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  :ويتنام
  جنگی که اياالت متحده در آن به زانو درآمد

٨  

   امريکائی جنگۀشيو

 توپخانه، بمب، –" آالت"ما به استفاده از .  انگيز استآفرين و ھراسبار، مرگويژه خشونت جنگيدن به امريکائی ۀشيو

  . باور داريم–حجم وسيعی از قدرت آتش 

  ٣ در ويتنامامريکائی نيروھای  ، فرمانده٢ ويليام وستمورلندجنرال، مشاور ١ فرد سی وياندجنرال

  

شان بسا فراتر از خود آن  ديرپا از خود دارند که حياتتصويردو -یبينيم که ھر کدام يک میھای عمدهدر بررسی جنگ

توان ھای تکان دھنده میتصوير اين ۀاز جمل.   به جای نھاده استتصويرجنگ ويتنام، اما، يک گالری از .  ھاستجنگ

تنامی با گوشت  در حال بمباران وجب به وجب ويتنام شمالی؛ گريختن کودکان عريان وي٥٢-ھای بافکناز تصوير بمب

ھای زيپو؛ و اعدام  که در حال به آتش کشيدن دھات با فندکامريکائیھای ناپالم؛ سربازان شان از آتش بمب تنۀسوخت

بار و مرگ"ھا يادآور جنگ تصويربرای اکثريت مردم اين .  ليس سايگون نام بردوس پئيھا به دست رکنگ ويتئیسرپا

 ٤.يتنام تحميل نمود بر وامريکااست که " انگيزیھراس

ھای  منطقههبخش ملی عمد آزاديۀ، جبھ١٩٦٥اندازی اياالت متحده به ويتنام جنوبی و اشغال آن در سال ھنگام دست

بيش از يک سال بود که واحدھای منظم ارتش ويتنام شمالی دوش به دوش رزمندگان .   داشتکنترول را زير ئیروستا

- عبور میھو چی مينھای  اين نيروھا برای پيوستن به نيروھای جبھه از راھک. جنگيدندجبھه در ويتنام جنوبی می

ھا بود که شمال و جنوب ويتنام را به ھم ھا و جاده وسيعی متشکل از دوازده ھزار مايل از راه باريکهۀکردند که شبک

ای تحت رھبری  باتجربهروی ارتش منظم-در- ًاشغال ويتنام جنوبی اياالت متحده را مستقيما رو.  ساختمتصل می

اياالت متحده در تالش برای .  ، و يک جنبش نيرومند چريکی در جنوب قرار دادجياپ جنرال، ن فوئين بئيدقھرمان 

                                                 
1 General Fred C. Weyand 
2 General William Westmoreland 
3 Quoted in Bilton and Sim, p. 15. 
4 Davis, Heart and Minds. 
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 در امريکاشکست چنين دشمن نيرومندی ماشين کشتاری را در ابعادی وسيع به رھبری فرماندھی نيروھای نظامی 

  .راه انداخت، به ويليام وستمورلند جنرالويتنام، 

 ھوابرد و ١٠١ پيشين لشکر  ، فرماندهھاروارد علوم بازرگانی دانشگاه ۀ، مدرس٥وست پواينت ۀ آموزش ديدوستمورلند

 وارد ويتنام شده و سرانجام فرماندھی يکی از بزرگترين ١٩٦٤ سال جونوی در .   بودوست پواينتس وقت ئير

افزار  بالغ بر نيم ميليون نفر با انبوه عظيمی از جنگ١٩٦٧اخر سال ھای تاريخ اياالت متحده را، که در اوکشیقشون

ُ تن آذوقه و  جنگ نموده و بالغ بر يک ميليونۀاياالت متحده ماھانه مبلغ دو ميليارد دالر ھزين.  بود، به دست گرفت

 وسيعی از ۀ شبکامريکائی ھایھا و کارشناسبه منظور پشتيبانی از اھداف جنگ، مھندس. فرستادتدارکات به ويتنام می

ھای اياالت متحده در تايلند، بمباران مداوم که از پايگاه.  راه، بندرھای بسيار و نزديک به يکصد باند فرودگاه ساختند

نيروی نظامی .  ھای باال بودگرفت مکمل فعاليت چين جنوبی صورت میبحيرۀ ناوھای ھواپيمابر در ۀگوآم و از عرش

