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  :ويتنام
  جنگی که اياالت متحده در آن به زانو درآمد

١۴  
  ميراث ويتنام

به ] باوراين .  [دانندھای استعماری و توسعه طلبانه را ناعادالنه میھا جنگامريکائیِبه طور سنتی، درصد بزرگی از 

از نظر [ھا به راه افتاده، آن گاه  بر اين باور باشد که جنگی با اين انگيزهامريکائیچه سرباز ميزانی است که اگر چنان

  .شود نامشروع خواھد بود صادر می)مدارانافسران و سياست(ھای باالی فرامينی ھم که از سوی رده] وی

  ١بروکسرگرد استفان دی وس

شون اينه که ويتنام   يعنی اميد–" حاال ويتنام شده يا نه؟"گن که، کاريکاتورھای زيادی در اين باره ھست که مردم می

  .يستبذار بھتون اطمينون بدم که ديگه از اين خبرھا ن.  ای به پا بشه و اين که تو فکرشون اينهديگه

  ٢) جورج بوشۀدر کابين(دانالد رامزفلد، وزير دفاع 

  

، تالش نمود تا مانع از به قدرت رسيدن نيروھای ناسيوناليست ١٩٧٥ تا ١٩٤٥اياالت متحده به مدت سی سال، از سال 

الت متحده  به زانو در آمد، ايان فوئين بئيدُھنگامی که استعمار فرانسه پس از يک جنگ نه ساله در .  در ويتنام شود

ِزير حاکميت يک رژيم آلت دست در " ستيز-کمونيست"در شمال و بخش " کمونيست"جداسازی ويتنام به دو بخش 

اياالت متحده به مدت ده سال تالش نمود تا اين رژيم به غايت منفور را در بخش جنوبی به .  جنوب را طراحی نمود

بخش ملی شود، ناچار شد که تا  آزاديۀ مانع به قدرت رسيدن جبھسرانجام، اياالت متحده برای آن که.  سامان برساند

  .جانبه در ويتنام زدِ نظامی ھمهۀدست به مداخل

- ديگر از جنگۀيک دھ.  شدند نداشتند درک درستی از ابعاد و ميدان نفوذ جنگی که به آن وارد میامريکائیھای مقام

  . را در اختيار داشتامريکا نيم ميليون نفر از نيروھای نظامی  آن از پی آمد که در اوج خود بيش ازیطلبی و ارتقا

                                                 
1 Stephen D. Wesbrook, “The Potential for Military Disintegration,” in Sam C. Sarkesian, ed., Combat 
Effectiveness (Beverly Hills, CA: Sage Publications, Inc., 1980), pp. 270-71. 
2 Quoted in the New York Times, July 1, 2003. 
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ھای درگير در اين مدت، مقدار بمبی که اياالت متحده بر ويتنام ريخت سه برابر مقدار بمبی بود که توسط تمامی طرف

ِست کم به ھمين بيش از سه ميليون ويتنامی در اين جنگ خانمانسوز کشته شده و د.  در جنگ جھانی دوم ريخته شده بود

  ٣. نيز در اين جنگ کشته شدندامريکائیتعداد شصت ھزار نظامی .  تعداد نيز مجروح شدند

ھا پنج ميليون جريب زمين کشاورزی، دوازده ميليون جريب از جنگل-و- ُتعداد نه ھزار دھکده، بيست

- و- ھفتاد-و- ، ھشتصدس دام تلف گرديد؛ بالغ بر دويست ھزار فاحشهأنيم ميليون ر-و-تخريب شده، و يک

ھای جنگ باز مانده است؛ يک ھزار معلول، و يک ميليون بيوه بر خرابه- و- ھشتاد- ُنه ھزار يتيم، صد

ھشتصد بخش کشاورزی نابود - و- تمامی شش شھر صنعتی در شمال به ھمراه چھار ھزار از پنج ھزار

ھا سترده شده که برای سالتعداد بی شماری از مھمات منفجر نشده در سراسر شمال و جنوب گ.  شدند

در طول جنگ، مقدار نوزده .  شان شده استۀی خانواد باعث کشته و يا مجروح شدن کشاورزان و اعضا

ات درازمدت اين مواد تأثيراگرچه .  ھا بر سرتاسر خاک جنوب ريخته شدکشميليون گالن از علف

ص زايمان و سقط جنين ناخواسته از ھمان  در آن موقع ھنوز به درستی شناخته نشده بود، اما نقئیيمياک

