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  :ويتنام
  جنگی که اياالت متحده در آن به زانو درآمد

١٣ 

  از سقوط سايگون تا واترگيت

  . توانند اعدام شوندھا میه در اين مدارک آمده خيلیبه خاطر آن چه ک

 ١ نيکسنۀآرا، وزير دفاع در کابيننمرابرت مک

 

جنگ در سال .  تر از اين آزمايش شده بودای محکوم به شکست بود به اين دليل که پيشويتناميزه کردن جنگ پروسه

 ايجاد دۀ يعنی اي–ش برای به اصطالح ويتناميزه کردن ًشده بود دقيقا به اين خاطر که اولين تال" نيزهامريکا "١٩٦٥

- به شکل فضاحت– ١٩٥٤و در ي صلح ژنۀت و گوش به فرمان اياالت متحده در جنوب پس از موافقتنامابرژيمی با ث

اين رژيم فاقد ھر گونه .  اين شکست ريشه در ماھيت فاسد و فئودالی رژيم سايگون داشت.  باری شکست خورده بود

ای بسيار ناسيوناليست که از انگيزهاش نيز به ھيچ وجه با نيروھای  اجتماعی بوده و نيروھای نظامی روحيه باختهپايگاه

با رويکرد دوباره به سمت اين سياست ورشکسته، اياالت متحده پيشاپيش .  کردندباال برخوردار بودند برابری نمی

  .خريدشکست را به جان می

رخ ليبرال، ؤ، ماستنلی کارناو ۀبه گفت.  آمدگان جھانيان در يک جنگ به زانو در میابر ديد در برًعمالاياالت متحده 

.  گيری کنند تا با توسل به آن بتوانند از اين شکست پيش٢."ً شديدا نيازمند يک ابتکار عمل تازه بودندکيسينجر و نيکسن"

 نخست از ۀش در وھلسايه از آب در آمد که ھدفشور ھمدخالت نظامی در يک ک" ابتکار عمل تازه"اين به اصطالح 

 و ئی سنگين و بمباران ھواۀخواست که با حمايت آتش توپخاناياالت متحده می.   بودھو چی مينھای ميان بردن راھک

 ۀ به عبارتی ويتناميزه کردن جنگ در بوت–تأمين تدارکات به طور عمده جنگ را به نيروھای ويتنام جنوبی بسپارد 

الم  در طی عملياتی موسوم به ١٩٧١ بروریبدين منظور، پانزده ھزار تن از نيروھای ويتنام جنوبی در ف.  آزمايش

                                                 
1 Young, p. 211. 
2 Ibid., p. 626. 
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 را در پشتيبانی از ئی اياالت متحده تعداد ھشت ھزار عمليات ھوائینيروی ھوا.  وس شدندو وارد خاک ال٧١٩٣-سون

وس وھا کيلومتر در خاک ال شدن با ھيچ مقاومتی دهروه نيروھای ويتنام جنوبی بدون روب.  اين تجاوزگری انجام داد

نيروھای .  رو شدنده  پنج لشکر ويتنام شمالی روبۀحمل-آن گاه، پس از اين پيشروی اوليه ناگھان با ضد.  پيشروی کردند

ز پوش بالفاصله دست به فرار به سمت مرھفت زره- و- بيست-و-يک تانک و صد- و- ويتنام جنوبی با از دست دادن ھفتاد

 تن از نيروھای ويتنام جنوبی کشته و چند ھزار تن مجروح شده و اياالت متحده نيز ٢٥٠٠بيش از .  ويتنام جنوبی زدند

 و ئیوس ثابت نمود که ارتش ويتنام جنوبی حتا با حمايت آتش ھواوافتضاح ال.  کوپتر از دست دادبيش از صد ھلی

 پايانی جنگ، موضع اياالت متحده در ويتنام ۀسال- در دو.  ش نيستمصرفی بيتدارکات از سوی اياالت متحده نيروی بی

پنج ھزار نفر -و-ھشتاد-و- به صد١٩٧١تعداد نيروھای اياالت متحده در پايان سال .  دستخوش از ھم پاشی سريعی شد

 که به توسط ئیھا را کماکان در ويتنام باقی گذاشته بود، ھواپيما٥٢- بھای افکناياالت متحده، اما، بمب.  کاھش يافت

  ٤.ی بر ظرفيت رزمی خلق ويتنام بگذاردتأثيرشماری را کشته بود بدون آن که بتواند ھای بیآن اياالت متحده انسان

