
1 

    براندازى
OVERTHROW 

  
  م هاير رژييكائى تغيقرن آمر

  از هاوائى تا عراق
  نزريفن آياست

STEPHEN KINZER 
  مترجم

  النىيدون گيفر
FREIDOUN GILANI   

com.gilani-gilani@f 

  
  

  م هفتفصل 
  اين گونه خود آشی نمی آنند 

   )ويتنام( 
  

رگاه شب دهم ي دی نبود آه وقتی تعجبیچ جاين ، هيبنابرا.  خوابند ی ، هرگز نمی خبریبنگاه ها
خبرنگار آسوشيتدپرس در سايگون زنگ زد ، آن وقت شب » ملكولم براون «  تلفن 1963ژوئن 

حرف می زد آه وقتی در » تيچ دوك نگهيپ « آن طرف خط ، مردی به نام . ول آار بود غهنوز مش
ئی ها و دولت تحت حاآميت آاتوليك ها در ويتنام جنوبی به اوج خود رسيد ، براون گيری ميان بودا

هر آسی آه فردا در معبد ، او به خبرنگار آسوشيتدپرس گفت . فهميد آه از راهبان بودائی بود 
   . خواهد بود » واقعه ای مهم « حضور يابد ، شاهد » اآسالوی «

. خبر مشابهی داد به آنان نگاران خارجی زنگ زد و آن شب ، راهب بودائی به بسياری از خبر
پيش از آن ، مدام در مورد باال گرفتن و گسترش . از آن ميان ، فقط براون پيامش را جدی گرفت 

شورش بودائی ها به مرآز خبرگزاری گزارش داده بود و با آن تلفن ، احساس آرد آه شورش شكل 
نيايش گاه پر از . راهی معاون ويتنامی اش به معبد رفت پيش از طلوع روز بعد ، به هم. گرفته است

. آه رداهائی زعفرانی رنگ پوشيده بودند و راهبه های آه لباس خاآستری برشان بود بود راهبانی 
 . برمی خاست از صدها آتشدان دود به هوا . هوای درون معبد گرم و سنگين و ماالمال از بخور بود 

  . سرود مذهبی سنتی می خواندند آه ترنم خاصی داشت زنان و مردان مقدس، هماهنگ 
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يكی از راهبه ها به او نزديك شد و در حالی آه برايش چای می . براون در نقطه ای ايستاد 
 واقعهنرويد تا « راهبه به لحنی ساده به او گفت . ريخت ، ديد آه اشك از چشمانش سرازير شده است 

  » . آغاز شود 
  ناگهان ، به اشاره ای ، راهبان و راهبه ها خاموش شدند ، . صحنه ماند نيم ساعتی براون وسط 

پشت اتومبيل .  و صفی را در بيرون نيايش گاه تشكيل دادند خارج شدندبرخاستند ، با متانت از معبد 
در . آهنه ی دو در هفت نفره ای آه پنج راهب را می آورد ، در امتداد خيابان به حرآت در آمدند 

» له وان دويت « يكی از خيابان های اصلی شهر به نام ، » بهان دنيه پهونگ « آه خيابان نقطه ای 
راه پيمايان ، دايره ای تنگ تشكيل دادند تا آسی نتواند . را قطع می آرد ، جمعيت از حرآت باز ماند 

  . از آن عبور آند 
گر پشت سرش حرآت سه راهب ازاتومبيل خارج شدند آه يكی شان مسن تر بود و دو راهب دي

راهبان جوان تر ، متكای چهارگوشی را در پياده رو مرآز تقاطع دو خيابان به زمين . می آردند 
راهب آهن . گذاشتند و به راهب مسن تر آمك آردند تا به حالتی شبيه به درخت آنار برآن بنشيند 

 آلمات ، دست می آشيد سال ، در حالی آه با انگشت و به صورت نمادين به دانه های بلوطی رنگش
همراهانش » . ! بازگشت به بودا  « nam mo amita Buddha: مقدسی را زمزمه می آرد 

.  بنزينی را از اتومبيل آوردند و ترآيبی از بنزين و گازوئيل صورتی را بر او پاشيدند گالن بزرگ
وب آبريتی را روشن پس از آن آه عقب آشيدند ، راهب آهن سال بسته آبريتی را به دست گرفت ، چ

  .و ناگهان شعله ور شد . د و انداخت روی دامن لباسش رآ
  

همچنان آه باد مالیم شعله ها را به صورتش می راند ، می دیدم با وجودی آه چشمانش بسته است ، 

ه با این وجود ، برای گذشتن از چنان بوته ی آزمایش سختی آه ب. درد و عذاب چهره اش را در هم پيچيده بود 

مرگ می انجاميد ، نه هيچ صدای ناله ای از سر درد از او در آمد ، نه هيچ تكانی به خود داد آه موقعيت اش 

 سوختن گوشت تن او فضا را پرآرده بود ، هيچ گونه تغييری را در او مشاهده آه بویحتی زمانی . تغيير آند 

ود مذهبی تنی چند از راهبان آه یكسره در ناگهان شيون ترسناآی از آن جمعيت انبوه برخاست و سر. نكردم 

دو راهب ، پرچمی پارچه ای را باز آردند آه بر آن به زبان . فضا می پيچيد ، در ضجه و زاری آنان قطع شد 

   ». یك آاهن بودائی ، برای خواسته های بودائی می سوزد « انگليسی نوشته بود 
  

پی در پی ، ده بود ، به صورت واآنشی خبرنگار آسوشيتدپرس آه از ديدن آن صحنه حيرت آر
» واقعه « لحظاتی بعد ، ماشين های آتش نشانی و پليس ، آژيرآشان به محل . عكس می گرفت 

رسيدند ، اما تظاهرآنندگان ، تا پای چرخ های اتومبيل هاشان روی زمين دراز آشيده بودند تا به آن 
چيزی نگذشت آه آتش . خ ها چسبيده بودند از ايشان ، بعضی ها حتی به چر. توده ی آتش نرسند 

وقتی شعله ها آامال خاموش شدند ، راهبانی چند با تابوت ظاهر شدند و آوشيدند تا اندام . فرو نشست
در حالی . از پاهايش جزاستخوانی سخت ، چيزی باقی نمانده بود . سوخته ی آاهن را در آن بگذارند 

 دست های بدون گوشت و پوستش از تابوت ،وش می بردند آه تابوت را به سمت معبد اآسالوی به د
  . از يكی از دست هايش ، هنوز دود بر می خاست . بيرون مانده بود 
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روز پس از انتشار عكس . عكس های براون از سوختن آن راهب ، جهان را در حيرت فرو برد 
يده بود آه دسته ای از آن آندی رفته بود ، د. ها ، آسی آه در آاخ سفيد به ديدن پرزيدنت جان اف

ت رئيس يتنام جنوبی و اهمياين وقايع ، گويای اوضاع و احوال و. عكس ها روی ميز آار او است 
در خالل چند ماه پس از آن ، اين وقايع باعث شدند آه دولت . بودند » نگو دين ديم « جمهوری اش 

دولت اياالت متحده نبود و بايد بر می نگو دين ديم  ديگر مورد اعتماد .  آندی تصميمی سريع بگيرد 
  . افتاد 

  
* * * * *  

  
سرزمين سر سبز ويتنام آه به شكل دم اژدها در آناره ی مار پيچی هندوچين امتداد دارد ، در 

 خود ین براينسل هائی از خانواده های فرانسوی ، در آن سرزم. قرن نوزدهم مستعمره فرانسه شد 
گون يدند آه سايتنام را چنان بلعيآائوچو آردند و وتوليد ل به آشتگاه ي ساختند ، جنگل را تبدیزندگ
 ی سرآش پس از جنگ جهانیدر سال ها. گانگان شد يل به مرآز استعمار بين ، تبديتخت آن سرزميپا

 و ضد ی ملیران و گواتماال ، جنبش هاي چون ای دورین هايتنام هم ، مثل سرزميدوم ، در و
ده را ين تحرك و پدي ، قدرت ای از رهبران خارجیاريبس. د آمدند ي پدیار به صورت انفجیاستعمار
 یكائي آمرینائينا ب.  ها بودند یكائيران گرتر از همه ، آمرين و  وين تريك بينزد. ت نشاختند يبه رسم

  . خ شد ي شان در تارین شكست نظامي ، باعث تحمل بزرگ ترها
  

 تيو «تنام به نام ي ویزانيارتش پارت.  اشغال آردند تنام راي ها وی ، ژاپنیدر طول جنگ جهان
 ها یكائيآه آمر ) یگارهائيو س(  زد و با سالح ها یكيات چريه اشغالگران دست به عمليعل، »  نيم

ن ي میم شدند ، هوشي ها تسلیپس از آن آه ژاپن.  برد یارشان گذاشته بودند ، به آنان هجوم ميدر اخت
ده است يد وقت آن رسيك داشت ، دي باریشيف و ري نحی اندامیپنجاه سالگزان ها آه در يرهبر پارت

م در شهر ي عظیتي ، در حضور جمع1945روز دوم سپتامبر . آه استقالل آشور را اعالم آند 
  .  آشنا بود یكائيهمه آمر آرد آه متن آن به گوش ی ای ، سخنرانی هانویشمال

خالق  .   همه انسان ها برابر به جهان آمده اند « خود اعالم آرد آه  ین در سخنراني میهوش
 و جست و ی ، آزادیر قابل فروش داده است ، آه از آن جمله است زندگي غیشان حقوقيآنان ، به ا

  »  . ی خوشبختیجو
 ی از مورخان میكيآن گونه آه . االت متحده بود ي متوجه ایزين ، به طور غري میتوجه هوش

بخش » .  ها در تمام طول عمر او بوده است یكائيستودن آمر« توجه ،  ني از ایل بخشيسد ، دلينو
م يفرانسه تصم.  نداشت یمان چندانياالت متحده ، هم پي شد آه جز این مربوط مي هم به ایگريد

ت شناختن ير بار به رسميرد و زيتنام نپذي ویاسيت او را در مقام قدرت سيد موقعيگرفته بود آه تجد
ت آند ، مخالف او ين به مستعمراتش سرايت مي وید سلطه ي ترسیا هم آه ميتانيبر. دولت او نرود 

بنابراين ، راهی . او می ترسيدند سم يونالي هم ، از ناسین و اتحاد شورويست چيرهبران آمون. بود 
  . جز آن آه دست آمك به سوی واشينگتن دراز آند بود برايش نمانده 
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يت آمريكائی ها ، از جمله نوشتن نامه هائی به پرزيدنت آوشش های هوشی مين برای جلب حما
فرانسوی ها به نقش و موقعيت پيشين خود در . هری ترومن و ژنرال جرج مارشال ، بی ثمر ماند 

رفته رفته هوشی مين دريافت آه اگر می خواهد استقالل آشورش را تبديل به . ويتنام باز گشتند 
اين . و اين بار عليه استعمارگران فرانسوی .  جنگی ديگر بزند واقعيت آند ، ويت مين بايد دست به

 به رياست جمهوری اياالت متحده 1953جنگ به اوج خود رسيده بود آه دوايت آيزنهاور در سال 
  . رسيد 

. نددر آن زمان ، فرانسوی ها در اثر جنگی چند ساله عليه چريك های ويتنامی ، فرسوده شده بود
د و لی خود را از دست بده نتيجه رسيد آه بايد در نهايت اندوه ، مستعمره ی عادولت فرانسه به اين
.  ، مذاآره آنندگان فرانسه و ويت مين در ژنو مالقات آردند1954در اوائل سال . تقاضای صلح آند 

جان . مذاآره آنندگان چين ، اتحاد شوروی ، بريتانيا و اياالت متحده نيز در آن جلسه شرآت داشتند
چهره ای آه . ستر دالس وزير امورخارجه اياالت متحده ، رئيس هيئت نمايندگی آمريكائی ها بود فا

