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  :ويتنام
  جنگی که اياالت متحده در آن به زانو درآمد

١٢  
  ھاشورش نظامی

 جملگی به –ھای قطعی که بيانگر بدترين نوع مشکل نظامی ھستند و بسياری نشانه –تمامی حقايق پيش گفته شده 

شرايط بدی که در قرن حاضر .  ای اشاره دارند که در ميان نيروھای اياالت متحده در ويتنام وجود داردشرايط گسترده

-رانسوی و دوم فروپاشی ارتش سربازان ف١٩١٧مورد اول شورش .  توان دو مورد را يافت که بدتر بوده استتنھا می

  .  است١٩١٦ـ١٩١٧ھای تزار روسيه در 

  ١١٩٧١سرھنگ رابرت ھاينل، ژورنال نيروھای مسلح، ژوئن 

   

اياالت متحده با قدرتمندترين ارتش دنيا وارد ويتنام شد، اما، در مدت چند سال ھمين ارتش در وضعيتی آشفته، از ھم 

بخش ملی و  آزاديۀ اياالت متحده در شکست دادن جبھئیسربازان به تدريج تواناّتمرد .  پاشيده، و شورش فرو رفته بود

.   در کاستن از سطح نيروھا بودنيکسنھای مھم در تصميم ترديد يکی از عاملبی ارتش ويتنام شمالی را از آن گرفته، و

اال گرفت، سربازان ماھيت از ھمان نخست که جنگ در ويتنام ب"شود؟  چگونه چنين ارتشی با اين سرعت شکسته می

ِ تلخ خود جنگ آموزگار ۀدر اين پروسه، تجرب.  ال برده و دست به مخالفت عملی با آن زدندؤاين جنگ را به زير س

ھای  به عنوان توجيهامريکاگذاران آن چه که سياست"ميان " تناقض آشکار "ۀسربازان به دليل مشاھد."  سربازان بود

  ٢.برآشفته بودند"  خود در جنگۀ روزمرۀدند از يک سو و از سوی ديگر تجربداه میئرسمی از جنگ ارا

بر اساس آموزشی که .  ک بزرگی بودوُ کارگر تشکيل شده است، اين جنگ شۀًبرای سربازان ارتشی که اساسا از طبق

" ھای ستم ديدهار ملتستان در کنآزادی"سربازان ديده بودند، اياالت متحده يک کشور دموکراتيک و با اخالق بوده، و 

                                                 
1 Quoted in Col. Robert D. Heinl, “The Collapse of the Armed Forces,” in Vietnam and America, p. 335. 
2 Christian Appy, Working Class War: American Combat Soldiers and Vietnam (Chapel Hill, NC: University of 
North Carolina, 1993), p. 207. 
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اش برای به اصطالح آزادی ملی، از  جھانی کمونيستی قد برافراشته، و اين که مبارزهۀروی توطئ در بود که گويا رو

  .گرفت سرچشمه میبيجينگ بزرگ کمونيستی بوده که از مسکو و ۀجمله در ويتنام، بخشی از مبارزه عليه اين توطئ

ی آن ئنبردھای منظم ميان دو ارتش حرفهن به ويتنام از جنگ داشتند عبارت بود از انتظاری که سربازان پيش از رفت

ھا پس از ورود به ويتنام اما، آن چه که آن.  شان در جنگ جھانی دوم در تصور داشتندھای پدرانگونه که از جنگ

-ار عليه تماميت خلقی که قلب جنگی تمام عي–ديدند جنگيدن با يک ارتش دھقانی متشکل از زنان و مردان جوان بود 

سربازان .  اش در سايگون بودشان به دست اياالت متحده و رژيم دست نشاندهشان آکنده از نفرت از اشغال ميھنيھا

 را ويران کرده، تعداد زيادی از رزمندگان ئیکشيدند، بخش وسيعی از مناطق روستاھا را به آتش می دھکدهامريکائی

يکی از سربازان در اين باره .  ھا زدندھای وسيعی عليه غيرنظامیرحمی کشته، و دست به بیبخش ملی راي آزادۀجبھ

ھا داد به فرض اين که اگر ويتنامی چه احساسی دست می٣پيتزبورگکردم که به اھالی ھميشه به اين فکر می"گفته که، 

داده شده بود که  به اين سربازان اين گونه تعليم  ٤."کردندآمدند و پيتزبورگ را بمباران می می٥٢-ھای بافکنبا بمب

