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  :ويتنام
  جنگی که اياالت متحده در آن به زانو درآمد

١٠  

   عطفۀ نقط–عمليات تھاجمی تت 

خواھيم ايم، آن ھم به رغم تمامی شواھد و عاليم موجود، به اين معناست که میتر شده به پيروزی نزديکگفتن اين که ما

ًاين به من خبرنگار کامال روشن است که تنھا .... اند ھم عقيده باشيم  که در گذشته نيز بسا به خطا بودهئیھابينبا خوش ِ

 ی شرافتمندیھا، آن ھم نه از موضع پيروز بلکه از موضع انسانبست مذاکره کردنرفت از اين بن-ِراه منطقی برون

  .اندآمده، انجام دادهشان بر میاست که بھترين کاری را که از دست

  ١پراکنی سی بی اس- والتر کرانکايت، بنگاه خبر

  

ريزش "الح  در گشت اياالت متحده از به اصطليندن جانسن و به دستور ١٩٦٧ در سال وستمورلند جنرالھنگامی که 

 – تت يعنی عمليات تھاجمی -ای ش زمين لرزهِگفت در زير پاييدن جنگ سخن میو به پايان رس" نيروھای ويت کنگ

 عميقی بر سياست تأثيراين عمليات .   در ويتنام بودامريکا عطفی در جنگ ۀ نقطتت  عمليات ٢.در حال شکل گرفتن بود

 اين پرسش که اياالت متحده کی به پيروزی خواھد رسيد ديگر مطرح تت پس از عمليات.  داخلی اياالت متحده گذاشت

  .نبود، بلکه در عوض اين پرسش اساسی مطرح گرديد که اياالت متحده کی از ويتنام خارج خواھد شد

ھای طوالنی در اين تعطيالت خويشاوندان مسافت.  ترين فصل تعطيالت در ويتنام است سال نو قمری و بالطبع مھم،تت

 مداوم روستاھا جمعيت وسيعی را به شھرھا رانده بود  که بمبارانئیاز آن جا.  کنندبازديد سفر می-و-ا برای ديدر

آتشبازی در اين ايام رسم بوده و حضور .  کردندبنابراين در اين تعطيالت تعداد زيادی به شھرھای بزرگ مسافرت می

.  يط بسيار مناسبی را برای انجام يک عمليات نظامی فراھم آورداين ھمه شرا.  بود" نرمال"ًھا امری کامال غريبه

اگرچه در گذشته نيز .   طرح ريزی شده بودھو چی ميند شخص ئي و با تأھانویتر از آن در  يک سال پيشتتعمليات 

                                                 
1 Quoted in Walter Cronkite, A Reporter’s Life (New York: Alfred A Knopf, 1996), pp. 257-258. 
2 Quoted in Karnow, p. 514. 
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 چيزی  طرح ريزی شده بود١٩٦٨ فبروری انجام شده بود، اما، عملياتی که برای تتعمليات نظامی متعددی در ايام 

  . جھت دادن جنگ به ضرر اياالت متحده نبودتغييرجز تالش برای 

 ۀی عمليات گمراه کننده از سوی ارتش ويتنام شمالی و جبھ  و با اجرا١٩٦٧در حقيقت اين عمليات در اواخر سال 

ش از عمليات تا پي.   شھری آغاز شده بودۀ از مراکز عمدامريکابخش ملی با ھدف دور ساختن نيروھای نظامی آزادی

له  ۀروزنام.   محدود شده و مراکز مھم شھری سھم چندانی در آن نداشتندئی، جنگ به طور عمده به مناطق روستاتت

گير نموده ھا را در مواضع دفاعی زمينامريکائی" عمليات تھاجمی و مستمر" گزارش داد که ١٩٦٨ جنوری درموند

خه  اياالت متحده در ئی پايگاه تفنگداران نيروی درياۀ دست به محاصر نيروھای ويتنام شمالیجنوری  در بيستم ٣.است

ن ئين بئيدھا به دنبال تکرار پيروزی ً کامال متقاعد شده بود که ويتنامیوستمورلند.   زدندالئوس در نزديکی مرز ٤سان

 داشت و کاخ سفيدا در پاچه شده بود که مدلی از خه سان ر-  آن چنان از اين وضع دستجانسن.   ھستندخه سان در فو

ھا جنرالگزارش شده که وی مرتب به .   به ھر قيمتی حفظ خواھد شدخه سانھا خواسته بود که تعھد کنند که جنرالاز 