دالس رژيم . دست آم در سطحی برابر با او قرار می گرفت ، زهو انالی نماينده چين آمونيست بود 
صد چين را آمتر از روح پليد شيطان تلقی نمی آرد و در پاسخ به خبرنگاری آه از او پرسيد ق

  » . فقط وقتی آه اتومبيل هامان تصادف آنند « مالقات با زهو را دارد ؟ پاسخی يخ داد آه 
د جلوگيری از هر گونه توافقی به ژنو رفته بود ، آه آار چندانی ازش برنيامد و پس يدالس به ام

 را موقتا در پس از ترك او ، بقيه ی مذاآره آنندگان به توافق رسيدند آه ويتنام. از يك هفته برگشت 
بنابر آن توافق ، آمونيست ها قسمت شمالی را به آنترل خود . طول هفده مدار موازی دو قسمت آنند 

 در جنوب تشكيل یو متحدان سابق فرانسه ، دولت ديگر. در می آوردند آه پايتخت آن هانوی می بود 
تخابات ملی صورت بگيرد و قرار شد دو سال پس از آن ، ان. می دادند آه پايتخت آن سايگون باشد 

در عين حال ، اجالس به توافق رسيد آه هيچ قدرت خارجی ای . شمال و جنوب دوباره يكی شوند 
  . حق ندارد به هيچ يك از دو ويتنام ، سرباز يا اسلحه بفرستد 

 ، گروه 1954روزنهم اآتبر . به حاآميت خود در ويتنام پايان داد ، فرانسه در مراسمی خوشايند 
در هانوی جمع شدند و » مانگين « وچكی از سربازان فرانسوی ، زير پرچمی در ميدان ورزشی آ

نه سرود و آوازی در آار بود و نه آسی . پرچم حاآميت طوالنی خود بر ويتنام را پائين آشيدند 
فرانسه در جنگ فرسايشی هشت ساله ، چهل و چهار هزار و نهصد و شصت و هفت . سخنرانی آرد 

  . زخمی آشته و هفتاد ونه هزار و پانصد و شصت ، داده بود و طرف مقابل آشته 
آن ها داشتند خودشان را آماده می آردند تا به . عده آمی در هانوی به اين مراسم توجه آردند 

روز پس از خروج نيروهای فرانسوی ، سی هزار چريك رزمنده . خوشامد بگويند ، ويت مين پيروز 
پيروزی هنوز آامل نبود ، برای آن آه ويتنام تقسيم شده بود ، اما اين جدائی بايد . در شهر رژه رفتند 

هوشی مين شكست گيج آننده و حيرت آوری را به غنی ترين و ظاهرا . فقط دوسال طول می آشيد 
بسياری از ويتنامی ها حدس . او نامی ترين چهره آشورش بود . قدرتمندترين دشمن تحميل آرده بود 

  . ، هوشی مين به عنوان رهبر آشور انتخاب خواهد شد 1956ند آه در انتخابات ملی می زد
  

جان فاستر دالس به هرآاری دست زد تا فرانسه را وادارد آه موقعيت خود در ويتنام را حفظ 
با اين حال ، اين بدان معنی نبود آه . آند، اما فرانسوی ها تصميم گرفته بودند دست از ويتنام بردارند 
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. او ساآت بنشيند و بگذارد رای دهندگان ويتنامی يك آمونيست را به رهبری ويتنام متحد برگزينند 
به عكس ، شروع .  محال بود دالس به فكر جست و جوی راهی برای همكاری با هوشی مين بيفتند 

  .تنام به وحدت مجدد برسند يو نگذارد دو و. آرد به اقداماتی تا توافق ژنو را پامال آند 
ن آارشناس ضد شورش ي تری، قو» ل يسرهنگ ادوارد لندسد« ن پروژه ، ي اداره ایدالس برا
ن نائل شده بود ، و يپيلي فیك هاي چری در سرآوبی بزرگی هایروزيل به پيلندسد. د يمنطقه را برگز
ه  بی جرئت نامرئورآردن و دادنسج، با  » ی سیرومان ماك س « ینيپيلي زبان فیسيبا رهبر انگل

او به ی ، و سرانجام گماردن اسيش در عرصه سين شگردهاييتعدر  از او یغ مالي دریت بي، حمااو
تنام به ياالت متحده ، در پروژه وير امورخارجه ايوز. ، تنگاتنگ آار آرده بود یاست جمهورير
  . ل ، خودش بود يسرهنگ ادوارد لندسد. از داشت ي نین همكاريچن

 در ی طوالنیتنام بود و سابقه اي ویاسي سی باالیمن و از رده ها مویكيم آاتولين دينگو د
 سالش تمام نشده بود آه به وزارت ی خوانده بود و هنوز سیت اجتماعيريمد.  داشت یصاحب منصب

اق به يبعدها دچار اشت. نه او طرفدار فرانسه بود ي آه اساسا آاب؛د يرس» س يبائو دائ« داخله امپراتور 
در سال و ن را رد آرد ، يت ميوستن به وي ، پیستيالت ضد آمونيما به خاطر تمااستقالل شد ، ا

و » كنول يمار « یاالت متحده ، دو سال در مدرسه علوم الهيدر ا. االت متحده رفت ي به ا1950
ضمنا ، روابط .  پرداخت یائي تارك دنیورك به زندگيوين» تگ ينياوس«  و یوجرسين» ك ووديل«
، با مقام » من نال اسپليس آارديفرانس« ق مناسبات و دخالت ياز طر.  هم داشت یمندك ارزشيپلماتيد
 با نفوذ آنگره مالقات آرد ، آه از آن جمله بودند سناتور ی وزارت امور خارجه و اعضایها

   .یآند. ماساچوست جان اف
ر آنند ، ي ها اجینامتيان ويد از مي را بایدند آه فرمانبريجه رسين نتي ها به ایكائي آه آمریزمان

آن زمان ، او چهل و پنج ساله بود ، مجرد بود و . بود  م ين ديد نگو ، شناختند ی را آه مین آسيبهتر
  نه ده بود ،يآن وقت جان فاستر دالس او را دتا نه .  آرد یك صفا ميژلب یها» كت يبند« در صومعه 

.  بود ی دالس آافین برايو هممی آرد ن يست بودن او را تضميل ضد آمونيلندسد،  اما .ل يلندسد
 هم آه آن  » بائو دای  «نرم تنامپراتور . شنهاد آند ي شناخت آه پی را نمیز نامزد بهتريفرانسه ن

چند ما پيش از خروج فرانسوی ها از . زندگی می آرد ، جانشين بهتری نداشت » آانس « زمان در 
درست در روز بخشايش وتقدس آه .  ی خود در آمد ويتنام ، نگو دين ديم حسب الوظيفه از پوسته

م ژوئيه تيعنی هفاست ، مين روز از هفتمين ماه تمی نامند آه  هف»  دو هفت « آسيائی ها آن را 
  . ، از پاريس به سايگون پرواز آرد 1954

 آاخ بزرگ و پر زرق به بعد ولندسديل چند روزی به  نگو دين  ديم  فرصت داد تا مستقر شود 
بعد ، برای ديدن او به آاخ . آه قبال محل استقرار فرماندار فرانسوی بود برود » گيالونگ « برق و 

مردی چاق و چله در لباس « از او به عنوان وئی رسيد و دويد سمت مردی آه بعدها به راهررفت ، 
  . ازش پرسيد آجا می تواند نخست وزير ديم را پيدا آند . ياد می آرد » سفيد 

  .» ديم خود منم « به او جواب داد آه آن مرد 
لندسديل ،  نگو دين ديم را زير بال و . اين ، سرآغازهمكاری دو جانبه ی طوالنی و مهلك بود 

پر خود گرفت و فقط ظرف چند ماه ، دوبار او را از نقشه ی آودتائی آه برايش آشيده بودند ، نجات 
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بعد آارزار . ازده ميليون دالر پول سی آی ا خريد داد آه در يك مورد آن ، رهبر شورشيان را با دو
  . ضد آمونيستی را آه دالس او را به همان قصد به ويتنام فرستاده بود ، آغاز آرد 

تاآتيك های لندسديل در اين آارزار ضد آمونيستی ، از سابوتاژ در اتوبوس های هانوی تا 
يكی از . آمونيست ها ، گسترده بود نابودی در حاآميت  وتحريك پيشگويان به پيشگوئی هالآت 

بزرگترين طرح های او در اين آارزار ، واداشتن صدها هزار آاتوليك به فرار بزرگ از ويتنام 
با استفاده از ابزارهای مختلف ، بخصوص از طريق پيام های راديوئی آه مدام می گفتند . شمالی بود 

، مامور ويژه وزير امور »  گفته است مريم مقدس شمال را ترك« و » مسيح به جنوب رفته « 
خارجه اياالت متحده و سی آی ا ، مدام به اين رشته تحريكات دامن می زدند و به جمعيت فراريان می 

شورشيان را تحريك نمی آرد و ، هيچ يك از اقدامات ، آن گونه آه لندسديل انتظار  داشت . افزودند 
همه می دانستند آه در روز . ری نزديك تر می شد هر روزی آه می گذشت ، زمان انتخابات سراس

. موعود ، هوشی مين بنيانگذار استقالل آشور ، به رياست جمهوری ويتنام متحد خواهد رسيد 
 اين  ».احتماال هشتاد در صد جمعيت به هوشی مين رای خواهند داد « آيزنهاور حدس می زد آه 

وقتی يكی از آارمندان . ای بسياری روبه رو آرده بود پيش بينی و شرايط ، اياالت متحده را با معماه
جان فاستر دالس تلگرامی از نگو دين ديم را روی ميز او گذاشت آه پيشنهاد چاره جوئی داده بود ، 

  . بی درنگ شروع به خواندن متن آرد 
م با آرامش آامل ل« :   افسر ميز ويتنام در وزارت امورخارجه ، می گويد » پال آاتنبرگ « 

اگر تيك . همه ی مائی آه در اتاق حضور داشتيم ، آرام نشسته بوديم . داده بود و تلگرام را می خواند 
. تاك ساعت ديواری را قطع می آرديم ، صدای نفس های بلند او را هنگام خواندن آن نامه می شنيديم 

باور نمی « :  يم چرخيد آه نامه را آه به پايان برد ، به سمت چند تنی از ما آه در آن جا نشسته بود
  » . آنم آه  ديم   طالب انتخابات باشد ، فكر می آنم بايد به آمك او بشتابيم 

  
* * * * *  

  
پس از آن آه نگو دين ديم و دالس . قرار بود ويتنام فقط دوسال به شمالی و جنوبی تقسيم شود 

بدون انتخابات .  برنامه به هم خورد  برگذار نكنند ، 1956تصميم گرفتند انتخابات را در موعد مقرر 
ن توطئه آه علنا تواق دولت ها در ژنو يبا ا. رفت ي پذیتنام صورت نمي ، وحدت دو وی سراسریمل

   . یتنام جنوبي و ویتنام شماليو:  گذاشت ، دو ملت تازه ظهور آردند یر پا ميرا ز
م در آن با آسب ين ديت نگو دده اسش آه گزارش ی ، پس از انجام رفراندوم1955ان سال يدر پا

و از قدرت . رد آس مملكت اعالم ي را خلع وخود را رئی بائو دا،روز شد ي در صد آرا پ2/98
 یدر حال.  آند ی داد ، ملغیارات آامل نمي را آه به او اختیدش استفاده آرد تا موانع قانون اساسيجد