 امريکااما، حال خود اين سربازان عين ھمان را به نام .  دھند انجام میامريکا" دشمنان"ھا را تنھا اوتسگويا اين گونه ق

  .شدندمرتکب می

ای پيشرفت مورد نظر ھک جنگ و عدم وجود نشانهستراتيژينگرانی عمده متوجه اھداف در چند سال اول جنگ، دل"

ھوده بودن ھای بعد وارد جنگ شدند احساس عميقی نسبت به پوچی و بی که در سالئیھادر حالی که، در ميان آن.  بود

شماری از خود گذشته  مخالفت با جنگ بر دوش انگشتۀ، بار عمدتت  پيش از عمليات تھاجمی ٥."جنگ وجود داشت

 ٦ريچارد اشتاينک، سروان ١٩٦٥ جوندر .  ترين وجھی تنبيه شدندفراد به شدتتک موارد اين ا-قرار داشت که در تک

او گفت .  ای در ويتنام برساند خودداری نمود دورافتادهۀ که قرار بود وی را به مقصد دھکدئیاز سوار شدن به ھواپيما

امی محاکمه شده و از ارتش   وی در دادگاه نظ٧." ارزش جان باختن نداردامريکائیجنگ در ويتنام برای ھيچ "که، 

 که يک سال پيشتر از ويتنام خارج شده بود، کيفرخواستی ٨دانلد دانکن، استوار ارشد ١٩٦٦ بروریدر ف.  اخراج گرديد

کمونيست دوآتشه - وی پيش از ورود به ويتنام يک ضد.   چاپ نمود٩رمپارتز ۀبسيار قدرتمند عليه جنگ ويتنام در مجل

  : نوشتدانکن.  آن جا نظرش را راجع به جنگ عوض نمودبود، اما تجارب وی در 

من بايد اين را ھم .  سايگون بودند- ھا و ضدکنگاکثريت عظيمی از مردم طرفدار ويت... پذيرفتم بايد اين واقعيت را می

" ھاستمیھا و آمال ويتنادردی ما با خواستهحضور ما در ويتنام به خاطر ھم"کردم که اين موضع که گويا قبول می

-اگر اين يک دروغ است، آن گاه بايد ديد که چه چيزھای ديگری را ھم به دروغ به ما قالب کرده.  دروغی بيش نبود

  ١٠."اند

.  ، از خدمت در ويتنام سر باز زدند١١اند معروفھود فورتنفر - ، که به سهديويد سامس، و دنيس مورا، جيمز جانسن

ھای  تبار بود و ھر سه از خانوادهئیايتاليا- ، و سومی ليتوانی١٢پورتو ريکو از يکی از اين سه سياه پوست بود، ديگری

                                                 
3 Pittsburgh 
4 Ibid., p. 255. 
5 Ibid., p. 208. 
6 Captain Richard Steinke (a West Point graduate) 
7 Howard Zinn, A People’s History of the United States (New York: Perennial Classics, 1999), 492-493. 
8 Donald Duncan, ex-Green Beret Master Sergeant 
9 Ramparts 
10 Donald Duncan, “The whole thing was a lie,” Ramparts, February 1965. 
11 James Johnson, Dennis Mora, and David Samas, with the 2nd Armoured Division stationed in Fort Hood, 
Texas. 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣

محکوم کرده بودند، دستگير " ِغيراخالقی، غيرقانونی، و ناعادالنه"اين سه که جنگ را با عنوان .  فقير کارگری بودند

گرا در نيويورک بود از ای چپاده که از خانوویِھاوارد له  دکتر ١٣.شده و در دادگاه نظامی به زندان محکوم شدند

و " سبزھا قاتالن زنان و کودکان ھستند- کاله"دليل وی اين بود که .   امتناع ورزيدفورت جکسنسبزھا در - آموزش کاله

سرھنگی که رياست دادگاه وی را .  ھفت ماه زندان محکوم شد- و- وی در يک دادگاه نظامی به بيست."  ُکشاورز کشند"

  ١٤."ِھای متھم موضوع اين پرونده نيستدرستی گفته: "ت کهبه عھده داشت گف

  :امريکائیرخ راديکال ؤ مھوارد زين ۀبنا به گفت

 حاضر نشد که به ويتنام برود اگرچه ١٥اوکلندھای فردی تکثير گرديد، يک سرباز سياه پوست از فعاليت"