  ٤. به شدت رواج داشته استءابتدا

تواند  شکست ناپذير بوده که میئیرسيد که نيروزمانی که اياالت متحده به ويتنام لشکرکشی نمود، اين گونه به نظر می

.   اعمال کندشمار اقتصادیھای بی مستقيم نظامی و يا با استفاده از اھرمۀاش را بر تمامی جھان از طريق مداخلاراده

در حقيقت، .  پذير است- اش از ويتنام ثابت نمود که حتا قدرت سترگی مانند اياالت متحده نيز شکستاما، فرار مفتضحانه

ياالت متحده را شکست داده باشند، ھا از نظر نظامی ايابی نيروھای ويتنامی به استقالل به اين خاطر نبود که آندست

ًاگرچه اياالت متحده تقريبا در .  ُ اياالت متحده را در دنبال نمودن جنگ خرد ساختندۀھا ارادبلکه به اين دليل بود که آن

اياالت .   جنگ بسيار زياد بودۀھای عمده پيروز بود، اما مجبور به خروج شد زيرا که بھای سياسی ادامتمامی درگيری

اين شکست .  ، بلکه در داخل کشور نيز باخته بوددلتای مکونگحده شکست خورد به اين دليل که جنگ را نه تنھا در مت

- و- مستقيم نظامی اياالت متحده در گوشهۀ عاملی بازدارنده که مانع از مداخل–د ئيرا زا" دردنشان ويتنام" خود ۀبه نوب

 .شدکنار جھان می

 نقش بسيار مھمی را ئیاين که جنبش دانشجو.  شودعامل در خاتمه دادن به جنگ معرفی میً غالبا تنھا ئیجنبش دانشجو

ھای اين نيز درست است که رھبری اتحاديه.   نموده جای ترديدی نيستأھا نفر عليه جنگ ايفدر راديکال ساختن ميليون

 از ھمان ابتدای جنگ امريکاکارگر  ۀاما، طبق.  ، از جنگ حمايت نمود٥جورج مينی، به سردمداری امريکاکارگری 

ھای بعدی نشان داد که ضديت کارگران با جنگ بيش از ھر گروه نظر خوشی نسبت به آن نداشته، و نظرسنجی

 – از طريق شورشگری سربازان –ای يافت  کارگر زبان تازهۀبه عالوه، زمانی که ضديت طبق.  اجتماعی ديگر بود

  .ن نيروھای پياده و خاتمه دادن به جنگ نداشتای جز بازگرداند حاکم چارهۀطبق

حضور جنبش مقاومت : ًسرانجام، سه عاملی که متحدا به شکست اياالت متحده در ويتنام ياری رساند عبارت بودند از

ًجنگ در داخل؛ و فروپاشی تقريبا کامل ظرفيت جنگی -ی ضدئگيری جنبش توده در ويتنام؛ شکلملی نيرومندی

  . تجارب جنگی و شورشگری سربازان بودۀ نتيجی که بخشامريکانيروھای نظامی 

                                                 
يک سال جنگ -و-  گزارش داد که حکومت ويتنام آماری را منتشر نموده که بر اساس آن در طول بيست١٩٩٥ خبرگزاری فرانسه در سال 3 
  .، پنج ميليون ويتنامی جان باختند) ١٩٥٤ـ١٩٧٥(

4 Young, p. 302. 
5 George Meany 
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اند اين  که به دليل جنگی که بوش عليه عراق به راه انداخت و اشغال آن کشور به مواضع راديکال رسيدهئیھابرای آن

تواند به میپاسخ به اين پرسش اين است که عراق .  است به يک پرسش کليدی بدل شده است" ويتنام بعدی"که آيا عراق 

آيا خلق .  امريکا کارگر ۀ، اما، از سوی دو نيرو حل خواھد شد، خلق عراق و طبقمسألهاين .  بدل شود" ويتنام بعدی"

 حاضر امريکائی باشد؟  آيا کارگران امريکاتواند جنبشی را بر پا سازد که قادر به شکست ماشين نظامی عراق می

ھا الؤشان بپردازند؟  اين سن آمدن استانداردھای زندگیئيا خون خويش و با پاخواھند بود که بھای جنگ در عراق را ب

ترين درسی که جنگ در ويتنام به ما بزرگ.  شودی در عراق و در اياالت متحده پاسخ داده میئ تودهۀتنھا با مبارز

 .پذير است، اما، تنھا از طريق مبارزه مصمم توده ھاآموخته اين است که اين امکان

 