 ی اداره م)ت بورو ي پول( یاسيق دفتر سير از طیستي را بنا به سنت آمونیتنام شمالين وي میآه هوش
 درست یاسي دفتر سی خودش نوعیم هم براين دي معتمد بودند ، نگو دی حزبیش رفقايآرد آه اعضا
 ی می را به صورت خانوادگیتنام جنوبين گروه ، ويا. ك او بودند يش از بستگان نزديآرد آه اعضا

  .گرداندند 
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 فئودال ، ی نداشت ، اما مثل فرمانروائی اداریصب رسمن چان ، منيبرادر بزرگ تر او نگو د
 یه گذاريك و سرماي ، اسقف آاتولنگو دين توك گرش يبرادر د. ت داشت ي حاآمیتنام مرآزيبرو
.  آالن به هم رسانده بود یالت ، ثروتغك ، الوار و مستيق معامالت الستيص بود آه از طريحر
يت رو از همه مهم تر و قابل . ا شد يتاني در برینام جنوبتير وين ، سفين لوئين برادرش نگو ديسوم
نهو . ن نهو و همسر مجلل و پرزرق و برق او بود ي نگو دیس جمهورين برادر رئي، چهارمتر

ك ي زدند و مشاور نزدیصدا م » یتنامين ويراسپوت«  وقت ها او را ی بعضو، اول بود يمجذوب ماآ
د آه از ي آرد ، دوست داشت بگویم دفاع ميز از رژي تند وتیزباندام نهو آه با ام. م بود يدنت ديپرز

ن اقبال را خواهم ي ای بعدیمن عاشق قدرتم ، و در زندگ« :   و همواره می گفت  هراسد یمرك نم
  » . داشت آه از اآنون هم قدرتمند تر شوم 

ش ، ين و رفقاي می ، باعث شد تا هوشیتنام جنوبي ها به دفاع از استقالل ویكائيم آمريتصم
 با هدف یتنام شمالي ، رهبران و1960در سال . تنام را آغاز آنند ي  وین جنگ  ضد استعماريسوم
چند ماه بعد ، . ، اعالم جنگ دادند » م ين دي نگو دی و دارودسته یكائي آمریست هايالينبرد با امپر« 

 را تحت عنوان یديئتالف جد ایري ، شكل گیتنام جنوبي وی و مذهبیاسي  از رهبران سیريگروه آث
نگ آاعالم آردند تا همزمان با نبردهای چريكی آه حاال ديگر به نام ويت  »  جبهه آزاديبخش ملی «

  . به آارزار آمده بود ، جلو نگو دين ديم در آيند 
  

. هيچ آس در واشينگتن ، جبهه آزاديبخش ملی را چيزی جز تبليغات آمونيستی ارزيابی نكرد 
ی ، خطای تاسف بار و حزن انگيزی بود آه به جنگی مهلك انجاميد و بزرگ ترين ضربه اين ارزياب

، ائتالف گسترده ای از احزاب  ) NLF( جبهه آزاديبخش ملی . را به تاريخ اياالت متحده وارد آورد 
سياسی متمايل به چپ ، روشنفكران مدنی ، و حرفه ای های طبقه ی متوسط بود آه به صورت 

  . در بسياری از اياالت و واليات توسعه يافته بود قدرتمندی 
در طول دو يا سه سال مقاومت ، و حتی بعدها در معيارهای باالتری ، پس ازآن آه اين جبهه ، 

. مستقيما با ويتنام شمالی وحدت آرد ، مطالبات و عالئق متفاوتی نسبت به آمونيست ها داشت 
 يافتن مجرائی برای ايجاد رابطه با در جهت ، يا آوششی امريكائی ها هرگز توجهی به اين تفاوت ها

  . توده های مخالف نگو دين ديم ، نكردند 
جان فاستر دالس وزير امورخارجه اياالت متحده بيمار شد ، بازنشسته شد و سرانجام در سال 

تنام  پس از آن ، به نظر می رسيد آه دوايت آيزنهاور ديگر عالقه ای به مساله ی وي. مرد 1958
 آه آيزنهاور آاخ سفيد را ترك گفت ، انبوهی از مشكالت جهانی برای 1961در ژانويه . ندارد 

آندی باقی گذاشت و در ديداری با او ، به عمده ترين آن ها اشاره . جانشين خود پرزيدنت جان اف 
ی الئوس در رژيم آمريكائ. مسائل بسياری وجود داشتند آه بايد مورد بحث قرار می گرفتند . آرد 

در الجزيره شورش ضد استعماری فعال تر شده بود ، و به نظر می رسيد آه . حال اضمحالل بود 
سی آی ا در آار آموزش دادن به ارتشی . شورش ديگری از اين دست ، در آنگو درگرفته است 

ال وقوع تنش هائی در برلين در ح. مخفی بود تا رژيم جديد فيدل آاسترو را در آوبا سرنگون آند 
به اين ترتيب چند ماه طول آشيد تا آندی به مسائل و نقطه نظرهای عجيب و غريبی آه در . بود 

  . مالقاتش با آيزنهاور مطرح شده بود ، پی ببرد 
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می دانی ، آيزنهاور اصال در گفت و گوی « :  آندی در آمال حيرت به يكی از دستيارانش گفت 
  ».  در طول مالقات ، آلمه ويتنام را هم به زبان نياورد ما به مساله ويتنام نپرداخت و حتی

   
 به تن  865در خالل رياست جمهوری آندی ، شمار سربازان آمريكائی در ويتنام جنوبی ، از 

آندی جت های جنگنده ، واحد های هليكوپتر، توپخانه سنگين و هر آن چه .  تن افزايش يافت 16500
فرستاد ، اما اوج اين قشون آشی نظامی هم نتوانست جريان و جزر را در زرادخانه داشت به ويتنام 
يكی از روزنامه نگاران و » استنلی آارناو « در واقع ، آن گونه آه . ومد ميدان جنگ را تغيير بدهد 

آمك های آمريكائی  به صورت متناقضی شيره رژيم نگو دين ديم را « مورخان بعدها نوشت ، 
  ».مكيد

  
متحده به نگو دین دیم ، آه اغلب نظامی بود ، یقين و اطمينان او را آه وارد جنگی متعارف آمك های ایاالت 

شده است ، مورد تائيد قرار می داد و مقاومت او در مقابل اصالحات سياسی ، اقتصادی و اجتماعی را سفت و 

 ویت آنگ ها ، اآراه بيشتری  روز به روز در تقابل منظم با ،از این گذشته ، گردان های دیم . سخت تر می آرد 

 و به جای آن آه خود به جنگ بروند ، به حمالت هوائی و آتش توپخانه ی آمریكائی تكيه از خود نشان مي دادند

این شرایط ، برای دیم آه از افسرانش می خواست از دادن تلفات بيشتر . می آردند تا به جای آنان بجنگند 

اولویت نقش افسرانش ، نبرد با ویت آنگ نبود ، بلكه وظيفه ی اصلی  ظر دیم به ن. اجتناب بورزند ، مطلوب بود 

  . آنان این بود آه او را در مقابل آودتاهای احتمالی مصون بدارند 

  
 ، معاون او اعزام مي آردتنام ي به صورت مداوم به وی آه آندیژه اي ويكی از فرستادگان

 یه بازينظر« جانسون با قبول . گون پرواز آرد ي به سا1961ندون جانسون بود آه در ماه مه يل
مجبورند  رند ، ي را بگیتنام جنوبيست ها بتوانند وين گفت آه اگر آمونيقيبرگشت و با » نو يدوم

  » .  بكشانند ی آی آیسواحل وائ  «جنگ را به

م را ين ديد آه نگو دي در غلتیزي اغراق آمیش به چنان دامنه ي های از سخنرانیكيجانسون در 
از او » آارنو  « یش قرار داد ، اگر چه وقتيمورد ستا » ی جنوب شرقیايل آسيچرچ« به عنوان 

  . د و لكنت زبان شد يدچار ترد!   آند ؟ین ادعا را باور ميد آه واقعا ايپرس
  » .م ي بود آه ما آنجا داشتیم تنها آدمين دينگو د! افتضاح است « :  جانسون به آارنو جواب داد 

ش او ، جانسون در خالل ياست در ستا » ی جنوب شرقیايل آسيم  چرچيد« جمله آوتاه با 
م قائم ين دينگو د. تنام را شكل داد ياالت متحده در وياست اي س،ل دهه شصت ياواخر دهه پنجاه و اوا

 تي آه از ده در صد جمعی مذهبی گروهی نداشت و به اتكایگاه اجتماعيپا. االت متحده بود يمقام ا
 به یچ عالقه ايوه خوار آه هش فاسد و رین با خانواده اي گذشت ، هم چون ایز بر نميآشورش ن
 انتخاب شده بود ، چون یتنام جنوبياالت متحده در ويمره دولت نداشتند ، به عنوان فرمانبر اامور روز

 یاريمثل بس. د ي بر آ اوع فرمان بودن ازين گونه مطي نداشتند آه ایگري دینه يچ گزي ها هیكائيآمر
ست يونالي گشتند آه هم ناسی می دنبال رهبریجنوبتنام ي ها در ویكائي جهان ، آمریگر از آشورهايد

ن هر دو يو متوجه شدند آه ا.  آن ها را انجام بدهد ین و خواسته هايمورد قبول مردم باشد ، هم فرام
  . دا آنند ي توانند پیك آدم نمي را ، در یژگيو
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 یحت.  ها در آشور نگران بود یكائي نقش آمری از توسعه ینده ايبه صورت فزام ين دينگو د
االت متحده با يگون شكوه برد آه ارتش اياالت متحده در ساير ايسف» نگ يك نولتيفردر« چند بار به 

 یروهاياما ن.  آند ی میشتري بیك به واآنش هاي را تحریتنام شماليشدت دادن به جنگ ، فقط و
ست ، ي در آار نی ساختند آه اصال جنگیقصه م » یمستشاران نظام« ه تحت عنوان  آیكائيآمر

 ، ارتش 1963 و 1961 ین سال هايب.  شدند یر مي سرازیتنام جنوبيشتر به ويروز به روز ب
 هزاران بمب بر یكائي آمریماهاي بود ، و هواپهن راه انداختي جنگ خونیاالت متحده صدها صحنه يا

 هزار 45ش از ي آنم آه بیت جلب مين واقعيتوجه خوانندگان را به ا( . خته بودند ير هات آنگ يمواضع و

  به عنوان خته بودند ، يران ري به ا1332 مرداد 28  یسي انگل– یكائي آمری هم آه پس از آودتایكائي آمرینظام

 آشته شده یائكين مقطع ، صد و هشت آمريدرست در هم. )  م – شدند ی میمعرف » یمستشاران نظام«
  . را از دست داده بود ی و سه جنگنده هوائیاالت متحده سيبودند و ا

من هرگز « االت متحده ، گله آرده بود آه ير اي دوستانه خود به سفیه يم در شكوائين دينگو د
، » چان ران « ج ي خود از خلیو در بازرس» . زند ين همه سرباز به آشورم بريتقاضا نكرده بودم ا

گاه بسازند ، اما من ين جا پاي خواهند ای ها میكائيآمر« :  ارانش گفت يدر اشاره آرد و به دستبه بن
نگتن به او داده ي آه واشیاالت متحده ، بنا به خطير اينگ سفي نالتیوقت» . ر بار بروم يمحال است ز
نه يور و مراحل زم مربوط به امیم هايل است در همه تصمياالت متحده مايا« م گفت آه  يبود ، به  د

 خواهد تحت یتنام نميو« م  پاسخ داد آه يد»  . ك باشد يتنام شري وی و نظامی ، اقتصادیاسي سیها
و او را .   برد ی اآراه فرمان می خواندند آه با اندآیه ايمردم او را تحت الحما» . ه باشد يالحما
ش دست ي خواهد بندهای آه میسكك موآل رفتار آند ، و عروين ي خواهد عیدند آه نمي نامیموآل