ترين نيروی نظامی موجود در جھان با بيشترين امکانات مالی و تدارکاتی و قابليت تحرک  ورزيده در آن زمانامريکا

باری ترين نيروی موجود را با خود به ويتنام آورد، اما به شکل فضاحتبا اين وجود که اين نيروی نظامی مخرب.  بود

  .ِدر آن جا مثل خر در گل فرو رفت

ھدف، از .  بود" جنگ فرسايشی" مرکزی وی پيشبرد يک ستراتيژی.   معيوب بودً عميقاوستمورلند جنگی ستراتيژی

ھدف وی در .  بود" ھای متوالی ملی برای نسلۀّبه سرحد يک فاجع"زبان خود وی، نابود کردن جمعيت ويتنام شمالی 

به عبارت .   بود،کنندبا سرعتی بيش از آن که مردم بتوانند جايگزين " ويت کنگ"ن اويتنام جنوبی نيز کشتن مبارز

اين ھدف .  ناميدمی" ماشين گوشت کوب" را ستراتيژیپنتاگون اين .   تسليم بودۀش فرسايش دشمن تا مرحلساده، ھدف

در جنوب صورت گيرد "  و تخريبئیشناسا"بايستی که از طريق بمباران وسيع ويتنام شمالی و از طريق عمليات می

 بتواند نابودشان امريکا ئیھا نموده تا نيروی ھواجبور به بيرون آمدن از مخفيگاهبخش ملی را م آزادیۀکه نخست جبھ

برای تبديل شدن به يک موجوديت را  بتواند برای حکومت سايگون زمان الزم ستراتيژیاميد اين بود که اين .  کند

  ٦.ماندگار سياسی و نظامی بخرد

نخست، حضور سنگين نيروھای .  ند جبھه به مشکل برخورد جنگ فرسايشی بالفاصله در چستراتيژیاين به اصطالح 

-ھا نسبت به حکومت سايگون و اربابھای وسيع در حقيقت موجب افزايش مخالفت و دشمنی توده و بمبارانامريکائی

بخش ملی و ويتنام شمالی را مرعوب  آزاديۀ جبھامريکابه جای آن که حضور ارتش بزرگ .  اش گرديدامريکائیھای 

به .  ھای مردم به مقاومت مسلحانه بپيوندندای تودههھای اياالت متحده باعث گرديد که به طور فزايند، جنايتکاریسازد

ه ، اما پيروزی آشکار سراغ اياالت متحده را نگرفت، بلکه ب١٩٦٧ و ١٩٦٥ھای  پيروزی سريع بين سالۀرغم وعد

در سال .  د که ابتکار جنگ را به طور کامل در دست داشتبخش ملی و ارتش ويتنام شمالی بو آزاديۀعکس، اين جبھ

ھا ميان ئی در ويتنام، بيش از ھشتاد درصد از روياروامريکا به رغم حضور بيش از نيم ميليون نيروی نظامی ١٩٦٧

داد که خواست ارتش ويتنام شمالی کماکان در زمان و مکانی رخ می/بخش ملی آزاديۀ و جبھامريکائینيروھای 

  ٧.ھای ناسيوناليست بودنيرو

برای .  شدندکردند، باز ھم دچار مشکل می انتخاب میامريکائیحتا زمانی ھم که محل و زمان درگيری را فرماندھان 

 که يک درگيری نظامی در ابعادی کالن بود، بيش از شش ھزار ١٩٦٥ت گس در ماه ااستاراليتنمونه، در عمليات 
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گان جبھه را کشتند،  بيش از پانصد تن از رزمندبحری، زمينی و ئیه از آتش نيروی ھوا با استفادامريکا ئیتفنگدار دريا

چھارم رزمندگان ويتنامی -اما، مشکل در اين جا بود که بيش از سه.   کشته به جای گذاشتند٤٦در حالی که خود تنھا 

به عالوه، بالفاصله پس .  عدی آماده سازندتوانستند از اين درگيری جان سالم به در برده تا بتوانند خود را برای نبرد ب

  اين نبردھای اوليه، به ويژه ٨. منطقه را ترک کردند، جبھه بار ديگر به منطقه بازگشتامريکائیاز آن که تفنگداران 