 ٥!"فو لعنتی نفرت دارم بين من از اين دين"نھيب می زده که 

 اين ۀک چندانی نبود، نشان دھنديژيسترات، پايگاھی که دارای اھميت خه سان با جانسن و وستمورلند دائم ذھنی ۀمشغل

خه  ۀدر حالی که ارتش ويتنام شمالی تظاھر به محاصر.  ھا درک درستی از ميدان نبرد نداشته اندواقعيت است که اين

برای [بخش ملی با فرصت تمام ي آزادۀنمود، جبھ در فرستادن نيروھای کمکی شتاب میوستمورلند نموده و سان

-گان جبھه وارد شھرھای بزرگ استانھا ھزار تن از رزمند دهجنوریدر .  نمودگيری میضعمو] تتعمليات تھاجمی 

ھای نزديک آورده شده و برای حجم بزرگی از اسلحه و مھمات با استفاده از تابوت به گورستان.  ھای مختلف شدند

ھای مخفی  به سرعت با کمک شبکهشدند پس از آن که وارد شھرھا میھاويت کنگ.  استفاده در آينده جاسازی گرديد

  اين ٦.زدنداند جا میشان آمدهدر جمعيت بومی شھر ادغام شده و خود را به عنوان خويشاوندانی که برای بازديد اقوام

 بزرگ نظامی  به حاکميت در سايگون ئیآراواقعيت که ھيچ گزارشی در مورد اين نقل و انتقاالت و اين چنين صف

  . ملی در جامعه بودۀداری عميق و وجود حمايت وسيع از نھضت مبار ريشهۀن دھندفرستاده نشد، نشا

بخش ملی و سربازان ارتش ويتنام شمالی به  آزاديۀ جبھدۀ با تھاجم ھفتاد ھزار رزمنجنوری ٢٩ـ٣٠عمليات در شب 

 در سراسر ويتنام بيش از صد ھدف.  ھای نظامی آغاز شد بخش مرکزی و بسياری از پايگاه٦٤ استان، ٣٤مراکز 

َجنوبی و از جمله سفارت اياالت متحده، دژ به اصطالح مستحکم ابرقدرت  ، ئیھو.  ، مورد تھاجم قرار گرفتامريکاَ

اين "کمونيست، -رخ ليبرال و ضدؤ، ماستنلی کارنا ۀ به گفت٧.پايتخت باستانی ويتنام، به دست نيروھای انقالبی افتاد

 تالش نمود تا اين عمليات وستمورلند  ٨."زده نمود افکار عمومی جھان را حيرتشاھکاری بود که اياالت متحده و

 ۀھا در آخرين مرحللمانا ٩بالجخش ملی وانمود ساخته و آن را با نبرد ب آزاديۀ مرگ جبھۀتھاجمی را به عنوان لرز

  .جنگ جھانی دوم در اروپا مقايسه کند

                                                 
3 David Hunt, “Remembering the Tet Offensive” in Gettleman, et. Al., p. 364. 
4 Khe Sanh 
5 Quoted in Karnow, p. 541. 
6 Quoted in Hunt, p. 365. 
7 Hunt, p. 366. 
8 Karnow, p. 525. 
9 Battle of Bulge 
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 و به ١٠"آميزترين شکل استفاده از نيروی آتشباری که تا کنون ديده شده،با توسل به جنون "اياالت متحده اين تھاجم را 

 ۀھا خرخرويت کنگ"ن نظامی اياالت متحده، ا يکی از مشاورۀبه گفت.  ، پاسخ گفتئیويژه با توسل به نيروی ھوا

 و حکومت ھا برآمدشد از پس آنھای متعارف ھرگز نمیبا روش.  حکومت سايگون را در آن شھرھا گرفته بودند

ھای بنابراين توان آتشباری سنگين جايگزين روش.  نيز برای انجام کار نيروی کافی در اختيار نداشت] سايگون[

ھا امريکائی نيروھای جبھه قرار داشت و تنھا پس از آن که کنترول به مدت سه ھفته زير ئیھوشھر ."  متعارف شد

- ھا از خرابهامريکائی که بعد از سقوط شھر به دست ١١پنرابرت شی.  شھر را با خاک يکسان کردند باز پس گرفته شد

  شھر ١٢." ديدم تا کنون در ويتنام و يا در ھيچ کجای ديگر نديده بودمئیآن چه که در ھو: "ھای شھر ديدن کرد، نوشت

 بازپس گرفتن شھر ولمسؤ که امريکائی نيروھای  فرمانده.  ھا محو گرديدامريکائی به دست ن ھوآئيک در استان ِبان تره