 ی مین شاه سلسله پهلوين و آخري ، دومی است آه مردم به محمد رضا پهلوینين درست همان عناويا( خودش باشد 

 خون آشام یست هايران آه به اسالمي ای اسالمی جمهوریاسين آتاب هم به معماران سيدادند  و در زمان ترجمه ا

م آه ين نهو برادر دي بدتر شد و رو به وخامت نهاد آه نگو دیط زماني شرا. ) م – دهند یمعروف اند م
ت آنگ ها به مذاآره ي برسد آه ناچار شوند با ویمشاور اعظم  او بود ، گفت ممكن است زمان

  . ننديبنش
 انجام داد ، به مصاحبه آننده 1963 آه در بهار سال یونيزي تلوی نهو در مصاحبه ايننگو د

ست ي ضد آمونی و انسانیاسيست ام ، اما از نقطه نظر سي ضد آمونیاصول نظرمن در « :   گفت 
ه يمن موافق حمله عل.  دانم آه مثل گوسفندان گمشده اند ی میست ها را برادرانيمن آمون. ستم ين

   ».م ي آنیم در صلح زندگي خواهیم و فقط مي آوچك ای آن آه ما آشوریستم ، برايست ها نيآمون
   

روز هشتم ماه مه .  رفت ی صحنه میم به روين ديت نگو دي حاآمیشنامه ياز نمان پرده يآخر
ن سال تولد بودا يست و هفتميگرد آمدند تا دوهزار و پانصد و ب » یهو«  ها در یهمان سال ، بودائ

 هم بود ، بنا به یس جمهوري آه ضمنا برادر رئین چان ، مرد قدرتمند محلينگو د.  بدارند یرا گرام
 و قرمز بود ، در ی ها آه به رنگ آبی بودائی حكم صادر آرد تا برافراشتن پرچم سنتیميقدرسم 

ن سالگرد يست و پنجميش از آن ، به مناسبت بي آه فقط چند روز پیجشن ممنوع شود ، در حال
   هایبودائ. ك ها شده بود ي آاتولیسراسر شهر پر از پرچم ها ، ی به مقام اسقف توك ن يانتصاب نگو د
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ن ي اینتيجه ك آرد ، آه در ي از آنان شلیكيس به سمت يپل.  را آغاز آردند یسلسله اعتراض هائ
  . ك زن و هشت آودك آشته شدند يآتش، 

 به. م  ، از خود واآنش نشان دادند يد ه ي علی سراسری ، با سازمان دادن آارزاریرهبران بودائ
جی مالقات آردند ، و به راه پيمائی ها و اعتصاب پخش وسيع اعالميه دست زدند ، با خبرنگاران خار

توده های به تنگ آمده ، گروه گروه به آنان پيوستند آه البته . غذاهای آشوری مبادرت ورزيدند 
. دليل پيوستن مردم ، شورش فقيران عليه ثروتمندان بود . چندان ارتباطی به موضوع مذهب نداشت 

طور سنتی صاحب اختيار ناميده می شدند ، بر نمی تافتند و به مردم عادی ، قدرت آن هائی را آه به 
آسيای قرن بيستم ، عليه آسيای آهن آه با « خبرنگار نيويورك تايمز ،  » ديويد هالبرستام « قول 

  » . صاحبان اختيار و صاحب منصب های رده های مختلف قالب گيری شده بود ، بر شوريده بود 
از آنار اين آارزار گذشت ، رهبران بودائی اعالم آردند آه راهبان وقتی نگو دين ديم بی تفاوت 

نگو دين ديم ، به اين تهديد ها . ممكن است برای نشان دادن عمق خشم خود ، دست به خودآشی بزنند 
خيلی از آمريكائی هائی هم آه در ويتنام بودند ، از آن جلمه بعضی خبرنگاران ، . هم اعتنائی نكرد 

  . بود آه متوجه قضيه شد » مالكولم براون « فقط . از خود نشان ندادند توجهی به آن 
او  راهب . بود » تيچ آوانگ دوج « نام آن راهبی آه صبح روز يازدهم ژوئن خود سوزی آرد 

شصت و هفت ساله ای بود آه نيم قرن از راهب بودنش می گذشت ، به حرمت يك بودائی آه به 
و در مسيری از جوهر آگاهی در آئين بودائی گام نهاده بود آه   بوددست يافتهرسيده ساحت آگاهی 

درست به (. برای رساندن ديگران به ساحت وجوهر آگاهی بودائی ، از خود گذشتگی را برگزيده بود 

چ يبه هرا  از عمرشان یه اي ثانیحت ستندي ، آه حاضر نیاسيت سيهوديت و يحيا مسي ، یاسيخالف رهبران اسالم س

ب آنان را يفر  را هم آهیگراني عمر دیقه ها و ساعت ها و سال هايه ها و دقي از دست بدهند ، سهل است ، ثانیليدل

 است بر دوش هاشان یگاهير آنند آه دی می آنان همت گماشته اند ، خوراك مارهائیاآاري ریا به افشايخورده اند ، 

 هم آيشان او پس از مرگش پخش آردند ، با لحنی  در بيانيه ای آه. ) م – خواهند تا زنده بمانند یخون م
از خود محبت و مدارا « از نگو دين ديم خواسته بودند  تا نسبت به همه مذاهب » صلح آميز « بسيار 

معروف ترين چهره ی خانواده ی مسلط بر ويتنام ، با نفرت ، مادام نهو . نشان بدهد » و شكيبائی 
  .می ناميد واآنش نشان داد » بكيوبار«انگيز خواندن آن چه او آن را 

  » . ما برای شان آف می زنيم . بگذار بسوزند « :  مادم نهو گفت 
  

* * * * *  
  

ن واقعه ، يا.  نگرفته بود ین سرسري را چنی آن راهب بودائی خود سوزینگتن ، آسيدر واش
ر و ا خالل به و همكارانش دریدنت آنديتنام بود آه پرزي از وی ناگواریان خبري از جریبخش

ست در صد از يش از بيت آنگ بر بي ویك هايچر.  ، مجبور به تقابل با آن شدند 1963تابستان سال 
تنام يارتش و.  آردند ین ، آزادانه رفت و آمد می دو چند آ مسلط بودند و در منطقه ایتنام جنوبيو

 ی حد وحساب مالی بیا آمك هاز آه یفساد ادار. ست يل به جنگ ني داد آه مای ، نشان میجنوب
 خود را روز به یم ، اعتبار اجتماعين دينگو د. ده بودي آرد ، به حداآثر رسیه مي ها تغذیكائيآمر

 ی نداشت جز آن آه بر شدت سرآوبیت خود ، راهي حفظ موقعیبرا و .  داد ی ماز دستشتر يروز ب
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ن نهو صورت ي برادرش نگو دیها ی اختناق ، اغلب بنا به راهنمائیخته يق عنان گسيتعم. د يفزايب
  . رفت آه مشاور اعظم او بود ي پذیم

ر ينگ سفير تولتيي گرفت ، تغی آه آندیم هائين تصمي از نخستیكي ، ی خود سوزیپس از ماجرا
 به فكر افتاد آه یآند. بود  م يبه دنزديك ار يت چاپلوس و بسي به غایتنام ، آدمياالت متحده در ويا

 توانند به ی ا نمی آی وجود دارد آه ماموران سین او آند ، اما قانون نانوشته ايگزيل را جايلندسد
 آامال متفاوت با او را آه ی او ، چهره ایده داد و به جاير عقييدنت تغيپرز. سفارت گمارده شوند 

 یالت جمهوريستو آرات تشكي اریاز ستون ها،  آابوت الج ی او هنریاسيب سين رقي تریميقد
  .ن آرد يگزيد ، جاخواهان بو

پس .  باخت ی انتخابات را به آندی سناتور ماساچوست بود و در رقابت بعد1952الج تا سال 
كا در ينده آمري داد تا نمایبياالت متحده ترتير امور خارجه اياز شكست او ، جان فاستر دالس وز

س يآوبو آربنز رئاي ی سرنگونی توطئه براین منصب بود آه نقش حاميدر هم. سازمان ملل شود 
دوش   دوشایاست جمهموري ، الج در انتخابات ر1960در سال .  آرد ی گواتماال را بازیجمهور

آه به شكست جان آندی و ليندون  را اداره آرد یمبارزات انتخابات،  خواه یكسون جمهوريچرد نير
می در واشينگتن ، و تجربه های ديپلماتيك ، برخورداری از پايگاه سياسی مستحك. جانسون انجاميد 

اعتبار او در . تسلط آامل او به زبان فرانسه ، از او نامزدی منطقی برای منصب ويتنام می ساختند 
آندی و دستيارانش می دانستند آه سفارت سايگون . ميان جمهوری خواهان هم ، مزيد بر علت بود 

ا به اين سمت بگمارند آه اگر سرشار از خطر است و به اين فكر افتاده بودند تا جمهوری خواهی ر
  . آاردرست پيش نرفت ، آن ها مورد مالمت قرارگيرند 

رشد .  آه الج به ويتنام رسيد ، اوضاع را آشفته يافت 1963غروب جمعه بيست وسوم اگوست 
ند ، پرزيدنت نگو دين ه بودنا آرامی ها ، از جمله آن آه سه راهب بودائی ديگر نيز خود سوزی آرد

جوخه های پليس به معابد بودائی ها هجوم بردند و . ر آن داشت تا حكومت نظامی اعالم آند ديم را ب
. صدها راهب را دستگير آردند آه رهبر هشتاد ساله بودائی های آشور نيز ، در زمره ی آنان بود 

  . ، هشت ساعت با معترضان بودائی به جنگ خيابانی پرداختند »  هوئه «در 
ان ي پای برایينگتن دچار چنان سردرگمی و سرگيجه ای شده بود آه دولت آندآن آخر هفته ، واش

بحث وگفت و گو بر سر آن . د يدر غلت» م ير رژييتغ« برنامه  یشتر ، به ورطه ي بیزيدادن به خونر
 ها در یبعض. ده بود ينگتن به اوج خود رسيد آرد ، هفته ها بود آه در واشيم چه باين ديآه با نگو د

 به او یديگران ، اميد.  است یتنام جنوبي وید براين اميم همچنان بهتري بر آن بودند آه دیآنددولت 
  .د حذف شود ينداشتند ومعتقد بودند آه با

نگتن ، خارج از يم در واشيبان قدرتمند دي ، هر سه پشت1963ست و چهارم اگوست يروز شنبه ب
، »  ها یانكي « ی بازیورك به تماشايويبود نر امور خارجه رفته يوز» ن راسك يد« . شهر بودند 

 هم یدنت آنديرفته بود، و پرز» نگ يوميوا« الت به ي تعطیر دفاع برايوز» رابرت مك نامارا « 
 یاست خارجي سیت اجرائيولئبت ، مسين غيا.  گذراند یم» پ آد يآ« در خانه خود در را آخر هفته 

ن ي نگو دین تر سپرده بود ، آه هر سه طالب براندازيپائ یاالت متحده را به عهده سه مسئول رده يا
  . م  بودند يد
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معاون وزارت امورخارجه و » لزمن يراجر ه« ق تر از همه ا سه نفره ، مشتعدر آن جم
 دوم فرمانده   یان جنگ جهانيلزمن آه در جريه.  بود یشرق یاي در امور آسیآارشناس دولت آند