استفاده " ضربه بزن و در رو"ھا آموخت که بايد به طور عمده از تاکتيک ، به ويتنامی١٩٦٥مبر در نو ٩يا درانگنبرد 

ھا درگير شوند تا امکان امريکائینند، و ھنگامی ھم که مجبور به نبردی روياروی ھستند بايد که به طور نزديک با ک

  .ھا بگيرند را از آنئیاستفاده از نيروی ھوا

اين عمليات که در سه .   نمودار شد١٠شن سيتیجانک جنگ فرسايشی به بھترين شکل در عمليات ستراتيژیشکست 

بيش از سی و پنج .   انجام شد بزرگترين عمليات نظامی اياالت متحده در ويتنام تا آن روز بود١٩٦٧ل  نخست ساۀماھ

بخش ملی خطوط مرزی  آزاديۀھای حمايتی جبھ و ويتنام جنوبی به منظور نابود کردن پايگاهامريکائیھزار سرباز 

 حاضر در اين عمليات، اما، نتوانستند مريکائیا ۀشمار نيروھای زبدبه رغم حضور تعداد بی.  کامبوج را درنوريدند

ای را  منطقهامريکائیھر زمان که واحدھای بزرگی از نيروھای .  نيروھای جبھه را به ھيچ درگيری جدی وادار سازند

 اما،.  ھا خودداری کننددادند که تا از درگيری با آنشان را به خرج میگذاشتند، نيروھای جبھه تمام تالشزيرپا می

اين روندی بود که صدھا بار در .  گشتندھا از منطقه، نيروھای جبھه به منطقه باز میامريکائیبالفاصله پس از خروج 

 جنگ فرسايشی بود، اما، با اين تفاوت که از سوی جبھه برای ستراتيژی در واقع ستراتيژی.  طول جنگ تکرار گرديد

د نمودند که ئي فرماندھی ستاد مشترک و سازمان سيا تأ١٩٦٧ان سال در پاي.  شد اعمال میامريکائیفرسايش نيروھای 

  ١١.در انتظار اياالت متحده در ويتنام است" طوالنی و پر ھزينه"يک جنگ 

ھا در امريکائی: " در ويتنام را به درستی اين گونه خالصه نموده استامريکا نظامی ستراتيژیُ معضل گابريل کالکو

بخش مسلح خلق و ارتش خلق ويتنام نفرات بسيار زيادی را در اين د، و نيروھای آزادياری پيروز شدننبردھای بسي

 جنگ ستراتيژیًنھايتا، ."  نبردھا از دست دادند، اما، انقالب در طول تمام اين دوره بر کل وضعيت نظامی مسلط بود

 کننده در شرايط نظامی و عيينتبه اين دليل شکست خورد که قدرت آتش و توان تحرک عوامل  "وستمورلندِفرسايشی 

 ۀ و نيروھای جبھامريکائیھا ميان نيروھای   در حالی که ھشتاد درصد از درگيری١٢."سياسی آن روز ويتنام نبودند

 فوری ۀای خارج از منطق، اما، ھيچ گاه نتوانستند بر منطقهامريکائیشد، نيروھای  میتعيينبخش ملی توسط جبھه آزادي

اش در حال شکست بوده و جنگی درازمدت در ستراتيژیدانست که  میجانسناگرچه حکومت .  نبرد مسلط شوند

  .داد پيروزی زودرس میۀه داده و مدام وعدئبينانه از جنگ اراانتظارش است، اما، کماکان ارزيابی خوش

وی در .   بود١٩٦٧ در سفرش به نقاط مختلف اياالت متحده در پايان سال وستمورلنداين ارزيابی محور اصلی بحث 

 بسيار مھمی ۀما به نقط... شود می  آغاز ١٩٦٨فاز نوينی در سال : "گفت. سی.کلوپ ملی مطبوعات در واشنگتن دی 

 در سايگون در دعوتی که برای جشن سال نو فرستاده امريکا  سفارت ١٣."انداز استدر چشم] جنگ[ايم که پايان رسيده

                                                 
8 Young, p. 161. 

9  Ia Drang اولين درگيری عمده ميان نيروھای نظامی اياالت متحده و يا درانگنبرد .   استدرانگ به زبان بومی به معنای رودخانۀ 
 به ١٩٦٥ جائی که نيروھای امريکائی فرود آمده بودند، بين چھاردھم و ھژدھم نومبرPlei Meای در غرب رزمندگان ويتنامی بود که در دره