  ١٣."برای آن که شھر را نجات دھيم بايد نابودش می کرديم"بود به خبرنگاران گفت که، 

در .   که پرداخته شد بسيار سنگين بودئی را به پس راند، اما، بھاتتھا تھاجم امريکائیدر حالی که توان و حجم آتش 

تعداد تالفات .  ھای جبھه و ارتش ويتنام شمالی له شدندِطول اين تھاجم نيروھای ويتنام جنوبی در زير پای نيرو

روحيه باختگی در ميان نيروھای .   نزديک به چھار ھزار نفر بودچ و پايان ماه مارجنوریام ھا بين سیامريکائی

  تخريب و طغيان در صفوف ارتش اياالت متحدهۀً کامال آشکار بود، امری که به پروستت پس از عمليات امريکائی

 توسط وزارت خارجه چدر گزارشی که در سوم مار.  ھای آتی به حد بحران رسيددامن زده به طوری که در سال

دانيم اين است که پس از افزايش سنگين نفرات نظامی آن چه که امروز می": صادر شد اين گونه نتيجه گيری شده است

بمب، و چھارصد ھزار پرواز، دويست ھزار کشته در طی ُ ميليون تن ٢/١اياالت متحده به پانصد ھزار نفر، و ريختن 

شود، سطح کنترول ما بر مناطق روستائی و دفاع از مناطق شھری سه سال که بيست ھزار امريکائی را نيز شامل می

  ١٤."بستی با الزاماتی سنگين استايم بنآن چه که ما به آن دست يافته  .دارد  قرار١٩٦٥ت گسًاساسا در سطح پيش از ا

برای مثال، يک ھزار رزمنده در سايگون به مدت سه ھفته در برابر بيش از .  رزمندگان ويتنامی قھرمانانه جنگيدند

 برای تتبا اين ھمه، بايد به اين نکته نيز اشاره نمود که .   و ويتنام جنوبی ايستادندامريکائیيازده ھزار نفر از نيروھای 

رفت به دنبال ھای شھری که انتظار میقيام.  بخش ملی، نيز بسيار گران بھا بودي آزادۀنيروھای ملی، به ويژه برای جبھ

از آن گذشته، افزون بر تلفات سنگينی که از سوی اياالت متحده بر نيروھای جبھه و .  اين عمليات رخ دھد اتفاق نيفتاد

-پذيری پايگاهروستاھا موجب آسيبارتش ويتنام شمالی در طی بازپس گيری شھرھا وارد آمد، غيبت نيروھای جبھه در 

  .ھای جبھه شد

اگر چه محبوبيت عمومی .   بر سياست داخلی اياالت متحده آنی و چشمگير بودتت سياسی عمليات تأثيربا اين وجود، 

 در دو سال پيش از آن پيشاپيش در حال افول بود، اين عمليات، اما، به اعتبار وی در افکار عمومی اياالت جانسن

 درصد به ٤٨ د عملکرد عمومی وی توسط مردم ازئيتأ "تتشش ھفته پس از شروع عمليات .  به شدت لطمه زدمتحده 

  ١٥." درصد کاھش يافت٢٦ درصد به ٤٠ امور جنگ از ۀ وی در ادارۀتر از آن موافقت با شيو درصد رسيده و مھم٣٦

                                                 
10 Quoted in Young, p. 219. 
11 Robert Shapen 
12 Ibid., p. 217. 
13 Hunt, p. 368. 
14 Ibid., p. 369. 
15 Karnow, p. 546. 
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کار از ، سناتور تازه١٦کارتیيوجين مکی،  مقدماتی انتخابات، کانديدای حزب دموکرات برای رياست جمھورۀدر مرحل

 نيز اعالم ١٩رابرت کندیبالفاصله پس از اين، .   شکست دھد١٨نيو ھمپشر را در جانسن، نزديک بود که ١٧سوتامينه

، وزير دفاع و آرانمرابرت مک.   کانديداھای رياست جمھوری خواھد پيوستۀجنگ به جرگ- نمود که وی با پالتفرم ضد

 که يک کليفورد.   به جای وی به وزارت دفاع برگزيده شد٢٠کالرک کليفوردتنام، از کار برکنار شده و معمار جنگ وي

ھای جانبه از سياستوکيل با سابقه در واشنگتن و مشاور کانديداھای رياست جمھوری حزب دموکرات بود، بررسی ھمه

.   نياز خروج اياالت متحده از ويتنام متقاعد ساختجنگی اياالت متحده در ويتنام را آغاز نمود که در نھايت وی را به

 . در محاصره قرار گرفته بودجانسن

ھای جنگی وی ، کسانی که تا ھمان اواخر حامی سياست"ريش سفيدھا" از سوی به اصطالح جانسنآخرين ضربه به 