، به خاطر شرکت ئی نيروی دريا، بھيار١٦َسوزن شنال.  يازده سال زندان با اعمال شاقه در انتظارش بود

 به دادگاه ئیھای نيروی دريابا يونيفورم در تظاھرات صلح و به خاطر ريختن اعالميه بر روی پادگان

، به خاطر تبليغات ويليام ھاروی و جورج دانيلز سياه پوست، ئیدريا-دو تفنگدار... نظامی کشانده شد 

  ١٧."ھای طوالنی مدت محکوم شدنددانجنگ در ميان ديگر ھمکاران سياه پوست به زن- ضد

  :گويد در ويتنام میئی، يکی از تفنگداران دريا١٨ِبيل ارھارت.   بيشتری بر سربازان داشتتأثير جنگ، اما، ۀتجرب

خواستند آزادی ما را خفه کنند،  که میئیھا، اين سربازھای بدخيم بريتانياسرخ-  جليقهۀدر دبستان در بار

داد که من ای اين احساس به من دست میچندان ناآگاھانه، به طور فزايندهه، اما نانناآگاھ.  آموخته بوديم

ترين احساسات من در  دھندهکنم که اين يکی از تکانفکر می.  ھا ھستمسرخ-ھم مانند يکی از ھمان جليقه

  ١٩.زندگی بوده است

ش به مراتب بيشتر تأثيرشد، گ ادغام می جنگ با نفوذ جنبش حقوق مدنی و جنبش سياھان عليه جنۀھنگامی که تجرب

ھای سياه، اما ھم زمان، سازمان پلنگ... بسياری از افراد مثل خود من خام بودند : " سرباز سياه پوستیۀبه گفت.  بود

به ھيچ وجه اين احساس را ... خواستند که ما در اين جنگ شرکت کنيم  و ديگران نمیکينگ] مارتين لوتر[ھا، مسلمان

تيم که برای کشورمان در جنگ باشيم؛ نيمی از برادران ما ھيچ اعتقادی که اين جنگ مال ما باشد نداشته و نسبت نداش

  .افتيی  سياھان در داخل کشور اين گونه احساسات رشد مۀ  به موازات تشديد مبارز٢٠." سمپاتی داشتندھو چی مينبه 

.   را فلج ساختامريکاھای جمعی داد که ماشين نظامی طغيانش را به ھای فردی جاي بود که مقاومتتتپس از عمليات 

به آن چنان شکلی در جنگ رخنه نمود که تا پيش از آن ھيچ  "١٩٦٨ اپريل در چھارم مارتين لوتر کينگسپس، قتل 

ھا چنين کرديم که اگر اين، فکر میکينگپس از قتل "گويد که،   سربازی می٢١." گذار نبودتأثيررخداد بيرونی آن گونه 

  ٢٢."جنگيمھا می آنکشند، آن وقت با ما چه کار خواھند کرد، اگرچه که ما داريم برایکسی را به اين سادگی می

                                                                                                                                                        
12 Puerto Rico 
13 Zinn, p. 493. 
14 Ibid. For a thorough treatment of the bizarre nature of the Levy trial see Robert Sherrill’s Military Justice is to 
Justice as Military Music is to Music (New York: Perennial, 1971). 
15 Oakland 
16 Susan Schnall 
17 Zinn, p. 493. 

.ً به ده سال زندان محکوم شدند که البته بعدا به ھر دو نفر تخفيف خوردھاروی به شش سال و دانيلز  
18 Bill Ehrhart 
19 Moser, p. 41 
20 Appy, Working Class War, p. 224. 
21 Young, p. 231. 
22 Ibid. 
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جنگ، پخش -ھای مختلف داشت، از جمله شرکت در تظاھرات ضدجنگ در ميان سربازان شکل-ھای ضدفعاليت

 امتناع از شرکت در نبرد، عمليات شورشی، و کشتن کاری،ھا، فرار از خدمت، خرابجنگ در پادگان- ھای ضدنشريه

 به ويتنام ١٩٦٣ که در سال ٢٣َجن بری.  گشتند دست به سازماندھی زدندسربازانی که از ويتنام باز می.  افسران منفور

 آن چه که او تأثيروی تحت .   تشکيل داد١٩٦٧ را در سال ٢٤جنگ ويتنام-ِسربازان ضدفرستاده شده بود، سازمان 

