياالت متحده را به عنوان شکستی خفتچ

خودداری از يک شکست ) ھفتاد درصد( اياالت متحده ۀھدف عمد: "بندی نمودجنگی اياالت متحده را اين گونه جمع

گيری از دست ی ويتنام جنوبی و پيشحفظ و حراست از تماميت ارض) بيست درصد(بار است، ھدف بعدی خفت

فراھم ساختن زمينه برای مردم ويتنام جنوبی در کسب يک زندگی بھتر و ) ده درصد(ھا، و سرانجام ھای چينیاندازی

مان را   ُاگر ما دم.  "ه دادئ در ويتنام جنوبی، نيز ھمين نظر را اراامريکا، سفير مکسول تيلر  ٢٦."شرايط آزادتر است

ً ی التين کامالامريکافريقا و ادر آسيا، ] برای اياالت متحده[اشته و از ويتنام فرار کنيم، فرجام چنين شکستی الی پا گذ

  ٢٧."بار خواھد بودفاجعه

تواند بر اين روست، اما يقين داشت که میه دانست که در ويتنام با مشکالت بزرگی روباگرچه اياالت متحده می

 نيز ھنگامی که در مورد پيروزی والت راستاو.  اش فائق آيد اقتصادی و نظامیمشکالت با تکيه بر توان ھنگفت

حتميت پيروزی ما در : "[نوشت نخوت نھفته در چنين طرز تفکری را اين گونه به نمايش گذاشتمفروض در ويتنام می

 و –وجود در جھان ھستيم ترين قدرت م ما بزرگشود که در اين مرحله از تاريخ،از اين حقيقت ساده ناشی می] ويتنام

: بندی نموده است را اين گونه جمعجانسن و کندیھای  نيت دولتمايکل شری  ٢٨."بايد که رفتار ما متناسب با آن باشد

آن چه که نخوت رھبران را رقم زد عدم آگاھی به وجود و عمق اين مشکالت نبوده، بلکه اعتمادشان به اين بود که "

ِنگران از دست دادن ويتنام، اما، :  و نوميدی در سر داشتندھا ھم زمان نخوتاين.   غلبه کنندتوانند بر اين مشکالتمی

 ٢٩."امريکاِيقين به قدرت 

 فاقد منابع مھم طبيعی –ک برای اياالت متحده نداشت ستراتيژيدر حالی که ويتنام ھيچ گونه اھميت مستقيم اقتصادی و 

پيروزی .   ولی واجد اھميت بزرگ سياسی بود–بی مانند کانال پاناما را نيز نداشت مانند نفت بوده و يا اين که بزرگراه آ

" تعھد"و يا " عزم"، "اعتبار" در مواقع مختلف با عناوينی مانند امريکاو يا شکست در ويتنام را رھبران سياسی 

ّی جھانی و رھبريتی متکبر که فکر  بود که بايد برای برپا ساختن يک امپراتورئیجنگ در ويتنام بھا.  اندتعريف نموده

تالش ] االت متحدهاي[اگرچه .  شدتوان ھر کسی را به زور به زير فرمان خويش درآورد، پرداخت میکرد که میمی

 توجيه بيجينگبيگانه به رھبری مسکو و " ھایتجاوزگری کمونيست"ش در ويتنام را زير نام مبارزه با نمود تا دخالت

  .ھای ناخوانده و متجاوز در ويتنام بودندھا تنھا بيگانهامريکائیت کند، اما، در حقيق

  ادامه دارد
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27 Quoted in Kolko, p.113. 
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