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  :ويتنام
  جنگی که اياالت متحده در آن به زانو درآمد

٩  

  اياالت متحدهپايستگی در برابر يورش :  بخش ملیي آزادۀجبھ

ھای ما در يک جنبش تاريخی جاری برای استقالل در ھم تنيده شد که فلسفه و ابزار عمل مختص به بد يا خوب، تالش

  . خود ما نيز بودۀاين، اما، مبارز.    پدر معنوی اين جنبش بودھو چی مين.  خويش را پرورده بود

  ٢ش ملی ويتنام جنوبیبخ آزاديۀگذار جبھی بنيان ، از اعضا١ترونگ نھو تانگ

گری اين دخالت.  پيشگيری کرد از سرنگونی دولت سايگون ١٩٦٥دخالت نظامی اياالت متحده در ويتنام جنوبی در سال 

ِھم مانع از بر سر کار آمدن دولت ائتالفی متعھد به صلح و خروج اياالت متحده شده و ھم پيروزی بالفاصل ِ  ۀ جبھۀِ

ھای خرابکارانه و ضدانقالبی که به دستور  در طول چھار سال پيش از اين تمامی برنامه. بخش ملی را مانع گرديدآزادي

گرفت نه تنھا اش صورت میھای مردمیبخش ملی و تخريب پايه آزاديۀاياالت متحده و برای اخالل در عمليات جبھ

 کماکان ۀ اياالت متحده، جبھگری نظامیدر دو سال و نيم پس از دخالت.  ت وارونه داشۀنقش بر آب شده بلکه نتيج

 به ئیھاچه عامل.   در دست داشتامريکاِ را به رغم توان آتشباری کالن ئیای از مناطق روستا بخش عمدهکنترول

  نمود؟ کمک میامريکاپايستگی جبھه در برابر يورش 

:  عبارتند ازاين سه عامل.  گری اياالت متحده تاب مقاومت داشته باشده کمک نمود تا در برابر دخالتسه عامل به جبھ

بندی نوپای سياسی در بخش ملی شکل آزاديۀجبھ.   ئیگری و روابط طبقاتی در مناطق روستاناسيوناليسم، سرکوب

 که پس ئیھا و آنمئيدھای مردم، رژيم ی توده از ديده.  گری خارجی بودبر عليه سرکوب] خلق ويتنام[ طوالنی ۀمبارز

بر کشورشان ) ھاامريکائی( خارجی ۀًای بيش نبودند که صرفا در خدمت تحکيم سلطست نشاندهھای داز او آمدند رژيم

 و دخالت نظامی اياالت متحده  اش بزدايدرا از چھره"  استعماریۀلک"توانست اين حکومت سايگون نمی.  قرار داشتند

  .ساختًصرفا آن را آشکارتر می

                                                 
1 Truong Nhu Tang 
2 Quoted in Truong Nhu Tang, A Viet Cong Memoir (New York: Vintage, 1986), p. 68 
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 برای استقالل ١٩٤٠ بود که از سال ويت مين ۀبخش ملی نام تاز آزاديۀجبھ، ئیھا در مناطق روستابرای اکثريت توده

 تقويت ويت مينھای اين تداوم در مبارزه را وجود بازمانده.  رزميد میئیويتنام و اصالحات ارضی در مناطق روستا

شان  اکنون به وطن در بخش شمالی کشور دوباره سازمان يافته و١٩٥٤ِ ترک جنگ در سال ۀنمود که پس از معاھدمی

تعداد چھار ھزار و .  ش را بار ديگر برافروزندھاي و جانشينمئيدگشتند که تا آتش مبارزه عليه رژيم در جنوب باز می

  ٣. به شش ھزار و دويست تن رسيد١٩٦١اين رقم در سال .   به جنوب باز گشتند١٩٦٠ تا سال ويت مين ۀپانصد رزمند

از اين که باز گشته .  ھا مرده بودندکردند که اينھا فکر میبعضی: " در نزديکی ھيوئیستابه نقل از يکی از ساکنين رو

خواھند مبارزه برای آزادی را در ًبودند کامال تعجب کرده بوديم و خيلی خوشحال شديم وقتی که شنيديم که گفتند که می

ھای  که از سرکوب سالئیھادند به ھمراه آن که برگشته بوويت مينھای   اين بازمانده٤."منطقه سازماندھی کنند

اين .  ھای جبھه را در ھزارھا دھکده در سراسر جنوب برپا ساختند جان سالم به در برده بودند، کميتهمئيدحاکميت 

- ھا، که حاکميت در سايگون به ھيچ روی نمیئی روستاۀبه گفت" قھرمانان زنده"ای برخوردار بودند، افراد از اتوريته

  .نبرد فرا خواندنست آن را به توا

ِداد که دارای وسعت نظر و بصيرت است ما پشت سر وی می نشان میمئينگو دين داگر .  "سرکوبی دليل دوم بود ِ ِ -

اما، در شرايط موجود آن روز و به اين خاطر که وی ھيچ گونه ارزشی برای اصول استقالل و پيشرفت .  ايستاديم

ِ اين بيان نظر طبق٥."ھای ويتنام جنوبی مجبور بودند که دست به عمل بزنندليستاجتماعی قايل نبود، ناسيونا  ميانه و ۀِ

ِبورژوازی ويتنام بود که پس از بر سر کار آمدن جانشين رژيم سايگون به .   تنھا شکل شديدتری به خود گرفتمئيدھای ِ