.  اياالت متحده بودندن سياست خارجی در ااز ارشدترين مشاور" ريش سفيدھا"اين به اصطالح .  بودند، وارد شد

 ٢١سنَدين اچهشان از ناميد که از جمله می توان از ميان] دوم[توان معماران  پس از جنگ ھا را میبسياری از اين

و بسياری ديگر نام ) لمان اشغالیا در امريکاکميسر عالی  (٢٢کلویمک. جان جی، )ترومن ۀوزير خارجه در کابين(

گر بوده و ھای وی ويرانزد نمودند که سياست مالقات کرده و به وی گوشجانسن با چاين گروه در ھژدھم مار.  برد

ھای کسوت، از پيشوالتر کرانکايت  ٢٣.گير شده بودً کامال غافلجانسن.  خروج از ويتنام به نفع اياالت متحده است

 ٢٧ گزارشی در مورد ويتنام در  حاکم اياالت متحده در آن زمان را در طیۀ، ذھنيت طبقامريکاژورناليسم خبر پراکنی 

ايم، آن ھم به رغم تمامی شواھد و عاليم تر شدهگفتن اين که ما به پيروزی نزديک: "  اين گونه خالصه نمودبروریف

اين به .... اند ھم عقيده باشيم  که در گذشته نيز بسا به خطا بودهئیھای خواھيم با خوشبين معناست که میموجود، به اين

ِگار کامال روشن است که تنھا راه منطقی برونِمن خبرن بست مذاکره کردن، آن ھم نه از موضع پيروز رفت از اين بن-ً

در جانسن ."  اندآمده، انجام دادهشان بر می است که بھترين کاری را که از دستی شرافتمندیھابلکه از موضع انسان

  ٢٤.در انتخابات رياست جمھوری کانديدا نخواھد شد اعالم نمود که امريکا خطاب به مردم چ مار٣١سخنرانی 

جنگ به خروش آمده و اين پرسش که اياالت متحده با - جنبش ضد.  ً انتخابات رياست جمھوری کامال باز شده بودۀمبارز

 آغازين در سالی بود ۀ تنھا صحنتت.  چه سرعتی قادر به خروج از ويتنام است در صدر مسايل سياسی جا گرفته بود

شد که در طول يک نسل پيش از آن رو میه  روبئیھادشواریترين  حاکم اياالت متحده در آن با يکی از سختۀبقکه ط

 به قتل رسيد و بيش از صد شھر در سراسر اياالت متحده شورش اپريل در ماه ٢٥مارتين لوتر کينگ.  سابقه بودبی

 مقدماتی انتخابات در کاليفرنيا، به قتل ۀاش در مرحلزی پس از پيرو٢٦رابرت کندی جوندر ماه .  ھا را شاھد بودتوده

 عمومی حزب دموکرات توجه جھانيان را به سرکوب جلسۀجنگ در طی - ليس شيکاگو به تظاھرات ضدو پۀحمل.  رسيد

ھم زمان در ويتنام، ارتش اياالت متحده از مشکالت انضباطی جدی گزارش داد که .   جلب نمودامريکاسياسی در 

                                                 
16 Eugene McCarthy 
17 Minnesota 
18 New Hampshire 
19 Robert Kennedy 
20 Clark Clifford 
21 Dean Acheson 
22 John J. McCloy 
23 Walter Isaacson and Evan Thomas, The Wise Men (New York: Touchstone, 1986), p. 676-713. 
24 For the full text of Johnson’s speech, see “Peace in Vietnam and Southeast Asia” in Gettleman, et. Al., p. 401. 
25 Martin Luther King Jr. 
26 Robert F. Kennedy 
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 در انتخابات ٢٧ريچارد نيکسن.   سابقه نداشتامريکاشورش سربازان در ابعادی بود که تا آن زمان در تاريخ سرآغاز 

 در انتخابات اين بود که تيم نيکسن پيروزی ۀاز داليل عمد.   به پيروزی رسيد١٩٦٨مبر رياست جمھوری در نو

برای خاتمه دادن به جنگ در " طرحی مخفيانه" وی ی شبھه کرده بود که گويا اقھای انتخاباتی وی اين گونه الفعاليت

 رياست جمھوری ۀاما، جنگِ سبعانه و خونين اياالت متحده در ويتنام به مدت چھار سال ديگر در دور.  ويتنام دارد

  . ادامه يافتنيکسنشخص 

  

                                                 
27 Richard Milhous Nixon, 37th President of the United States. 