در مورد جنگ استفاده نموده، و شروع به " باتالق"ای از اصطالح ھای بستر اصلی به طور فزايندهمفسرھای رسانه

  ٥.شان از جنگ نمودند حاکم شروع به جدا کردن حسابۀھای بزرگی از طبقبخش.  اشتباه و فاجعه ناميدن جنگ نمودند

.   انجاميدنيکسن ھم چنين شاھد رخداد سياسی مھمی بود که سرانجام به نابودی رياست جمھوری ١٩٧١تابستان 

 ٦اسناد پنتاگون  آن سال دست به چاپ روايت مخفی حاکميت از جنگ ويتنام زد که بهجون نيويورک تايمز در ۀروزنام

- ، وزير دفاع، و با ھدف شرح تصميم گيریآرانممکتھيه و تدوين اين اسناد که در اصل به درخواست .  معروف گرديد

ھای اياالت متحده کاری و دروغ پردازیھای رياست جمھوری در رابطه با ويتنام آغاز شده بود، اما، سه دھه از فريب

ِ بارز تاريخۀرا، که مشخص   .شرقی آسيا ست، به ثبت رساندش در جنوبھايت سياسِ

ِدنيل الزبرگ.  بندی شده اعالم نموده و اجازه داده بود که تنھا چند نسخه از آن تھيه شود اين اسناد را طبقهآرانممک  که َ

اتی نيمه  بود، در آن زمان برای گروه تحقيقجانسن در دولت آرانممک" ۀجوان نابغ"گر پيشين وزارت دفاع و تحليل

ويليام   وی سرسختانه به مخالفت با جنگ پرداخت و پس از آن که سناتور ٨. کار می کرد٧رند کرپوريشندولتی 

.   نيويورک تايمز دادۀھا را برای انتشار به روزنام جلسه شنود پيرامون اين مدارک را رد نمود، وی آنئی برپا٩فالبرايت

ھای  را به کار برد تا مانع انتشارشان توسط نيويورک تايمز و يا روزنامهشبه شدت به خشم آمده و تمام تالش نيکسن

  .منتشر گرديداسناد پنتاگون  را رد نموده و نيکسندادگاه عالی تقاضای .  ديگر شود

ِش يک واحد وی دستور داد که تا کارمندان.  نابودی کامل برداشت- ھای اوليه را در مسير خود در پاسخ، اما، قدمنيکسن

اين افراد .  درون سيستم ايجاد کنند" ھایتأنش"العاتی مخفی را که تنھا به وی پاسخگو بوده به منظور بستن تمامی اط

بنا .   بزنندنيکسنعليه مخالفين ئی بايستی که دست به اقدامات جنامعروف بودند می" ھاکشلوله"ًکه اصطالحا با عنوان 

                                                 
3 Lam Son 719 

ھفت ماه بمباران مداوم ويتنام شمالی تأثير چندانی بر -و- شگفت انگيز است که بيست: "ھای سازمان سيا آمده بود که در يکی از گزارش 4
 با اين حال، به موازات تداوم جنگ، اياالت متحده به طور (Shawcross, 210)." استستراتيژی کلی ھانوی در دنبال کردن جنگ نداشته 

  . را افزايش داد٥٢-بھای افکنوسيعی استفاده از بمب
5 See Gibson, Chapter 15. 
6 Pentagon Papers 
7 Rand Corporation 
8 For full story about the Pentagon Papers, see Ellesberg’s own recently published memoirs, Secrets: A Memoir 
of Vietnam and the Pentagon Papers (New York: Viking Adult, 2002). 
9 William Fulbright 
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  کاخ ١١."داشت نيز وجود نمیواترگيتیبدون جنگ ويتنام "، نيکسن ۀينس ستاد در کابئي، ر١٠رابرت ھيلدمن ۀبه گفت

 زمانی به يکی نيکسن.  ًشان کامال آماده بودن سياسیا برای تعقيب و سرکوب مخالفنيکسنسفيد در دوران زمامداری 

کارمندان کاخ ، يکی از ١٣ايجل کرو  ١٢."رسی نمیئی ھرگز به جائیاگر نتوانی دروغ بگو"ش گفته بود که از دوستان

ھر کسی را که با ما مخالفت کند نابود : "پرده اين گونه خالصه نمود نيکسن را بیۀِسفيد، ذھنيت حاکم بر کاخ سفيد دور

 ممکن است که الزبرگ از اين که نيکسن  ١٤."در واقع امر، ھر کسی را که از ما حمايت نکند نابود می کنيم.  می کنيم