 ین و جنگ ضد شورش ، متخصص مي هندوچیاست هايدو مورد سبود ، خود را در هر » برمه « 
در آن متن ، .  مخابره به الج نوشت ی سرنوشت ساز را برایلزمن متنيدر آن شنبه روز ، ه. دانست 
 تواند ینم« االت متحده يد آه ايم بگويما به دياالت متحده رهنمود داده شده بود تا مستقير ايبه سف
و از او بخواهد آه همه روابط ، » برادرش نهو باشد درت در دست  را تحمل آند آه قیطيشرا
 آرد و یسرسخت« م ين ديد شده بود آه اگر نگو ديدر متن تاآ. با برادرش قطع آند را خود ی اسيس
  » م يم را بر سر آار نگه داريم خود دي توانیگر نميم آه ديشيندي بید به امكاناتير بار نرفت ، ما بايز

 آه در آن آشور هستند ، یم هائير و تيبه موازات اقدام فوق ، سف« لزمن بر آن بود آه يتلگرام ه
 را آه بتواند در یات نقشه اي قرار دهند و جزئین را مورد بررسي جانشید امكانات رهبريفورا با

  » .  آنند یابيم بنشاند ، با دقت ارزي دی را به جایگري دیصورت لزوم رهبر
ر امور خارجه آه از متحدان يمعاون دوم وز» من ياورل هر« لزمن و ي هدر آن بعد از ظهر ،

ت وزارت امور يمسئول» راسك « اب يگشتند آه در غ» جرج بال « جه اول او بود ، دنبال رد
ن عضو وزارت امور يجرج بال سوم. دا آردند يلند پيباالخره او را در مر. خارجه را عهده دار بود 

 تلفن ید و موافقت آرد تا به آنديلزمن را پسنديتلگرام ه. د ي ورزی مخالفت مم يخارجه بود آه با  د
  . بزند و از او بخواهد آه با ارسال آن متن موافقت آند 

 ید نميشا.  نگرفت ی متن تلگرام را چندان جدی ماند ، آندی آه در پرده ابهام باقیليبنا به دال
 تواند دوباره به ین آه مي جرج بال با اعتماد به ا.الت آخر هفته اش صرف نظر آند يخواست از تعط

 در یر اندآيي فقط تغیآند. نان بدهد ، درخواستش را تكرار آرد و بر آن پا فشردي اطمیس جمهوريرئ
  . ام داد و با آن موافقت آرد يمتن پ

  » . ك موافق اند ، متن را مخابره آن يل پاترياگر راسك و گ«  :  به جرج بال گفت 
. معاون دفاع » ك يل پاتريراسل ول گ« ش از آن مشورت آرده بود ، نه با يه با راسك پن، او 
 را گرفت ، به راسك یس جمهوريپس از آن آه موافقت رئ.  نگفت ی به آندیزين مورد چياما در ا
ت آرده است ، ق با متن آن موافیدنت آندي را آه پرزیورك زنگ زد و به او گفت دارد تلگراميويدر ن
راسك ، بنا به عادت خود ، به آن ها گفت در آن چه مورد . گون مخابره آند ي آند تا به سایاده مآم
ام را يد ، متن پي جدی با افزودن جمله ایو حت.  ندارد ی قرار گرفته باشد ، بحثیس جمهوريد رئيتائ
ه پس از درهم خالء موقتی آد دري بگوئید به فرماندهان مناسب نظامي توانی میحت« :  تر آرد یقو

    ».شكسته شدن ماشين دولت مرآزی به وجود خواهد آمد ، ما مستقيما از آنان حمايت خواهيم آرد
بنا به پروتكل وزارت امور خارجه ، تلگرامی در اين حد از اهميت ، فقط نبايد موردتائيد رئيس 

 و رئيس ستاد جمهوری و وزير امور خارجه قرار می گرفت ، بلكه وزير دفاع ، مدير سی آی ا
همه ی آنان ، در آن غروب شنبه ، در . مشترك نيروهای مسلح نيز ، بايد با آن موافقت می آردند 

جرج بال موضوع را به جای خود آنان ، با معاونان شان حل وفصل آرد ، دسترس نبودند ، بنابراين 
  .چنان هم نكردندمسئوالنی در آن سطح حق داشتند دستورهای رياست جمهوری را وتو آنند و . 

د ضامن را ي بای آندین موافقت ها شد ، فرمان اجرائيم موفق به تضمين دي گروه ضد نگو دیوقت
 ی زنگ زد تا موافقت نهائی ، به آندیت ملي امنی شورای از اعضا »كل فورستال يما« .   چكاند یم
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يد شده هان دچار ترد ناگیس جمهوريت تعجب متوجه شد آه رئيرد ، اما در نهاي اجرا بگیرا برا
  . است

  » د ؟ ي آنید آه درست عمل مينان دارياطم« :  د ي از او پرسیآند
   آغاز ی اجرائینان بدهد آه آار آن ها درست است ، و مرحله ي اطمیفورستال توانست به آند

 از آارمندان وزارت امور خارجه ، تلگرام را مخابره یكيقه شب ، يساعت نه وچهل و سه دق. شد 
  .رفت ، روز دوشنبه انجام شدي پذیام صورت ميش از ارسال آن پيد پي آه بایبحث وگفت و گوئ. رد آ

سياست خارجی را به آاخ سفيد فراخواند و به شدت ن مشاوران ي ، بر آشفته و خشمگیجان آند
ی م» آنی و تحريك آميز « هيلزمن ، هری من ، جرج بال و فورستال را برای انجام عملی آه آن را 

به همان حد بر ، ژنرال مكسول تيلر رئيس ستاد نيروهای مشترك هم . ناميد ، مورد سرزنش قرار داد 
تيلرگفت مطلقا با آن تلگرام موافق نبوده و آسانی را آه دست به آن عمل زده بودند متهم . آشفته بود 

قدامی ، فقط با استفاده و امكان انجام چنين ا» پايانی تهاجمی خواهد داشت « آرد آاری آرده اند آه 
ليندون جانسون معاون رياست جمهوری ، . از فرصت تعطيالت آخر هفته می توانست مقدور باشد 

مدير سی آی ا ، جملگی هشدار دادند آه براندازی نگو » جان مك آون « مك نامارا وزير دفاع ، و 
اين .  آن متصور نخواهد بود دين ديم ، ايجاد مشكالت بيشتری را در برخواهد داشت آه راه حلی بر

بحث و گفت و گو چهار روز به طول انجاميد و سرانجام نيز آندی را در خشم و نوميدی به جا 
  . گذاشت 

خدای «  :  در همان هفته ، آندی در حالتی بهت زده و با حيرت ، فرياد آشان به دوستی گفت 
  » ! دولت من دارد از هم می پاشد ! من 

. بود » تغيير رژيم « مشتاقانه آماده يافتن راهی برای ، سفير اياالت متحده در سايگون ، الج 
چراغ های راهنما را برای ژنرال های مخالف دولت ويتنام روشن آرد و مدام به واشينگتن پيام 

در يكی از اين تلگرام ها به . فرستاد و تقاضا آرد آه اقداماتی فوری را عليه نگو دين ديم آغاز آنند 
به زودی » سريعا نجنبد ، «  ، هشدار داد آه اگر اياالت متحده 1963خ بيست ونهم اگوست تاري

  » . طرفداران آمونيست ها ، يا سياستمداران خنثی خواهد افتاد « ويتنام جنوبی به دست 
  

يلش دل. ما وارد مرحله ای شده ایم آه هيچ راهی جز براندازی دولت دیم برای برون رفت از آن وجود ندارد 

اگر این شرایط ادامه . هم آن است آه حيثيت ایاالت متحده بنا به معيارهای مختلفی وابسته به این عمل است 

مساله اساسی این است آه هيچ امكانی . یابد ، با اوضاعی آه در منظر است ، وضع بازهم بدتر خواهد شد 

 در شرایط موجود جنگ را در حاآميت نگو دین برای بازگشت و تغيير جهت وجود ندارد ، برای آن آه به نظر من ،

  .دیم خواهيم باخت 

  
چند روز پس از دريافت تلگرام ، آندی در چمن . اين تلگرام ، تاثيری آشكار برآندی گذاشت 

از تلويزيون سی بی » والتر آرون آايت « خانه اش در آيپ آد به تنهائی خود پناه برده بود آه با 
 در پاسخ آرون آايت آه از او پرسيد آيا دولت ديم جنگ را خواهد برد ؟ پرزيدنت. اس مصاحبه آند 

  . همان حرفی را زد آه در تلگرام سفيرش در سايگون آمده بود 
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. اگر تغييراتی در سياست ها و افرادش بدهد ، فكر می آنم بتواند جنگ راببرد « :  آندی گفت 
  » . ل چندانی در اين مورد داشته باشد اگر اين تغييرات را صورت ندهد ، فكر نمی آنم اقبا

  
دنبال راهكار و . وقتی ديم و نهو اين خبر را شنيدند ، فهميدند آه رژيم شان به خطر افتاده است 

فاصله پس از بال. ی پيشنهاد روابط حسنه بدهد نهو تصميم گرفت به ويتنام شمال. تدبيری ديگر گشتند 
اسخ داد آه مايل است با جنوب يك دولت ائتالفی تشكيل بدهد طرح پيشنهاد او ، جبهه آزاديبخش ملی پ

وحدت مجدد ويتنام داد » بی طرفی سياسی « دبيرآل سازمان ملل متحد هم فراخوان به » يوتانت « ، 
، پرزيدنت شارل دوگل از اين طرح استقبال آرد ، و سفير فرانسه در سايگون با همكاری محرمانه 

نه شروع به فعاليت آردند تا ترتيب ايجاد روابطی را ميان دولت های همتای لهستانی خود ، مخفيا
  .  ا به دور بماند ی آیانه آه از چشم سي بدهند ؛ اما نه چندان مخفیتنام شمالي و ویتنام جنوبيو

 فاسد و منفور مردم آه یت از دولتيحما: شتر نداشت يب بي مهینه ي ، دو گزیدولت جان آند
 ، یخياز نقطه نظر فرصت تار.  آن دولت ی براندازی براید آودتائيا تائي،  باخت یداشت جنگ را م

. مطرح می شود آه چرا هيچ آس گزينه ی بديهی سوم را پيشنهاد نگرد  و معقول ین پرسش منطقيا
حل مساله ی ويتنام را به خود و اياالت متحده می توانست بدون درد سر از آن بحران خالص شود 

اين انتخاب ، احتماال به حاآميت آمونيست ، يا طرفدار آمونيسم در سراسر . رد ويتنامی ها واگذا
عقب نشينی نظامی در چنين مقطعی ، به . آشور ره می برد ، و سرانجام هم چنين اتفاقی می افتاد 

قيمت جان هزاران تن ، انهدام ويتنام و تحمل بزرگ ترين ضربه برای اياالت متحده ، پس از جنگ 
  چرا آسی به فكر مطرح آردن اين پيشنهاد نيفتاد ؟ . ی ، نمی انجاميد های داخل

آه » پاول آاتنبرگ « . واقعيت امر اين است آه چنين نظر و عقيده ای ، بارها مطرح شده بود 
 با 1963رياست گروه آار واحدهای اداری مربوط به ويتنام را به عهده داشت ، در اواخر اگوست 

 ها به یتناميده بود آه ويجه رسين نتياو به ا.  سفری به سايگون بازگشت نگاهی تيره وتاريك از
گون ي در سای خارجی وابسته به دولتیمير بار رژي شوند و هرگز زیست تر ميوناليسرعت ناس

آاتنبرگ به صراحت گفت زمان آن   ،یت ملي امنیكم اگوست شوراي و یدر جلسه س. نخواهند رفت 
همكارانش به شدت به او تو » . م يتنام را محترمانه ترك آنيم ويريم بگيمما تص« ده است آه يفرارس
  .  زدند یدهن

تنام ين جنگ ، از وي در ایروزيش از پيما پ« : ه به او گفت ي و با موافقت بقیراسك ، به آوتاه
  » . م شد يخارج نخواه