 نويسندگی را ۀناميد دگرگون شده و سپس از ارتش خارج شده و حرف در ويتنام میامريکا" ياست نظامی استعماریس"

  .در پيش گرفت

 کارتیمک يوجينھای انتخاباتی انه سازمان در فعاليتمتأسفاما، . در دو سال اول صدھا نفر به اين تشکيالت پيوستند

 به دليل بيداری سياسی ١٩٧٠ و ١٩٦٩اما، در .   در ھم ريخت١٩٦٨برای رياست جمھوری حزب دموکرات در 

ھای جنگی در ھا، علنی شدن جنايتِسربازان از جنگ برگشته پيرامون مسايلی مانند بدرفتاری با سربازان در بيمارستان

در کامبوج  نيکسن به دنبال دخالت جکسن و کنتليس در وھا به دست پ، و تيراندازی و کشتن تظاھر کننده٢٥مای الی

 به – يعنی خاتمه دادن به جنگ –موضوعی -   اين سازمان از يک سازمان تک٢٦. اين گروه دوباره پا گرفت١٩٧٠در 

  .ِجنبشی پيرامون مسايل طبقاتی سربازان از جنگ برگشته تبديل شد

سختی در جنگ  کارگر بوده و تجارب بسيار ۀًای شد که عمدتا از طبق تازهی اين جنبش باعث ورود اعضائیباززا

َ ال ھابرد به نمايش در آمد، و٢٨ جوالیمتولد چھارمش در فيلم ، که شرح حال٢٧ران کوويچ.  داشتند -، ارتشی سياه٢٩َ

 آورد، جنگ ويتنام-سربازان ضد را به درون سازمان امريکاپوستی که نياز مبارزه عليه نژادپرستی موجود در ارتش 

ِجان کری.  ھا بودندترين ايناز سرشناس
ِماساچوست، سناتور ايالت ٣٠

 و کانديدای حزب دموکرات برای انتخابات ٣١

ساخت اما، آن چه که وی را از ديگران متمايز می.  ، نيز در ھمين زمان وارد اين سازمان شد٢٠٠٤رياست جمھوری 

ادگی و ھای خانويق کانال مرفه جامعه و ارتباط وی به سطوح باالی حزب دموکرات از طرۀاش به طبقوابستگی

جنگ پرتاب - اين تشکيالت را به صدر رھبری جنبش ضد١٩٧١ِسازماندھی دو رخداد تاريخی در سال .  ش بوددوستان

َ کنينئیدوو در واشنگتن با نام ئینمود، که عبارت بودند از بررسی جنايات جنگی در ويتنام و راه پيما َ-٣٣٢.  

-  سربازان حاضر در جبھه– فعال در ويتنام نيز بود یی اعضادر حالی که اين سازمان در داخل در حال رشد بود، دارا

شان دست به عمل زده و  برای حفظ حياتءاين اعضا.  زندگی بود-و- مرگۀشان به منزلجنگ برای- ھا که مقاومت ضد

 ترين مشکالتی بود که ارتش اياالت متحدهحفظ نيرو يکی از بزرگ.   جنگ را ترک کرده و فراری شدندۀبسياری جبھ

 که از رفتن ئیھاگريختند به سرعت بر تعداد آنھا می که از جبھهئیھاتعداد آن.  رو بوده  با آن روبتتپس از عمليات 

 تا ١٩٦٦ جوالی  بر اساس آماری که سازمان دفاع انتشار داد، از اول ٣٣.کردند فزونی يافتبه سربازی خودداری می

 تعداد ١٩٧١گزارش شده، در حالی که تنھا در سال " ار از جبھهمورد فر "٥٠٣٩٢٦ تعداد ١٩٧٣مبر يکم دس- و- سی

                                                 
23 Jan Barry 
24 Vietnam Veterans Against the War (VVAW) 
25 My Lai 
26 See Andre E. Hunt, The Turning: A History of Vietnam Veterans Against the War (New York: NYU Press, 
1999), pp. 22-54. 
27 Ron Kovic 
28 Born on the Fourth of July 
29 Al Hubbard 
30 John Kerry 
31 Massachusetts 
32 Dewey Canyon III 
33 H. Bruce Franklin, Vietnam and other American Fantasies (Amherst: University of Massachusetts Press, 
2000), 61. 
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 که اياالت ئیدھد که در طول جنگ، به ھمان تعداد نيرواين آمار نشان می.   نفر از پرسنل از جبھه گريختند٩٨٣٢٤