گر ، گزارش١٥نيل شيھن.  ، با خبر باشد به شدت در ھراس بودکامبوج ۀباران مخفيانھای وی، به ويژه بماز سياست

اش نوشت که،  اين اسناد را برای چاپ به وی داده بود، ھنگام انتشار اين اسناد در مقدمهالزبرگنيويورک تايمز که 

کاران  که به عنوان جنايتممکن است، ريچارد ميلھاوس نيکسنرھبران اياالت متحده در شش سال گذشته، از جمله "

 که يک سال بعد واترگيت اداری ۀ  دستبرد زدن به دفتر مرکزی حزب دموکرات واقع در مجموع١٦."جنگی مجرم باشند

  .ش بودنا در سرکوب مخالفنيکسن ۀاز انتشار اين اسناد صورت گرفت بخشی از عمليات گسترد

 اما نيکسن کشور را به لرزه درآورده بود، ناد پنتاگوناسدر حالی که ويتناميزه کردن جنگ رو به شکست داشته و 

اش بود که وی اميد داشت که بتواند توازن جھانی  در سياست خارجیئیريزی يک رشته از ابتکارھاسرگرم طرح

وی در .  قدرت را به سود اياالت متحده چرخانده، به ويژه اين که باعث تضعيف ويتنام شمالی در مذاکرات آينده شود

 تسليحاتی کنترولش به چين رفت، و چند ماه بعد از آن نيز به مسکو رفته و يک قرارداد  در سفر معروف١٩٧٢ وریبرف

ھا را به  آننيکسنآميزی بود که دولت اين ابتکارھا در واقع اقدامات روابط عمومی نبوغ.   نمودء ھا امضارا با روس

 اين بود که با ايجاد ائتالفی با چين نيکسن حالی که عزم واقعی در.  قالب کرده بود" جويانهھای صلحتالش"عنوان 

خواست که چين و روسيه با آوردن فشار به ويتنام شمالی، وی ھم چنين می.   دھدء رقابت جھانی عليه روسيه را ارتقا

، نيکسنر کار آمدن از زمان بر س.  ھا را به پذيرفتن شرايطی مجبور سازند که بيشتر مناسب حال اياالت متحده باشدآن

 ۀمذاکرات مخفی ميان اياالت متحده و ويتنام شمالی برای خاتمه دادن به جنگ در موارد متعددی صورت گرفت که نتيج

  .چندانی به دنبال نداشت

با چين استقبال نمودند، زيرا بر اين باور " گشايش" در مورد نيکسنھا به شدت از ابتکار امريکائیاکثريت بزرگی از 

 در امريکائیاين ابتکارھا به ھمراه کاھش تعداد نيروھای .  کندتری برای زندگی تبديل مید که جھان را به محل امنبودن

  . شد١٩٧٢مبر ث پيروزی بزرگ وی در انتخابات نوويتنام از جمله عواملی بود که باع

 سست شدن ۀان شده و با مشاھدش منجر به تضعيف حمايت متحدين روسی و چينینيکسنبه اين احتمال که ابتکارھای 

ام در سی.  ريزی نمودند طرح١٩٧٢ای را برای بھار ، رھبران ويتنام شمالی عمليات عمده١٧ در ويتنامامريکامواضع 

بخش ملی از مرز عبور نموده و به سادگی  آزاديۀ تعداد دويست ھزار نيروی مشترک ويتنام شمالی و جبھچماه مار

.  ارتش ويتنام جنوبی را کنار زده و کمترين اميدی را ھم که به ويتناميزه کردن جنگ باقی مانده بود جاروب نمودند

                                                 
10 Harry Robbins “Bob” Haldeman 
11 Fred Emery, Watergate: The Corruption of American Politics and the Fall of Richard Nixon (New York: 
Touchstone, 1994), p. 8. 
12 Karnow, 577. 