  .اطر اين اسم بر اين عمليات گذاشته شد در اين دره جريان داشته و به اين خيا درانگرودخانه .  وقوع پيوست
10 Operation Junction City 
11 Quoted in Kolko, p. 178. 
12 Ibid., p. 180. 
13 Quoted in Bilton and Sim, p. 25. 
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دانستند ِ  اما، آن چه که مھمانان آن شب سفارتخانه نمی١٤." را در انتھای تونل ببينيدیئبيايد و روشنا"بود نوشته بود که 

ھای منور قطار عمليات تھاجمی ھا نبود، بلکه چراغامريکائیشد پيروزی اين بود که نوری که در انتھای تونل ديده می

  .ھا در حرکت بودً بود که مستقيما به سوی آن١٥تت

  

  م عيارنژادپرستی و جنگ تما

کسی به خود اين زحمت .   ھستند که بايد کشته شوند١٦ھا به ما گفتند اين بود که گوککنگتنھا چيزی که راجع به ويت

-ھا دشمنآن چه که به ما گفتند اين بود که اين.  شان به ما بگويد تاريخی و فرھنگیۀداد که چيزی راجع به پيشينرا نمی

ًقا آن چيزی بود که ما عمال انجام داديماين دقي.  اند که بايد کشته شوند   .کشتن، کشتن، کشتن.  ً

ِ سربازان جنگ ويتنام در آموزشۀ دورۀاز سخنان يکی از بار
١٧  

 برای اکثريت مردم ويتنام جنوبی که طعم جنگ را از نزديک چشيده بودند چگونه بود؟  اگرچه جنگ امريکاجنگ 

ھا تحميل ھای سنگينی را بر آنلق ويتنام را در ھم بشکند، اما، ويرانی خۀ در نھايت نتوانست ارادوستمورلندفرسايشی 

  : می نويسدنوآم چامسکیدر اين مورد .  نمود

.  ّ يک حمام خون وسيع بودۀاش به راه انداختن آگاھانتالش اياالت متحده در ويتنام جنوبی به معنای واقعی

به (حمايت اجتماعی و سياسی از گروه نظامی حاکم ی عمليات نظامی به اين خاطر بود که تا فقدان  ارتقا

  ١٨.را خنثی سازد) اصطالح حکومت سايگون

-  نخست و پيش از ھر چيزی بمباران در ابعاد بزرگ را شامل میۀدر وھل"  حمام خون وسيع ۀراه اندازی آگاھان"اين 

  زيربنای شگرف صنعتی ١٩. ھستھا بوده وترين حربه ھمواره يکی از مقدسامريکائی جنگ ۀبمباران در شيو.  شد

ً بزرگی را به ھمراه مھمات تقريبا ئیاياالت متحده اين فرصت را فراھم ساخت که تا در دوران جنگ سرد نيروی ھوا

می بر روی کشور اتحاد شوروی طراحی شده و که برای ريختن بمب ات٥٢-افکن بھواپيماھای بمب.  انتھا بنا نمايدبی

.  ھا داشتًمی در ويتنام بازطراحی شد که نتايج عميقا مخربی برای ويتنامیو مھمات غيراتبود، به ھدف استفاده از

سھم ويتنام جنوبی که ميدان اصلی جنگ بود چھار .  ُاياالت متحده بيش از يک ميليون تن بمب بر ويتنام شمالی ريخت

که اياالت متحده تنھا از طريق ھوا بر ويتنام جنوبی ريخت از کل مقدار بمبی ای حجم مواد منفجره.  ُميليون تن بمب بود

 ويتنام جنوبی غيرقابل ئیزندگی در مناطق روستا.  که اياالت متحده در طول جنگ جھانی دوم به کار برد بيشتر بود

ًه شد و احتماال  بسيار ئگان ارا در امر پناھندامريکای   مجلس سناۀکميت- بر اساس آماری که از سوی زير.  تحمل شده بود

 ٤/٦ تعداد چھارصد ھزار غيرنظامی کشته، نھصدھزار نفر مجروح و تعداد ١٩٧١کمتر از واقعيت است، تا پايان سال 