د  شاھ١٩٧٠نيروی زمينی در سال .  ھای جنگ گريختندمتحده در اوج جنگ در ويتنام مستقر کرده بود از جبھه

 بحری، فرمانده عمليات نيروی ٣٤والتِالمو زمدرياساالر .   مورد فرار بود، که معادل چھار لشکر پياده است٦٥٦٤٣

  ٣٥."زندرو ھستيم که سر به بحران میه با مشکل پرسنلی روب"اعالم نموده بود که 

ًدادند تقريبا ھمگی فشار قرار میھای بيشتر زير ، افسرانی که سربازان را برای تعداد کشته١٩٦٩ـ١٩٧٢ھای بين سال"

ّتوانستند از جبھه فرار کنند شروع به تمرد نموده و يا اقدام به کشتن و   آن دسته از سربازانی که نمی٣٦.شدندمنفور می

ن پياده پس از دو گروھا.  فرستادندھای رزمی خطرناک میھا را به مأموريتيا مجروح کردن فرماندھانی نمودند که آن

در طول دو سال بعد،   "٣٧. دست به شورش زدند١٩٦٩مبر ت و سپتگستحمل تلفات زياد در عمليات پيشين در ا

 و دو مورد از اين  ھا از فرمان جنگ به چاپ رسيدهھا مبنی بر سرپيچی کامل گروھانھای زيادی در رسانهگزارش

  ٣٨."رديدھای تلويزيونی پخش گھا نيز در شبکهگونه سرپيچی

- و-بيست-و- گزارش نيروی زمينی حاکی از صد.   پايانی جنگ، کشتن افسران سر به شدت افزايش يافتۀدر سه سال

 ١٩٧١سه مورد در سال -و-سی- و- ، و سيصد١٩٧٠يک مورد در سال -و-ھفتاد- و- ، دويست١٩٦٩شش مورد در سال 

تنام از پانصد ھزار نفر به دويست ھزار نفر کاھش در حقيقت تعداد اين موارد زمانی که نيروھای مستقر در وي.  بود

-و- پنتاگون تعداد پانصد.   "دادندداران بيش از ھشتاد درصد اين تلفات را تشکيل میافسران و درجه.  يافت زيادتر شد

شش کشته -و-د نمود که تعداد ھشتادئي تأ١٩٧٢ سالۀ مواد انفجاری را تا نيمۀيک مورد از اقدام به کشتن به وسيل-و-پنجاه

ه شده از سوی پنتاگون تعداد افسران کشته شده به ئِ  به احتمال قوی آمار ارا٣٩."و بيش از ھفتصد زخمی به جای گذاشت

  ٤٠."دھددست سربازان خودی را بسا کمتر از واقعيت نشان می

ِکه از سوی سربازان رو بودند نه تنھا از سوی افسران، بله پوست در ارتش با آن روبتبعيض نژادی که سربازان سياه

ِ به قتل رسيد، سربازان سفيدپوست مستقر در خليج کينگبرای نمونه، در شبی که .  ِسفيدپوست نژادپرست نيز بود کم ِ

َکو کالکس کلنِافزار  با بر تن کردن رخت٤١ران در .   و رژه رفتن در اطراف پايگاه به جشن و پايکوبی پرداختند ٤٢َ

واالس .  ھای نظامی اياالت متحده در سراسر جھان دست به شورش زدندر پايگاهپوست دھمان شب سربازان سياه

پوست در آن شرکت  سرباز سياه٣٩٢ انجام داد که ١٩٧٠ در سال واشنگتن پست و تايم نظرسنجيی را برای ٤٣تری

نه در " ه بودشان در اياالت متحدجنگ"ھشت درصد بر اين باور بودند که - و- بر اساس اين نظرسنجی، شصت.  کردند

، و پنجاه درصد نيز گفتند که "ھای بيشتر نژادی بودهآبستن خشونت "امريکاسه درصد باور داشتند که -و- ھشتاد.  ويتنام

 از ئیدرصد باال"تر از آن،   مھم٤٤.اسلحه به دست خواھند گرفت" شان در اياالت متحدهدر مبارزه برای کسب حقوق"