13  Egil “Bud” Krogh, Jr.واترگيتوی به خاطر دست داشتن در افتضاح .  کرد وکيل امريکائی که برای نيکسن در کاخ سفيد خدمت می 
  .زندانی شد

14 Karnow, p. 634. 
15 Neil Sheehan 
16 Young, p. 260. 

  . در ويتنام باقي مانده بودامريكائي هزار نيروي هفت-و- تنها چهل1972 در ژوئن 17 
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، امريکا ئیبه رغم حمايت نيروی ھوا.  ھدف از اين عمليات مجبور کردن اياالت متحده به بازگشت به ميز مذاکره بود

در .   از دست سايگون خارج شد١٨کوآنگ تری استان کنترول اپريلنشينی کرده و در اوايل نام جنوبی عقبارتش ويت

عمليات .   گشوده شده بودئیھوبخش ملی بر فراز پايتخت به اھتزاز درآمده و راه به سمت  آزاديۀاول ماه مه، پرچم جبھ

ھمه چيز "اياالت متحده در ويتنام با تشويش گفته بود که  کل نيروھای ه، فرماند١٩کرايتن آبرامزثر بود که ؤآن چنان م

دلتای  و کوآنگ انگایبخش ملی توانست که مناطق بسياری را در  آزاديۀ  جبھ٢٠."ممکن است که از دست برود

 از سوی اياالت متحده مانع از سرنگونی دولت سايگون ئی آتش ھواۀتنھا کاربرد وحشيان.  پس بگيرد- باز٢١مکونگ

 بيش از سيصد بار ـب٥٢ در ارتفاعات مرکزی تنھا در طی سه ھفته ھواپيماھای ٢٢کونتومبرای نمونه، در نبرد .  گرديد

ّھای اياالت متحده به تلی از  نيز بسياری از شھرھا به دليل بمبارانکوآنگ تریدر استان .  منطقه را بمباران کردند

از جمله در .   بمباران شدـب٥٢ھای افکنھفتصد بار توسط بمب ويتنام شمالی بيش از اپريلدر ماه .  خاکستر بدل شدند

  .ھشت ساعت بدون وقفه بمباران شدند-و-  به مدت چھلھايفونگ و ھانویاين عمليات 

 اياالت متحده و ويتنام شمالی به طور مخفيانه وارد مذاکره شده که در تمام طول تابستان آن سال ادامه ١٩٧٢در ماه مه 

.    بود٢٣له دوک توکرد و رھبری تيم ويتنام شمالی به دست  را سرپرستی میامريکائیت أ ھينجرھنری کيسي.  يافت

 و امريکائینيروھای " زمانخروج ھم" اول ۀمسأل – کليدی متوقف شده بود ۀمسألمذاکرات در گذشته به خاطر دو 

اما، ھنگامی که اياالت متحده .  ون بود در سايگتيو دوم وضعيت حکومت مسأله و  ويتنام شمالی از ويتنام جنوبی بوده

ش در ده، و ويتنام شمالی نيز درخواستدرخواست بيرون رفتن نيروھای ويتنام شمالی از خاک ويتنام جنوبی  را کنار نھا

گو ميان دو نھاد سياسی، يعنی حکومت سايگون و - و- مورد برکناری حکومت سايگون را ناديده گرفته و بر سر گفت

- پيشکيسينجر.   در مذاکرات فراھم شدئیگشابخش ملی، توافق نمود، موجبات راه آزاديۀ موقت جبھحکومت انقالبی

 بر اين باور بود نيکسناما، .   نمودتعيين قرارداد در ھانوی را ء زمانی برای امضاۀنويس قرارداد را پذيرفته و برنام

 رسانده و به اين دليل ءه قرارداد بھتری را به امضاکه پس از برگزاری انتخاباتی که در پيش بود وی خواھد توانست ک

  . قرارداد نمودیشروع به کارشکنی در امضا

 مالقات نموده و خواھان له دوک تو با اکثريت بزرگی در انتخابات به پيروزی رسيد، کيسينجر با نيکسنپس از آن که 

واب رد داده و شروع به بيرون بردن سالمندان و  جکيسينجرويتنام شمالی با قاطعيت به .  گرفتن امتيازھای بيشتری شد

 عمليات بمباران نيکسن  آن گاه ٢٤. زدندئیھای بمباران ھواگاهسازی پناهکودکان از ھانوی کرده و دست به تھيه و آماده

.  معروف شد" ھای کريسمسبمباران" را آغاز نمود که به ـب٥٢افکن ھانوی و ھايفونگ به توسط ھواپيماھای بمب

در .   کريسمس، به مدت ده روز ادامه داشتۀ بوده و با احتساب تعطيلی يک روز١٩٧٢مبر غاز عمليات در ھژدھم دسآ

ھای اتوبوس و ھا، خطوط آھن، ايستگاهُشش ھزار تن بمب بر روی کارخانه-و-اين مدت، اياالت متحده بيش از سی