ك يپلماتي دیتيبه مامورن بود آه او را يش هم اي شد و سزاید زده ميبان را زد آه یآاتنبرگ حرف
االت متحده، ي دادستان آل ای مثل رابرت آندین حال ، چند هفته بعد ، چهره ايبا ا. نه پرت آنند يبه گ

 تواند با یم« تنام يها در و ستي آمونی احتمالیروزيا پيد آه آياد آشي فرید با شگفتيدر جلسه آاخ سف
ده است يزمان آن رس، ن صورت ير ايد آه در غيد ورزيو تاآ»  رو به رو شود ؟ یچ دولتيمقاومت ه

   ».م يتنام خارج شويآه به طور آامل از و« 
دادن  نكردند آه قابل جواب ی تلقی آنندگان در آن جلسه ، سخنان او را اصال در حدشرآت ر يسا

اگر رابرت آندی به تعمق بيشتری پرداخته بود و موردی را آه می خواست مطرح آند جدی . باشد 
پس از حرف های .  گرفته بود ، شايد می توانست روی نظرش پافشاری آند ، اما چنين نكرده بود تر
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بعدها پيشنهاد او را ناشی از تصورات واهی و افكاری بيگانه ، او ، يكی از شرآت آنندگان در جلسه 
  . با شرايط توصيف آرد آه لحظه ای بال و پرآشيد و بعد هم مرد 

آن گونه آه در تلگرامی . يش بردن نقشه هايش برای آودتا شدت می داد در سايگون ، الج به پ
پيام » . در اين مرحله اياالت متحده آار علنی نكند « نوشته بود ، تصميم گرفته بود آه به واشينگتن 

برای اين آار . به اين معنی بود آه به فرستاده ای مخفی برای طراحی نقشه نياز دارد او به واشينگتن 
مامور الفزن و چهارشانه ی سی آی ا را آه سال ها تجربه ی عمليات » السين آونين « ،  ظريف

استفاده می » بلك لوئيگی « آونين آه از اسم مستعار . پنهانی را پشت سر گذاشته بود ، انتخاب آرد 
خبرنگارن شخصيت او را چنين  »  .متخصص دروغگوئی« آرد ، خودش به خودش می گفت 

هرگز به « و آن گونه عاشق زندگی است آه » از قلب حادثه ای پديد آمده « دند آه توصيف می آر
خشن و عصبی و خود خواه ، آه اغلب « و آدمی بود » نمی نگرد ، آينه ای آه دوستش ندارد 

وقتی پرزيدنت » . غيرقابل مهار بود ، اما در عين حال آدمی بود عميقا احساساتی و واقعا حرفه ای 
مثل الرنس «  نخستين بار نام او را ديد و پرسيد آه آيست ، مك نامارا جواب داد ، آندی برای
آابوت الج سفير اياالت متحده در ويتنام جنوبی ، او را مردی توصيف می آرد آه » . است عربستان 

 مثل جز او در شرايطی به هر صورت ، هرگز مردی » . اصال نمی شود از او صرف نظر آرد « 
  .  ، به آار نمی آمد1963تابستان 
  

برجسته ترين و معروف ترين افسر آشور ، مشاور نظامی » دوئونگ وان مين « ژنرال 
اين . بهترين چهره ای بود آه می توانست آودتای موفقی را انجام دهد و صوری پرزيدنت ديم ، 

ارتش استعماری داده بودند ، از افسران گستاخ » مين بزرگ « ژنرال آه آمريكائی ها به او لقب 
نگو دين ديم به او مظنون . فرانسه در ويتنام بود آه بی پروا عمل می آرد و جسور سخن می گفت 

اين وضع باعث شده بود آه ژنرال .  ، هيچ واحدی تحت فرماندهی او نبود 1963شده بود و در سال 
ن فرصت يا. آرد  یده آه مورد عالقه اش بود ميس و پرورش گل ارآي تنیمين وقتش را صرف باز

  .  بود سوق دادهاالت متحده ي ای آودتایاو را به سمت نقشه ، ت يو موقع
 آودتا را با او در یك شد و نقشه ين نزدين به ژنرال مي ، آون1963ست و نهم اگوست يروز ب

ن فقط گفت آه ممكن يژنرال م. د يك ساعت طول آشيش از ي آن دو ، بیگفت وگو. ان گذاشت يم
او . شتر نرفت ين حد بيش از ايند ، اما در حرف هاي وقوع آن فراهم آینه هايا زميفتد ، ي بیاست اتفاق

شتر يد آه اگر از آن بي ترسی ها اختالف نظر وجود دارد و میكائيان خود آمري دانست آه در میم
 ینامتيژنرال و. م برساند ين ديش را به گوش نگو دي حرف هاید ، ممكن است آسي بگویزيآزادانه چ
 یل اثباتيشرفت نقشه ، دالي پینه هاي بودن و زمیجدياالت متحده در خواست آه این مياز آون

د يم است ، باي دیاالت متحده مصمم به براندازين گفت اگر ايو به آون. ز بگذارد ي می را رویشتريب
  .  بدهد ی سرآش عالمت مشخصیبه ژنرال ها

 ی منتقل آرد ، و چند روز بعد ، دولت آندی فرماندهن در خواست را به سلسله مراتبين ، ايآون
االت متحده پرداخت چهارده يا. به او داد ،  خواست یم» ن بزرگ يم«  را آه یعالمت مخصوص

 شبكه آب وبرق ی توسعه ی دو پروژه ی اجرای را آه قرار بود برایتنام جنوبيون دالر وام به ويليم
ن همدست خود ژنرال ين قانع شد و قابل اعتماد تريال مژنر. ق در آورد يصرف شود ، به حال تعل
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. يين آرد ن تعي را به عنوان رابط خود با آونیتنام جنوبيس شاغل ستاد ارتش ويرئ» تران وان دون «
 فرانسه و ، به هر صورت ، ی نظامیل آآادميستو آرات متولد فرانسه ، فارغ التحصيرژنرال دون آ

 ی ، آه نقشه 1963در سپتامبر و اآتبر . ست ساله داشتند ي بیوستن ، دياو و آون. روشنفكر بود 
 به یچ گونه سوء ظني آن آه هیو برا.  منظم داشتند ی گرفت ، آن دو رابطه ایآودتا داشت شكل م

  .  آردندیگر مالقات ميكديگون با ي از دندان پزشكان سایكيد ، معموال در مطب يايوجود ن
 آه ی و اتفاقات هاصرف نظر از مضمون مالقات« :  ات ها گفت ن بعدها در باره آن مالقيآون

  » .  رفتم ی میم به دندان پرشكي دندان هاید برايفتند ، به هر حال من بايممكن بود ب
است ي انتقادات خود به سنهو بر.  شد یمدام حادتر م، ز يگون ، در آن فصل پائي سایاسي سیفضا

 ی از اصول اخالقی عاریمرد« ، آابوت الج را متهم آرد آه  یطعق در میاالت متحده افزود و حتيا
ست ها ي به صلح با آمونیابي دست ی برایجاد امكاني خود در مورد اینهو به آوشش ها» . است 

 توانستند دست زدند تا مرا به ی آه میبه هرآارها  یكائيآمر«  گفت ین رابطه ميادامه داد و در هم
ست و هفتم سپتامبر همان سال انجام شد ، نهو و ي مضحك آه بیتخاباتدر ان» . ندازند يدامن خود ب

.  انتخاب شدند یشينده مجلس فرمايبه عنوان نماآرا ، هر دو با نود ونه در صد  و همسرش دوباره 
ن ي خود را آتش زد و مرد آه از تابستان آن سال به بعد ، نخستیگري دیك هفته بعد ، راهب بودائي

  . ع بود ن نوي از ایخودآش
  

ن روز ورودش به ياز نخست. ر قابل منتظره رو به رو شد ي غیآابوت الج در سفارت با مساله ا
 یدر آغاز اآتبر ، زمزمه هائ.  واحد حرف بزنند یگون ، از آارمندانش خواسته بود آه با صدائيسا

ار چتا ددارد نسبت به نقشه آود» جاآو « معروف به ، » چردسن يجان ر« به گوشش خورد آه 
ريچردسون روابط خود با نهو را حفظ آرده بود ، و به خاطر موقعيت و پيشينه اش ، . ترديد می شود 

سابقه ی عمليات موفق ضد نازی او در جنگ . نظريه های او در واشينگتن اعتبار خاصی داشت 
ده بود ، زمينه در فيليپين خدمات موثری آرجهانی دوم ، و اين آه در مقام مسئول ايستگاه سی آی ا 

با آن همه سابقه و اعتبار ونفوذی آه ريچرسون . های موقعيت او در واشينگتن را قوت می بخشيدند
در واشينگتن داشت ، آابوت الج متوجه شد آه ممكن است تعادل در دولت آندی به هم خورده باشد و 

اول اآتبر ، ترتيبی داد در همان روزهای . مسلط شده باشد بر اوضاع فكر صرف نظرآردن از آودتا 
  . آه ريجردسون از ويتنام منتقل شود و ماموری جايش را بگيرد آه طرفدار آودتا است 

ساعت چهار و بيست دقيقه بعد از ظهر سه شنبه بيست و نهم اآتبر ، جان آندی پانزده تن از 
با قطعی   در رابطه اعضای ارشد سياست خارجی و شورای امنيت ملی را برای جلسه ای نهائی 

سال ها بعد ، نواری از آن نشست . بودن ، يا صرف نظر آردن از آودتا ، به آاخ سفيد فراخواند 
گويد چگونه می شود  متن پياده شده ی آن نوار نمونه ی آموزنده و رساله ای است آه می.  شد یعلن

آن چه . ختلفی داشتند افراد آندی ، همان گونه آه انتظار می رفت ، نظرهای م. به سياست شكل نداد 
آت آنندگان به طور جدی ردر آن جلسه بيش از هر موردی حائز اهميت بود ، اين بود آه اغلب ش

حتی عجيب و غريب تر آن بود آه نه آندی به . نسبت به نقشه انجام آودتا ابراز ترديد می آردند 
ن نگفتند آه اگر اختالف عقيده هيچ يك از آنا. هشدار ها پاسخی مناسب داد ، نه سايرين چنان آردند 

هيچ آس نخواست . آنقدر باالست ، انجام آودتا را به حالت تعليق در آورند ، يا اصال از آن در گذرند 
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بر سر آن نقشه رای گيری شود ، و اصال بحثی اساسی در نگرفت آه عاقبت و نتايج چنان آودتائی 
ز آودتا را برای دوستان ويتنامی شان روشن  آن آه آمريكائی ها چراغ سبضبه مح. چه خواهد بود 

  . آردند و گفتند آه می خواهند ديم سرنگون شود ، نقشه صورت عملی به خود گرفت 
هری من  با شدت . درغياب هيلزمن ، وظيفه ی پيش بردن نقشه آودتا به هری من واگذار شد 

دين  نگو«    باور نمی آند آهعجيبی به انجام وظيفه ای آه به او محول شده بود پرداخت و می گفت
اين ، مجموعه ی شرايط پيش ازآودتا » . ديم قادر باشد آشور را در آن درگيری به پيروزی برساند

  . بود
دادستان آل رابرت آندی : هره ی ارشد او قرار داشتند چدر سمت ديگر دولت جان آندی ، چهار 

ژنرال پاول هارآينز مخالف . امور خارجه مدير سی آی ا ، و راسك وزير   ، مك آون ر، ژنرال تيل
در سايگون بود ، پس از آن آه پرزيدنت آندی متن ديگر آه رئيس ميسيون نظامی آمريكائی ها 

تلگرامی را آه بايد مخابره می شد به صدای بلند در آن جلسه خواند ، شك و ترديد خود را به جمع 
خود را نسبت به اتفاقی آه قرار بود بيفتد، ابراز اين گروه ، يكی پس از ديگری نگرانی . توضيح داد 