                                                 
14 Quoted in Johnathan Neale, The American War: Vietnam 1960-1975 (London, Chicago and Sydney: 
Bookmarks, 2001), p. 92. 

ترين عمليات نظامی در جنگ ويتنام بود که در طی آن نيروھای جبھۀ آزاديبخش ملی  يکی از عمده(Tet Offensive) عمليات تھاجمی تت  15
اين تھاجم .  و ارتش خلق ويتنام شمالی تھاجم وسيعی را عليه نيروھای امريکائی و ارتش مزدور ويتنام جنوبی در سراسر کشور به راه انداختند

  .)م. (معروف گرديد) سال نو ويتنام( آغاز شد به عمليات تت ١٩٦٨ام جنوری که در سی
16  Gookای لزج و ًاين واژه اصطالحا به معنای ماده.  برندِھا به ويژه برای توھين به مردم خاور دور به کار میای است که امريکائی واژه

  .)م.(بوگنده است
17 Christian G. Appy, Working Class War: American Combat Soldiers and Vietnam (Chapel Hill: The 
University of North Carolina Press, 1993), p. 107. 
18 Noam Chomsky, The Washington Connection and Third World Fascism (Boston: South End Press, 1979), p. 
304. 
19 Michael Sherry, The Rise of American Air Power: The Race for Armageddon (New Heaven: Yale University 
Press, 1978). 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۵

ای را در ويتنام جنوبی يافت توان خانوادهبه ندرت می"گيری اين گزارش آمده است که در نتيجه.  ميليون نفر آواره شدند

  ٢٠."ش نشده باشدمجبور به ترک زادگاھا مجروح نداشته و يا آن که که کشته و ي

- به طور مرتب ويتنامیامريکائینيروھای نظامی .   بودندامريکامردم ويتنام آماج نژادپرستی زھرآگين ارتش اشغالگر 

م اين جاست که اين  مھۀنکت.  کردند می خطاب " ٢٢دينک"و يا " ٢١سلنت"، "گوک"ھای تحقيرآميزی مانند ھا را با واژه

ِزندگی برای مردم خاور " بر اين باور بود که وستمورلند جنرال.  شدھای نظامی آغاز مینژادپرستی از باالترين رده

  اگرچه اين مورد را شايد بتوان به عنوان به اصطالح ٢٣."ھا برای آن قايل ھستند ندارددور ھمان ارزشی را که غربی

اند جلوه داد، اما، ھای ثروتمند اياالت جنوبی بزرگ شده که در خانوادهئیھادر ميان آنِآميز رايج باورھای تبعيض

 بدنام جنگِ دوم جنرال، فرزند َپتن. جورج اس جنرالبرای نمونه، .  رسدُکشی میِّموارد بسياری است که به سرحد نسل

 کارت تبريکی با اين ١٩٦٨يسمس سال  در ويتنام، به مناسبت کرامريکائیجھانی و يکی از فرماندھان نيروھای 

عکسی که به پيوست ."  َپتن. جورج اس از سوی سرھنگ و خانم –صلح و آرامش برای ھمه : "  عبارت فرستاده بود

 ۀ  اين نژادپرستی در دور٢٤.را نشان می داد" کنگويت "ۀاين کارت فرستاده شده بود تلنباری از سربازان قطعه شد

  .افتيی تر انتقال منئيھای پاهھای اوليه به ردآموزش

ھای ويتنامی و ، غيرنظامیامريکائیانھدام بود که بيشترين برخورد ميان سربازان - و- ئیھای شناسادر خالل مأموريت

ترين انھدام مھم-و-ئی، شناساوستمورلنددر جنگ به اصطالح فرسايشی .  گرفتمیبخش ملی در آزاديۀِھواداران جبھ

انھدام که -و-ئی  شناسا٢٥."ھای دشمن بوديار اصلی پيشرفت در اين تاکتيک تعداد ھر چه بيشتر کشتهتاکتيک بوده، و مع

شد که به منظور خارج ساختن  رايج گرديد برای توضيح عملياتی به کار گرفته می١٩٦٥به عنوان يک واژه در سال 

ميان واحدھای مختلف .  ھای دشمن بودداد کشتهشان انجام شده و معيار موفقيت اين عمليات تعگاهھا از مخفیکنگويت

ِشان به طور عمده بسته به تعداد ۀی درج دانستند که ارتقاافسران ارتش می.  گرفتمیھا رقابت دربر سر تعداد کشته شده