اند  دفاع از خويش و اتحاد ميان سياھان آموختهۀ را که در ويتنام در زمينئیھاه درسھا نيز وعده دادند کمصاحبه شده
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35 Quoted in Col. Robert D. Heinl, p. 335. 
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44 Quoted in Hunt, p. 133. 
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  ويتنام باعث رشد ھواداری از ٤٦." قرار خواھند داد٤٥ھای سياهحزب پلنگپس از بازگشت به ميھن در خدمت 

  .پوست شده بود وسيعی از سربازان سياهۀھای انقالبی در ميان اليسياست

ِشدند، سربازان سابق رھبری  نيروھای زمينی اياالت متحده از ويتنام خارج می١٩٧١ـ١٩٧٢ھای الدرحالی که در س

 امريکا نامی بود که به روند بررسی جنايات جنگی ٤٧سرباز زمستان.  گرفتندجنگ در داخل را به دست می- جنبش ضد

اين نام اصطالحی بود که اولين .  شدت می ھدايجنگ ويتنام-ِسازمان سربازان ضددر ويتنام داده شده بود که از سوی 

اين .   ادامه داده بودندامريکاترين روزھای انقالب  برای سربازانی به کار برده بود که راه را در تيره٤٨تام پينبار 

 ۀبه گفت.   در ويتنام به پايان دادن به جنگ کمک بزرگی نمودندامريکاھای جنگی ی جنايت با افشا" سربازان زمستان"

َال ھابرد ًصرفا "، بلکه "حادثه نبوده-  يک تکمای الی" اين بود که نشان دھد که امريکا ھدف از بررسی جنايات جنگی َ

 جنوری تحقيقات سرباز زمستان  ٤٩." در ھندوچين بوده استامريکای سياست رسمی استاندارد  گامی کوچک در ورا

ِ تحقيقات بيش از صد سرباز سابق جنگِ ويتنام در طی اين.   صورت گرفتديترويت در ١٩٧١ سال بروریتا ف

نزديک به ھفتصد سرباز از .  ًپيرامون جناياتی که يا خود مستقيما در آن شرکت داشته و يا شاھد آن بودند شھادت دادند

  ٥٠.سراسر کشور در اين برنامه حضور يافتند

اکی از اعمال تجاوز، کشتار مرتب شھادت سربازان ح.  زده نمودُن را بھتاشھادت اين سربازان تمامی حاضر

گواھی داد که شاھد کشتار نوزده تن از زنان و که  جيمی ھنریگروھبان .  ھا، و کشتارھای جمعی بودغيرنظامی

شود، و آموزش داده میگوک ، گوک، گوکً آموزشی دايما ۀوقتی که در دور: "کودکان بوده است، اين گونه توضيح داد

آن گاه ... ھا به اصطالح انسان نيستند به مغز افراد فرو کند شود که اين ايده را که ويتنامیھنگامی که ارتش موفق می

جنگ ويتنام -  بعد از اين تحقيقات سربازان بسياری به سازمان سربازان ضد٥١."شودتر میھا کمی آسانکشتن اين

  .ت رسمی شدندبه عالوه، سناتورھا و نمايندگان کنگره خواستار انجام تحقيقا.  پيوستند

َ کنينئیدووسپس نوبت به  تشريح کرده "  کنگرهۀنفوذ محدود به منطق"اتی بود که سربازان آن را تظاھراين .   رسيد٣-َ

اين .   و ارتش ويتنام جنوبی برای دخالت در الئوس گرفته شده بودامريکا ۀو اين اسم از دو عمليات شکست خورد

نزديک به دو ھزار تن از .  ، در واشنگتن برپا شد١٩٧١ اپريلسو- و- ا بيستتظاھرات به مدت پنج روز، از نوزدھم ت

ھا در تظاھر کننده.  ِسربازان پيشين جنگ ويتنام در واشنگتن گرد آمده و دستگاه سياسی در واشنگتن را به ستوه آوردند

 ٥٢استرام ترماند از جمله سناتورھای مدافع جنگ،.  دادگاه عالی و در اعتراض به غيرقانونی بودن جنگ بست نشستند

  .سناتور نژادپرست را مورد تحقير قرار دادند

- و-خروج فوری، يکسويه، و بدون قيد"ای را در شانزده ماده به کنگره دادند که در آن از جمله ھا قطعنامهتظاھر کننده