                                                 
18 Quang Tri 
19 Creighton Abrams 
20 Young, p. 270. 
21 Mekong Delta 
22 Kontum 

23  Lê Đức Thọوی در حزب .  ھا در زندان استعمارگران فرانسوی اسير بودوی سال.   از بنيان گذاران حزب کمونيست ھندوچين بود
 به ھمراه ھنری کيسينجر به دريافت جايزه صلح نوبل انتخاب ١٩٧٣در سال .  عضو دفتر سياسی بود) مونيست ويتنامحزب ک(کارگران ويتنام 

 )م. ( درگذشت١٩٩٠له در سال .  وی، اما، از پذيرفتن اين جايزه خودداری نمود.  شد
24 For a complete account of the peace negotiations see Gareth Porter, A Peace Denied: The United States, 
Vietnam, and the Paris Agreement (Bloomington: Indiana University Press, 1975). 
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 نيز مورد ھدف قرار ٢٥نئيم تئيخ مسکونی ۀات شھری ريخت؛ بزرگترين بيمارستان ھانوی و منطقتأسيسديگر 

  به رغم اين که نيمی از ساکنين ھانوی از شھر خارج شده بودند، اما، بيش از ده ھزار نفر غيرنظامی بر اثر ٢٦.گرفتند

ما با بمباران "ی شورای امنيت ملی با کنايه گفته بود که  ، يکی از اعضا٢٧جان نگروپونته.  ھا جان باختنداين بمباران

  اما، پيمان صلحی که توسط اياالت متحده، ويتنام شمالی، ٢٨."مان متقاعد نموديمھا را به پذيرفتن شرايطويتنام شمالی آن

 از بمباران کريسمس با آن پيشنيکسن ً رسيد اساسا ھمانی بود که ءويتنام جنوبی، و حکومت موقت انقالبی به امضا

  .توافق نموده بود

آخرين گروه از .   رسيدء در پاريس به امضا١٩٧٣ جنوری ٢٣ در ويتنام خاتمه داد در امريکاپيمانی که به جنگ 

 در ويتنام را نيکسن، جنگ امريکائیرخ ؤ، ميانگ.   ھمان سال از ويتنام خارج شدندچ در ماه مارامريکائیسربازان 

  :اين گونه خالصه نموده است

يه ويتنام را به نام صلح ادامه داد، تعداد ش عل جنگنيکسن، در حالی که ١٩٧٢ و ١٩٦٩ھای بين سال

 نفر از نيروھای حکومت سايگون، و بيش از چھارصد ١٠٧٥٠٤، امريکائی نفر از نيروھای ١٥٣١٥

اگرچه .  بخش ملی در نبردھا کشته شدند آزاديۀاز نيروھای ويتنام شمالی و جبھ) رقم تخمينی(ھزار نفر 

ی ھر سال از  شود که به ازادر دست نيست، اما تخمين زده میھا آمار معتبری در مورد تلفات غيرنظامی

  ٢٩. غيرنظامی در ويتنام جنوبی کشته شدند١٦٥٠٠٠ تعداد نيکسنرياست جمھوری 

.   دادء  از رياست جمھوری استعفا١٩٧٤ت گسگرفت در ا مورد استيضاح قرار میواترگيت که به خاطر افتضاح نيکسن

 به نيروھای ويتنام ١٩٧٥ اپريلبقايای حکومت سايگون در .  ستند چندان دوام بياورند در سايگون نتوانامريکامتحدين 

.  گان جھانيان با تحقير به زانو در آمده بوداياالت متحده در برابر ديد.  جنگ سی ساله به پايان رسيد.  شمالی تسليم شدند

  .اريخ مدرن را شکست داده بودترين ماشين نظامی جھان در تيکی از فقيرترين کشورھای جھان پرقدرت

  ادامه دارد

 

                                                 
25 Kheim Thien 
26 Appy, Patriots, p. 396. 

27  John Negroponteسفير اياالت متحده اي كهوي در دوره.  هاي متعددي دست داشته است كه در جنايتامريكاهاي امپرياليسم  يكي از مهره 
 به عراق و امريكاپس از تجاوز امپرياليسم .  جنگيدكار اين كشور بر عليه دولت ساندينيستي نيكاراگوئه ميدر هندوراس بود، با استفاده از ارتش جنايت

  )م (.هاي خاورميانه فعاليت كندي عراق و ديگر خلق ديدهاشغال آن كشور، به سمت سفير به عراق فرستاده شد تا در توطئه بر عليه خلق ستم
28 Quoted in Nguyen Tien Hung and Jerrold L. Schecter, The Palace File: Vietnam Secret Documents (New 
York: Perennial Library, 1986), p. 146. 
29 Young, p. 280. 