.  گرديدھای کالن نيز میھا موجب بروز تقلب ارقام محرز کشته شدهائۀفشار موجود برای ار.  ھای دشمن استکشته شده

  ٢٦.دادندصد افزايش می- در-ھا را تا صدً بعضا آمار کشتهامريکائیھا، فرماندھان براساس يکی از بررسی

بخواھد ] امريکا[ھر قدر ھم که فرماندھی نظامی .  "مرز انجاميد-و-ھای بی حدرحمی به بیمسألهافزون بر آن، اين 

بخش ملی و ارتش ويتنام شمالی مشکلی بود که اديوقت ارتش آز- مامجانبه از نيروھای تھای محلی ھمهانکار کند، حمايت

رسانده و در کاشتن بخش ملی آذوقه و سرباز ھا به ارتش آزاديئی  روستا٢٧."رو بودنده  با آن روبامريکائیسربازان 

گزاری مينی و کمينھای ز بيش ھمه از آن واھمه داشتند مينامريکائیآن چه که سربازان .  رساندند به آن ياری میمين

 نيروھای ۀنتيجه به ناگھان مورد تھاجم غافلگيرانِزنی بیھا گشت پس از ھفتهامريکائیھنگامی که سربازان .  بود

اين سربازھای .  شان را ببازندۀدادند، طبيعی بود که روحيگذاری شده تلفات میانقالبی قرار گرفته و يا در مناطق مين

ھای منطقه را ئیِای که تازه زير پا گذاشته بودند برگشته و روستاترين منطقهشان به نزديکباخته در عمق خشمروحيه

به راه انداختن يک جنگ تمام عيار عليه تماميت جمعيت ويتنام شرايطی .   دادند خويش قرار میگریزير آماج وحشی

                                                 
20 Chomsky, p. 312. 
21 slants 
22 dinks 
23 Davis, Hearts and Minds 
24 Seymour Hersch, My Lai 4: A Report on the Massacre and in Aftermath (New York: Vintage Books, 1970), 
p. 9. 
25 Appy, p. 153. 
26 Ibid., p. 156. 
27 Ibid., p. 166. 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۶

 در ١٩٦٨ چکشتاری که در مار.  رفتشمار میرا ايجاد نمود که در آن کشتن تمامی شھروندان ويتنامی امری مجاز به 

، صورت گرفت ٣١ويليام کالی و ستوان ٣٠ارنست مدينا، به فرماندھی سروان ٢٩چارلی و به دست گروھان ٢٨مای الی

شناس بر اساس گزارش يک روان.   زن و کودک قتل عام شدند٣٥٠از منفورترين اين موارد است که در آن بيش از 

 در عوض ھا بوده، بلکهگويد که وی به ھيچ روی اين احساس را نداشته که سرگرم کشتار انسان میکالیستوان "ارتش، 

  ٣٢."شان دليل آوردھا حرف زد و يا برایشد با آنکشته که نمی را میئیھاش اين بوده که حيواناحساس

سياری در تمام طول جنگ در  بۀتر و گزارش نشد کوچکیھامای الیھا نبود، بلکه ً صرفا يک اشتباه نظامیمای الی

 مسؤول ھوابرد که ٢٢٨ متعلق به گردان A از گروھان ٣٣جيمز دافیبه عنوان نمونه، .  کنار ويتنام اتفاق افتاد-و-گوشه

ھای جنگی اياالت متحده در ويتنام که در سال  بود در جريان بررسی جنايتشنوککوپترھای تيربار بر روی ھلی

  : زير را که خود در آن شرکت داشت اين گونه شرح دادۀد شھادت داده و از جمله واقع برگزار ش٣٤ديترويت در ١٩٧١

م پس از خوشبختانه، مسلسل.  به آتش کردمھا چرخانده و شروع م را به سمت اين گروه از دھقانمسلسل

- ئیاًدو گلوله گير کرد، که خيلی جای خوشحالی بود، چون که بعدا معلوم شد که اين گروه از روست-يکی

 امريکائیسازی کنند و از قضا توسط سربازان ھا را دولت استخدام کرده که تا آن منطقه را پاک

توانستم به ًھا خراب شده بود که اصال نمیگوک کشتن ۀاما ذھن من آن چنان با ايد.  شدندمحافظت می