 ۀ دھۀتعداد زندانيان سياسی ويتنام جنوبی از ميان.  گر بودًدموکراتيک و شديدا سرکوبًا غيرانگيزی فاسد، عميقشکل رقت

ای بيش نبوده و رژيم سايگون از ھر گونه ظرفيتی برای رفرم تھی انتخابات مضحکه.  زدشصت سر به ھزاران می

 مسلحانه ۀزًھای ديگر اجبارا به مبارِگرايان به دليل بسته بودن تمامی راهبه اين دليل بود که بسياری از اصالح.  بود

  ٦.روی آوردند

اکثريت بزرگی از جمعيت .   بودئیبخش ملی روابط موجود طبقاتی در مناطق روستا آزاديۀدليل سوم برای پايداری جبھ

 اجاره بھای زمين و بدھی ويت مين.   کليدی بودۀمسألکردند که رفرم ارضی  زندگی میئیکشور در مناطق روستا

داران را به  زمينمئيددر حالی که .  ھا اجاره دادئیای جمعی را به فقيرترين روستاھدھقانان را کاھش داد؛ و زمين

ھای به ھا بازگردانده و اجارهِھا کشته بودند به آنکرد که زمينی را که سالھا را مجبور میروستاھا باز گردانده و دھقان

ھای به دارھا در گرفتن اجارهنام جنوبی به زميندر اين مورد، ارتش ويت.  ھا بپردازنداصطالح عقب مانده را به آن

 بار ديگر ئی روستاۀجامع.  شدھا میئی باعث برانگيخته شدن خشم روستامسألهاين .  کرداصطالح عقب مانده کمک می

-ھفتاد و پنج درصد پشتيبان جبھه بودند، بيست درصد سعی کردند که بی:  شدئیآراھا صف فرانسویۀمانند زمان سلط

ھنگامی که "، امريکاھای دولت   براساس يکی از گزارش٧.مانند و پنچ درصد نيز جانب حکومت را گرفتنده رف بط

ھای منطقه از محل گريخته و به شھرھا پناه برده و گرفت، ثروتمندای را به دست می منطقهکنترولبخش ملی ي آزادۀجبھ

ًبدين ترتيب، جنگ دقيقا شکل يک جنگ طبقاتی را .  ساختندا میًبدين ترتيب منطقه را برای صرفا  فقيرترين افراد رھ

                                                 
3 Young, p. 71. 
4 Quoted in Young, p. 71. 
5 Quoted in Tang, p. 68. 
6 Young, p. 184. 
7 Quoted in Young, p. 73. 
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ِ باعث شدت يافتن اين جنگ طبقاتی شد زيرا که ثروتمندان سايگون از قبل امريکا  اشغال کشور توسط ٨."به خود گرفت

أمين امنيت  که در رأس گروه ت٩رابرت کومر.  شدندھا زير فشار جنگ خرد میدستتر شده در حالی که تھیجنگ فربه

 ئیھای روستاقرار داشت خود به اين نکته اشاره نمود که اياالت متحده برای کم کردن شدت اين جنگ طبقاتی در منطقه

 که ما برای ويتنام در ئیھاھيچ يک از برنامه: " گفت که١٩٦٧ بروریوی در گزارشی در .  دست به ھيچ اقدامی نزد

  ١٠."دھندوفق را نويد نمیايم به خودی خود سرانجامی منظر گرفته

ھفتاد درصد .  ماشين نظامی سھمگينی که اياالت متحده در ويتنام گرد آورده بود از توان تخريب شديدی برخوردار بود

بخش ملی آن را  آزاديۀ به دليل وجود حمايت وسيع از جبھامريکاھای  که ارتشی– ١١کوآنگ انگایروستاھا در استان 

گرفتند که نيروی ھا تازه داشتند ياد میامريکائیاما، .   به طور کامل نابود شدند–ميدند نامی" کشور سرخ پوستان"

  ١٢. جنگ باشدۀتواند برند نمیئیآتشباری به تنھا

  ادامه دارد

  

                                                 
8 Ibid., p.73. 

9  Robert Komerي موسوم به  س برنامهئي كه از سوي دولت جانسن به عنوان رCivil Operations and Revolutionary Development 

)CORDS(Support  يكي از .   لقب يافته بود"كاريمشعل جوش"ي مديريت خشن به  وي به دليل شيوه.   ويتنام فرستاده شد به1967 در سال
اش بيش از بيست هزار ها نتيجهامريكائيي خود   بود كه به گفته(Phoenix Program) فينكسي موسوم به   برنامهCORDSهاي ترين برنامهبدنام

 گروهي از دانشجوهاي دانشگاه فني خاورميانه 1969ي  در ششم ژانويه.   به تركيه رفتامريكام به عنوان سفير  از ويتنا1968وي در سال .  كشته بود
 Türkiye Devrimci فدراسيون جوانان انقالبي تركيهجنبش ماركسيستي ي مركزي  اين گروه بعداً هسته.  ماشين وي را به آتش كشيدند

Gençlik Federasyonuم (. را تشكيل دادند(.  
10 Quoted in Kolko, p. 178. 
11 Quang Ngai 
12 Jonathan Schell, The Real War (New York: Da Capo Press, 1988); Chapter 3, “The Military Half: An 
Account of Destruction of Quang Ngai and Quang Tin.” 