  : به تكه هائی از نگرانی های آن جلسه توجه آنيد . آردند 
  

 در واقعيتی یممكن است من در اقليت باشم ، اما فكر نمی آنم این مساله تغيير      :رابرت آندی 

ما داریم سرنوشت آینده یك . ..شت بدهد آه با آن روبه رو شده ایم ، و نتایجی آه این واقعيت در بر خواهد دا

...  شرقی را به دست آسی می سپاریم آه خوب او را نمی شناسيم ب، و در واقع همه ی آسيای جنوآشور

ممكن است این نقشه موفق شود ، اما فكر نمی آنم آسی باشد ، یا گزارشی در دست باشد آه بگوید آسی 

  . د آشيد داند سرانجام آار ، به آجا خواهبهست آه 

  

در درجه اول ... باید بگویم آه من با نظر دادستان آل ، در رابطه با حال و آینده موافقم   :ژنرال تيلر 

به این دليل آه شما با دولتی آامال بی تجربه رو به رو خواهيد بود ، دليل دوم من هم این است آه روسای 

 خواهند شد ، و سال ها طول خواهد آشيد تا منطقه ای آه در ميدان عمل نقش اساسی دارند ، همگی عوض

  . ما بتوانيم آاری اساسی در منطقه انجام بدهيم 

  

به ... عقيده سازمان ما هم ، همانی است آه ژنرال تيلر بيان آرد     : مدير سی آی ا مك آون

 وجود خواهد  دوره ای از سردرگمی سياسی و فترت به– آه قطعا چنين خواهد بود –نظرما ، یك آودتای موفق 

این نتيجه ، تاثيری جدی در دوره ای از جنگ از خود به جا خواهد گذاشت آه تخمين ابعاد آن امكان پذیر . آورد 

  . این نتيجه ، ممكن است فاجعه بار باشد. نيست 

  

من فكر نمی آنم آه باید سرنوشت خود را در این مقطع به دست هيچ        :راسك وزیر امورخارجه 

... راست بودن و صداقت آامل ویتنام نسبت به ما ، شك دارم  من در مورد احتمال رو...تنام بسپاریم آسی در وی

و فكر نمی آنم . هستند ها به ما داشته باشند ، یا فكر آنند بدهكار ما آمریكائی هم فكر نمی آنم چنين دینی 

مسائل و مشكالتی وجود دارند آه  مورد این در بنا براین ، فكر می آنم . با غربی ها در این زمينه ها بازی نكنند 

  . از دسترس ما بسيار دورند 
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من مخالف تغيير نيستم ، واقعا نيسم ، اما تمایل به این احساس در این لحظه در من     :هارآينز 

 من . است راندن بر آن آشور به وجود آمده آه تغيير رژیم ، به جای تغيير مجموعه ی افراد ، نوعی روش حكومت 

فكر می آنم پيش از آن آه تصميم هائی . در هيچ یك از گزارش های گروه آودتا ، تصویر قاطعی پيدا نكرده ام 

  . بگيریم ، موشكافانه به این پيشنهاد ها نگاه آنيم 

  

در نقطه ای از مباحثه ، به فكر . حتی خود رئيس جمهوری هم نسبت به پروژه ابراز ترديد آرد 
 اگر عمل ما اشتباه محاسبه باشد ، يكشبه موقعيت خود در آسيای جنوب شرقی را «: رفت و گفت  فرو

به نظر  «  :بعد ؛ درهمان نشست ، وقتی از آابوت الج حرف می زد ، گفت » . از دست می دهيم 
اصرارش هم بر اين است آه . او می خواهد آودتا راه بيندازد . می رسد آه او سوار برآار باشد 

و در اين مورد قوی تر از مائی است آه اين من می گويم آه ا. موجهی دارند يل بسيار فكرهای او دال
   ». جا نشسته ايم 

حاضران در جلسه حرف هاشان را زدند ، بايد به پاسخ و نتيجه ای منطقی می آه پس از آن 
ر بسيار پر بايد آا: يكی از آنان ، آه می توانست خود رئيس جمهوری باشد ، بايد می گفت . رسيدند

 اهميتی در ويتنام انجام بدهيم ، اما آن چه خود او در آن گردهمائی گفت ، ترديدهای بيشتری به وجود
به طور منطقی بايد اين مساله مطرح می شد آه اين آخرين فرصت ما برای بازداشتن آودتا . آورد 
  آيا می توانيم از اين فرصت استفاده آنيم ؟ . است 

 از دستيارانش بخواهد نظر قطعی خود را بدهند ، گذاشت تا آن جلسه بدون آندی به جای آن آه
مرض مسری شك و ترديدی آه آن اتاق را فرا گرفته بود ، آدر و غير . راه حل نهائی به پايان برسد 

هيچ يك از شرآت آنندگان در جلسه ، بحثی منطقی و منظم عليه نقشه آودتا را . متمرآز باقی ماند 
  . خود آندی هم از آنان نخواست تا مخالفت عليه نقشه آودتا را شفاف بيان آنند  . پيش نبردند

آارآه تمام شد در اين مورد . بگذاريد همه چيز را به عهده خود آابوت بگذاريم « :  آندی گفت 
  » . بحث خواهيم آرد 

 توافق در آن جلسه سری و با آن نقطه نظرهای سطحی و بی مالحظه ، سرانجام آودتا مورد
در مقدمه ی متن پياده شده ی نوار آن » جان پرادوس « مورخ و آرشيويستی به نام  . قرار گرفت 

 ، همه 1963جالب توجه اين است آه در مباحث بيست و نهم اآتبر « :  جلسه سری ، می نويسد 
 جمله بود ، آندی هم از آن. مقام های ارشد در باره انجام آودتا شك وترديد داشتند آه خود جان اف

پرزيدنت آندی تصميمی روشن . اما روند و نتيجه ی مباحث ، هيچ تاثيری بر جريان وقايع نگذاشت 
آه انگاری اياالت متحده از ، و چنان نيز پيش رفت ، را اعالم نكرد ، اما گروه به اين نتيجه رسيد 

  » . آودتا حمايت می آند 
  

* * * * *  
     

ر يش از وارد آوردن ضربه ، آابوت الج سفيچهل وهشت ساعت پژنرال دون قول داده بود آه 
ر يات ، او و سايك شدن زمان عمليان بگذارد ، اما با نزدي را در جریتنام جنوبياالت متحده در ويا
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آن چه بنا به .  ممكن است خطرناك باشد یدند آه انجام چنان آاريجه رسين نتيان نقشه ، به ايمجر
آن . ش از دوم نوامبر به حرآت در خواهند آمد ين بود آه پي گفت ، این ميد به آونيم جمع بايتصم

  .  شد ی انتخاب می به طور اتفاقیم گرفتند ، لحظه قطعيگونه آه بعد تصم
تنام ي ویائيفرمانده ناوگان در» ن ي یهو تان آوئ« تان ي ، آاپ1963صبح روز جمعه اول نوامبر 

.  آرد ی میس بازيگون تنيا افسرانش در باشگاه افسران سام بود ، بين دي آه طرفدار نگو دیجنوب
دعوت آن ها را قبول نكرد . ش جشن تولد گرفته بودند يو دوستانش برا ن سال تولد او بودي و ششمیس

نش او را قانع آرد آه نظرش را عوض ش باشد ، اما معاويد به خانه برگردد و با بچه هايو گفت با
 گروه آودتا ین راه ، معاون او آه از اعضايب. نند ي بنشی ها در رستورانیكيرفتند آه همان نزد. آند 

ن خبر ي ژنرال می از نقشه نبود ، اما وقتیآشتن او ، بخش. بش را داد ي ترتیبود ، به ضرب گلوله ا
 با ی مخفیهفته ها وقت صرف آرده بود تا روابط.  وجود ندارد ی دانست آه راه بازگشتید ، ميرا شن
 را در ی هوائیروياده نظام و سواره نظام و ني از پی مختلفیواحدها، جاد آند و در آن زمان يارتش ا

  . ات داده بود يو حاال به آنان فرمان عمل. ار داشت ياخت
ن زنگ زد آه فورا خودش را به يافت آرد ، به آونيبه محض آن آه ژنرال دون دستور ها را در

. ار دارد ، با خود به ستاد ببرد يرساند و هرچه پول نقد در اخت بیتنام جنوبي ارتش ویستاد فرمانده
نه ها ير هزي غذا و ساین پول را برايان ايآودتاچ.  هزار دالر خودش را به ستاد رساند 42ن با يآون
 از یات پوليش از شروع عملي خواستند پیزند ، نمينگي را بر نی آن آه سوء ظنی خواستند و برایم
 ا ، و از ی آی را هم با خود برد تا ژنرال دون را با افسران سیوئين راديآون. رند ين بابت بگيا

 اسم رمز به مثابهام او ين پينخست. م قرار دهد ينگتن در ارتباط مستقي ارشد واشیق آنان با مقام هايطر
  . بود  »  ،9  ،9  ،9  ،9 ، 9« ات آودتا يشروع عمل

 یوقت. گون فراخواند يه باشگاه افسران در منطقه ساژنرال دون با عجله فرماندهان ارتش را ب
ت خود را يو از همه خواست آه حما.  در شرف وقوع است یهمه جمع شدند ، به آنان گفت آه آودتائ

ن مالقات ي آه ایدر حال. ر شدند يه دستگيبق. ن آردند ياغلب چن.  نوار ضبط صوت اعالم آنند یرو
تا آن زمان ، فرودگاه ، . در شهر به حرآت در آمده بودند  ی شورشیرفت ، واحد هاي پذیصورت م
 اداره پست را به تصرف خود در ی و مجموعه یائي دریروين و ، ستاديستگاه راديس ، دوايمرآز پل

از خود را  وفادار نتوانند یروهايچند واحد هم رفته بودند تا بزرگ راه ها را ببندند آه ن. آورده بودند 
  . ون برسانند  ديگر به سايگنقاط

افسران شورشی تضمين آرده بودند آه اگر ديم و نهو بی درنگ تسليم شوند ، به آنان اجازه داده 
تلفن آردند ، هيچ يك از آن دو با » جيالونگ « خواهد شد آه از آشور فرار آنند ، اما وقتی به آاخ 

رده بود و فكر می آرد اين بار نگو دين ديم از آودتاهای قبلی جان سالم به در ب. آن ها حرف نزدند 
ند و از او تقاضای ژنرال مين تلفن بزنخستين واآنش او اين بود آه به . هم می تواند مقاومت آند 

. وقتی به او گفتند آه خود ژنرال مين شورشيان را رهبری می آند ، متوجه جديت امر شد . آمك آند 
اعالم اصالحات آند و دولتی جديد تشكيل با ژنرال دون تماس گرفت و به او گفت آه حاضر است 

  . بدهد 
  » . همه نيروها در شهر به حرآت در آمده اند . ديگر دير شده است « :  ژنرال دون جواب داد 
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سفير دقيقا می . باالخره نگو دين ديم  تصميم گرفت به آابوت الج سفير اياالت متحده تلفن بزند 
مكالمه شان به . نين وانمود آرد آه از هيچ چيزی خبر ندارد دانست چه اتفاقی دارد می افتد ، اما چ

  . نقطه سورآليستی آشيده بود 
در نظر اياالت متحده بدانم می خواهم . چند واحد ارتش شورش آرده اند  « : نگو دين ديم  گفت 

  » ؟ چيستاين مورد 
. به شما بدهم من در وضعی نيستم آه اطالعاتی آافی « :   آابوت الج مزورانه جواب داد 

به هر صورت ، االن به وقت . صدای تيراندازی را شينده ام ، اما با آل ماجرا آشنائی ندارم 
  » . واشينگتن چهار و نيم صبح است ، و احتماال دولت اياالت متحده نمی تواند نظری داشته باشد 