داری کردند؛ بررسی از رفتن به جنگ خودکه تمامی نيروھای اياالت متحده از ھندوچين؛ عفو تمامی کسانی " شرط

َ کنينئیدوو  دو رخداد برجسته در ٥٣.رسمی جنايات جنگی؛ و بھبود مزايای سربازان خواسته شده بود  ئی خودنما٣- َ

چگونه از " روابط خارجی سنا بود که با اين دو پرسش خاتمه يافت، ۀ در برابر کميتجان کرینخست سخنرانی .  می کند
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ِخواھيد که در راه خطا کشته ميرد؟  چگونه از کسی میی باشد که در ويتنام میيک فرد انتظار داريد که آخرين کس

  ٥٤"شود؟

ھای خويش را به دولت  برپا شده و طی آن سربازان مدالکاپيتال ھيلتر مراسمی بود که در دوم، و رخدادی بسا مھم

وی گفت .  يافت کرده بود، پيش قدم بودھای بسياری در که مدالبحری، تفنگدار جک اسميت.  اياالت متحده باز گرداندند

شان به جای آن که يھاقلب"  وی از مردم ويتنام که ٥٥.است"  سرافکندگی، شرم و غيرانسانی بودنۀنشان"ھا که اين مدال

 .عذرخواھی نمود" کشی، نژادپرستی و شقاوت، شکسته شدهبه دست آورده شود، به خاطر نسل

ھای  يکی از بازمانده٥٦گيل اولسن.... آيند ون مدال، به روی صحنه میًبعضا بستگان سربازان، با و يا بد

- وی که به شدت احساساتی شده بود گفت که وی برای تمامی آن.  جنگ دوم جھانی به روی صحنه آمد

سپس سعی کرد که چيزی .   که در ويتنام کشته شده بودند، از جمله پسرش ويليام، احترام قايل استئیھا

ن ويتنامی بگويد که نتوانست ادامه دھد و با گفتن اين که برای صلح دعا خواھد نمود از به جای کودکا

من : "ھا گفت کهيکی از آن.  به روی صحنه آمدندئیطال-بعد، دو تن از مادران ستاره.  صحنه خارج شد

  ٥٧."بينمھا پسرم را می اينتک- در تک.   اين مردان بپيوندمۀام تا به ھماين جا آمده

اميدوارم : کرد گفت که خود را به سمت ساختمان کاپيتال پرتاب می٥٨"قلب بنفش"کی از سربازان در حالی که مدال ي

 ٥٩."که بتوانم روزی به خاطر جنگ با اين اراذل مدال بگيرم

َ کنينئیدوواخبار مربوط به  ر ھا در سراسر کشور قرا اول روزنامهۀھر شب در صدر اخبار تلويزيون و در صفح ٣-َ

  .جنگ دستخوش تحول گرديد-ھا نفر از جنبش ضدبدين ترتيب تصور ميليون.  داشت

يکی از افسران ارشد در .  ً بر ھمگان کامال آشکار شده بود١٩٧١شرايط وخيم ارتش اياالت متحده در ويتنام در سال 

 ارتش است يا بيمارستان روانی؟  آيا اين: "گی گفته بود کهفرماندھی نيروھای اياالت متحده در ويتنام از فرط درماند

  ژورنال ٦٠."کنند نبرد بيمناک بوده، و نفرات نيز از فرامين پيروی نمیۀافسران از ھدايت افراد تحت امر به صحن

چاپ " از ھم پاشی نيروھای مسلح" با عنوان رابرت ھاينلای را به قلم سرھنگ  مقاله١٩٧١ جوننيروھای مسلح در 

  :له اعالم کرد کهوی در اين مقا.  نمود

تر و بدتر از ھر نئيگی نيروھای مسلح اياالت متحده، به استثنای چند مورد، پاروحيه، انضباط و جنگند

با ھر معياری که بخواھيم بسنجيم، .  باشدزمانی در قرن حاضر و يا حتا در طول تاريخ اين کشور می

احتراز واحدھای ما يا از ورود به نبرد .  اردارتشی که در ويتنام باقی مانده در وضعيت فروپاشی قرار د

ّکرده و يا اين که فرمان را زير پا گذاشته، فرماندھان را کشته، اگر ھم که متمرد نباشند در مواد مخدر  ِ

  ٦١.اندًور بوده و کامال روحيه باختهغوطه
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