 بود و خواست گوکآمد یتنھا چيزی که به چشم من م.  ًبرم نگاه کرده و ببينم که اصال کجا ھستم- و- دور

بعد از اين که اين اتفاق افتاد، خيلی ترسيده بودم، چون که اين اتفاق، .  شانًمن صرفا اين بود که بکشم

.  دانست، نقض کرده بودشد مجاز میای که ھر کاری را تا زمانی که مچ آدم گرفته نمیقانون نانوشته

-  را دنبال ئیھا تو آن جا ھمان الگوبچه-و-بر.  ر بود قضيه اين طومای الیکنم که در مورد گمان می

  ٣٥.شان اين بود که لو رفتنداما، بدشانسی.  کرديمکردند که ما ده سال تمام دنبال می

تبديل کرده که ھر " آزاد-منطقه آتش"نيست، آن جا را به " تسليم بشو"ديدند که يک منطقه ھا میامريکائیھنگامی که 

ھا مناطق بسيار ديگری را امريکائی.  شد و منطقه زير آتش مداوم توپخانه گذاشته می  قرار گرفتهای مورد ھدفجنبنده

ای در بيست و ترين اين موارد منطقهيکی از معروف.  زدندنيز توسط بولدوزرھای بزرگ به معنای دقيق کلمه شخم می

-  توسط بمبء ابتدا١٩٦٧ جنوریملی بود که در بخش  آزادۀ جبھۀھای عمددو مايلی شمال سايگون و يکی از پايگاه

رو - و- ًـب و آتش توپخانه کامال با خاک يکسان شده و سپس بولدوزرھا وارد منطقه شده و ھمه جا را زير٥٢ھای افکن

ھای زيرزمينی بنا  وسيعی از راهۀبخش ملی در مدت کمتر از شش ماه توانست شبک آزاديۀبه رغم اين ھمه، جبھ.  کردند

رو کردن - و- ديد که بمباران و زير  ھنگامی که اياالت متحده می٣٦.و دوباره در ھمان جا شروع به فعاليت کندکرده 

آورد که تا  روی می٣٧عامل نارنجی مانند ئیھاکش و علفئیيمياکرسد، آن گاه به ريختن مواد  نمیئیمنطقه به جا

                                                 
28 My Lai 
29 Charlie Company 
30 Ernest Medina 
31 William Calley 
32 Bilton and Sim, p. 336. 
33 James Duffy 
34 Detroit 
35 Winter Soldier Investigation, Testimony given in Detroit, Michigan, on January 31, 1971, February 1-2, 1971.  
Testimont of the 1st Air Cavalry Division, oart II.  The full text of the investigation is available at 
http://lists.village.virginia.edu/sixties/HTML_docs/Resources/Primary/Winter_Soldier/WS_entry.html. 
36 Young, pp. 173-74. 
37 Agent Orange 
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در طول جنگ، اياالت متحده بيش از صد ميليون پوند .   را به طور کامل تخريب کندئیپوشش گياھی منطقه و مواد غذا

 امريکائیِھا و حتا خود سربازان ات مخرب درازمدت بر ويتنامیتأثيرکش بر ويتنام ريخت که دارای  علفئیيمياکمواد 

ی که بر در واقع شعار.  ھای مرده و غيرقابل کشت تبديل نموداياالت متحده مناطق سبز وسيعی را به زمين.  بوده است

 نوشته شده بود ذھنيت عليل فرماندھی Speed Expressديوار فرماندھی لشکر نھم ھوابرد در زمان عمليات موسوم به 

  تلخ کامی و ٣٨."کار بسيار پر رونقی است-و-آفرينی است که کسبکار ما مرگ- و- کسب:  "دادنظامی را نشان می

ھای مختلف از جمله فرار د مخالفت با جنگ دامن زد که به شکلگی در ميان سربازان در عيان حال به رشروحيه باخت

.  نمود ضد جنگ رخ میه افسران، و حتا مقاومت سياسی فعال ب٣٩از منطقه، عدم شرکت در درگيری نظامی، کشتن

  . استه بر اياالت متحده در اين جنگ داشتئیبروز اين وضعيت سھم مھمی در تحميل شکست نھا

  ادامه دارد

  

                                                 
38 Chomsky, p. 314. 
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