از اين . باشيد به هر حال شما بايد نظری آلی در اين مورد داشته « ديم اصرار ورزيد آه  
حاالهم می خواهم آن چه را وظيفه به . سعی آرده ام وظايفم را انجام بدهم . گذشته ، من رئيس دولتم 

  » . من ، انجام وظيفه را باالتر از هر چيزی می دانم . من حكم می آند انجام بدهم 
همان طور آه . ه ايد به طور يقين شما وظيفه تان را انجام داد« :  سفير اياالت متحده جواب داد 

اآنون من . همين امروز صبح به شما گفتم ، من شجاعت شما وخدمات تان به آشورتان را می ستايم 
من گزارشی دريافت آرده ام آه می گويد آسانی آه در جريان فعاليت های . نگران جان شما هستم 

عفا بدهيد ، ترتيب خروج شما جاری هستند ، به شما و برادرتان پيشنهاد آرده اند در صورتی آه است
  » شما اين پيام را شنيده ايد ؟ . را از آشور خواهند داد 
لحظاتی سكوت آرد و رفته رفته متوجه شد آه الج با ، بعد » . نه « :   نگو دين ديم گفت 

  . طراحان نقشه آودتا در رابطه است 
  » . شما آه شماره تلفن مرا داريد « :  و باالخره گفت 

د ، ي آی حفظ جان شما بر می آه از دست من برایلطفا هر آار. بله « :  الج جواب داد آابوت 
  » . د نيخبرم آ
  

حمالت شان با توپخانه و .  به آاخ حمله آردند ی شورشیروهايساعت چهار صبح روز بعد ، ن
 پس از دو.  وفادارداخل روبه رو شد یروهايمسلسل صورت گرفت و با پاسخ متقابل از طرف ن

 از یجوخه ا. رون آمد ي آاخ بی از پنجره هایكي از یديده زد ، پرچم سفيساعت تبادل آتش آه سپ
م را يم برادران دي به سمت ساختمان به حرآت در آمدند تا تسلیتاني آاپیفرمانده ان ، به يشورش
سربازان . نداخت پا اد و او را از ر آمانه آیك شد ، گلوله ايتان نزدياما به محض آن آه آاپ. رند يبپذ

نه اثری از ديم بود و . تحت فرماندهی آه سراپا خشم شده بودند ، آاخ را به گلوله بستند و وارد شدند 
  . نه از نهو 

 .محله ی چينی نشين سايگون گريختند و به يك تاجر چينی پناه بردند » چولون « دو برادر به 
ن جمهوری خواه ، آه يكی از قوی ترين بازوهای آن تاجر چينی ، برادران فراری را به باشگاه جوانا

 به آن دو رهبر یواني تایپلمات هايبپرسد آه آيا د نهو بود برد و به سفارت تايوان زنگ زد تا
  . ر بار نرفتند يت ها زاپلمي دهند ؟ دی میاسي سیپناهندگ

ن زنگ زد و گفت به ژنرال دو. ن راه را انتخاب آند يد آخريافت آه بايم درين ديسرانجام نگو د
ن يم از ايد.  م شود يتسل، واقع در محله چالون » جا تام « ك ي آاتولیسايآه حاضر است در آل
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ن ييش از آن ، طراحان آودتا انجمن آرده بودند تا سرنوشت او را تعي آه ساعت ها پدت غافل بويواقع
د آن ها را از ي هرزه ، بایهان بردن علف ي از بیبرا«  : گفته بود ن يري از آنان به سایكي. آنند 
  .  آامال روشن بود یم جمعي نكردند ، اما تصمیري گیرا» . د يشه در آورير

م و نهو را از آن ي از مردان مورد اعتمادش را انتخاب آرده بود تا بروند دیم جوخه ايژنرال د
. ار بودي تمام عیآدم آشارد او و گ یباد» ن وان نهونگ ينگو« تان ي ها آاپن از آیكي. اورند يسا بيآل

ش از حرآت ، ژنرال يپ. سا شد ي روانه آل113 –ك زره پوش ام ي و پي مامور ، با دو جیجوخه 
هر    :یعنيدو انگشت دست راستش را باال برد آه . تان نهونگ داد ي به آاپین با اشاره دست عالمتيم

  . دو را بكش 
م و نهو در ي را آه دیسائيدند و آليچالون رس ین به محله ي نگذشت آه فرستادگان ژنرال میريد

  . نهو اعتراض آرد .  آردند 113 –دو برادر را سوار زره پوش ام . دا آردند يآن منتظر بودند ، پ
  » د ؟ ي آنی استفاده میس جمهوري بردن رئی برایله اين وسياز چن« : د ير پرسييبا خشم و تغ

 زره یپشت بسته بودند و هل شان داده بودند تودست هر دو را از .  به حرفش گوش نداد یآس
  .  ژنرال بازگشتند یفرستادگان به سمت ستاد فرمانده. پوش 

در . رون آمد ي از آن بنگتان نهوي باز شد و آاپ113 –دند ، در زره پوش ام ي به ستاد رسیوقت
نهو را ، هم با . د م و نهو آه با گلوله غربال شده بود ، غرق در خون بويدرون زره پوش ، اجساد د

 یمائ« فرمانده آل جوخه ژنرال . گلوله غربال آرده بودند ، هم تمام تنش با دشنه تكه تكه شده بود 
 داد و به زبان ی به سمت ژنرال دون رفت ، سالم نظامیما با قدم رو نظامي، مستق» هو چوان 

  . خورد  تكان نژنرال دو» . ت انجام شد يمامور«  گزارش داد آه ، یفرانسو
  » چرا آشته شده اند ؟ « :  د يدون پرس
  » ا زنده باشند ؟ ي آند آه مرده باشند ، ی میچه فرق« :  ن جواب داد يژنرال م

ند چه ي آن آه به چشم ببیبرا. ن آن جا نبود يآون،  بردند ی اجساد را به ستاد فرماندهیوقت
دنش به خانه ، زنگ تلفن به ي پس از رسیقيدقا.  خانه شده بود ی دهد ، روانه ی در شهر رخ میعيوقا

 را آه یدر محل سفارت ، دستور.  خواستند فورا به سفارت خانه برود یصدا در آمد آه از او م
  . دا آن يم را پيد.   آمده بود ، به او ابالغ آردند یدنت آنديما از طرف پرزيمستق

د ژنرال يد.  بازگشت ی نظامیدهن به ستاد فرماني آن شنبه روز ، آونیقه ي دقیساعت ده و س
  ؟ آجا هستند وم و نهيد:  د يده از او پرسيده و نرسيرس. ن در باشگاه افسران نشسته است يم

ك ي آاتولیسايدر آل.  آرده اند یخودآش« :   گفت لحنی خونسرد ال و ين با آرامش خيژنرال م
  » .  آردند ی چالون بودند و خودآشیمحله 

 را ترك آرده بود و درآش آن بود آه دو برادر یش از آن ستاد فرماندهيپن فقط چند ساعت يآون
   . خورد كه يد هر دو مرده اند ، ي شنیوقت. ف خواهند شد يتوق

سا ياگر آن ها در آل. ك ام يد و من آاتولي هستین ، شما بودائيبب« :  ن گفت يژنرال من به يآون
ل راه ين بابت در مراسم برزبان نراند ، سي از ایش امشب سخني آرده باشند و آشیاقدام به خودآش

  » بگو آجا هستند ؟ . خواهد افتاد 
   » شان ؟ یني ببی خواهیم.  است یاجسادشان پشت ستاد فرمانده« :  ن جواب داد يم

  » .نه « 
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  »چرا نه ؟ « 
سا يلون از مردم حرف شما را باور آنند آه آن ها در آيليك در ميم و يروايخب ، اگر شانس ب« 
 خبر درز وقتی افتاده است ، یگري نكرده اند و اتفاق دینم آه خودآشي آرده اند ، و من ببیخودآش

    ». آند، من دچار دردسر خواهم شد 
ن دچار سوء ظن شده بود ، و متوجه شده بود آه اگر يآون. بود  (!) یظاهرا حرآت عاقالنه ا

ش از ي بیعاتالچ اطيد آه هي تواند صادقانه بگوی مالاما حا. ض خواهد شد قند ، دچار تناياجساد را بب
  .  مخابره آرد ی آندیبراهم ن را يو هم. آن چه ژنرال ها به او داده اند ، ندارد 

  
كل فارستال ، سرزده و هراسان به درون اتاق يد بود آه ماينه درآاخ سفيدنت در نشست آابيپرز

ن يظاهرا هرگز به فكر ا.  خشكش زد یآند. اد م و نهو را به او ديئت دولت رفت وخبر مردن ديه
 ها یكائي آه سال ها متحد آمریس دولتيرئ. رد يان پذين صورت پايفتاده بود آه آودتا به اياحتمال ن
ك هم مسلك ، يك آاتولين آه ي آرد ، و از همه مهم تر ایت مي شخصا از او حمای آه آندیبود ، مرد

  .  ها بود ، مرده بود یكائيت آمري آه مورد حمایدر شروع آودتائ
 آه من هرگز چنان ید ، و با هول و تكان و ترسيش جهي از جایآند« لر بعدها نوشت ، يژنرال ت

    آرد آهیم  يداو مدام تاآ. خارج شد   به سرعت از تاالر  و،ده بودم ي او ندی را در چهره یحالت
ا نه ، خودش را قانع ي و به او باورانده بودند ، د باشد ،يم نبايد رفتن دي جز به تبعیزي آودتا چنتيجه ی

  » . ر خواهد آرد يي تغیزيدولت بدون خون ر آرده بود آه
م و برادرش را منتشر ين ديد  نگوی از اجساد مثله شده یري ا تصاوی آی نگذشت آه سیزيچ
، ه بودند  آه هنوز دست هاشان را از پشت بستیر ، برادران مثله شده را در حاليآن تصاو. آرد 

مك جرج « در نشست اعضای آاخ سفيد آه صبح روز چهارم نوامبر تشكيل شد ، . نشان می داد 
يكی دو  مشاور امنيت ملی رئيس جمهوری ، هشدار داد آه آن تصاوير بدون ترديد ظرف» باندی 
است واضح  و تاآيد ورزيد آه پر. در صفحه های اول مطبوعات جهان منتشر خواهند شد آينده روز 

  . نتيجه گيری مردم چه خواهد بود 
آرده آس باور نخواهد آرد آه آسی به اين شكل خودآشی  هيچ « :  باندی با لحنی تلخ گفت 

  »  . باشد 
هم ... اين واقعه عميقا او را آزار می داد« بعدها مايكل فارستال گفت ، . آندی پريشان شده بود 

اعتماد او به توصيه هائی .  بود ، هم از نقطه نظر مذهبی به لحاظ اخالقی او را در خود لوله آرده 
الن «  بنا به گزارش مورخی به نام  ». آه از ويتنام دريافت آرده بود، به آلی به هم ريخته بود 

جان آندی به شدت تكان خورده بود و با افسردگی نمی توانست بپذيرد نخستين آاتوليكی «  ، » همر
 و در نتيجه ی سياست مستقيم نخستين رئيس آن گونهويتنام شده بود ، آه تا آن زمان رئيس دولت 

در نقطه ای ، يكی از دستياران آندی سعی آرد به   ».جمهوری آاتوليك آمريكائی به قتل رسيده باشد 
  .او ياد آوری آند آه ديم و نهو آدم های مستبد و خودآامه ای بودند 

هرچه از دست شان بر . ن ها شرايط دشواری داشتند آ. نه « :  پرزيدنت آندی جواب داده بود 
  »  . می آمد برای آشورشان انجام داده بودند 

  


