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ژژاانويیهھ 2010  

اانگيیزهه مباررززهه: صلح  

هھھھدفف: ددوولت اايیاالتت متحدهه وو جامعهھ نظامی٬، صنعتی وو دداانشگاهھھھی آآمريیکا 

جنبش: بخش هھھھایی بزررگی اازز جامعهھ آآمريیکا٬، بهھ وويیژهه ددرر ميیانن دداانشجويیانن. 

 ساززمانن هھھھايیی اازز جملهھ: دداانشجويیانن براایی جامعهھ ددموکرااتيیک يیا ٬SDS، کميیتهھ اایی براایی سيیاست هھھھایی هھھھستهھ 

 ،٬CNVA ٬،  کميیتهھ براایی کنش هھھھایی مستقيیم بی خشونتWRL ٬، جامعهھ جنگ ستيیزاانن SANE اایی عاقالنهھ

کميیتهھ منع وويیتنامم٬، ددغدغهھ هھھھایی ررووحانی وو عواامم موسومم بهھ ٬CALC، حزبب بيین االمللی جواانانن ٬Yippies، وو  

 . VVAW ررززمندگانن ضدجنگِ جنگ وويیتنامم  معرووفف بهھ

خالصهھ مباررززهه:  

جنگ اايیاالتت متحدهه ددرر وويیتنامم٬، براانگيیزاانندهه پرتنش تريین جنبش ضد جنگ ددرر تارريیخ آآمريیکا بودد. اايین جنگ 

با بمبارراانن وويیتنامم شمالی ددرر سالل 1964 آآغازز وو با ااعزاامم قواایی جنگی بهھ منطقهھ ددررسالل بعد پيیگيیریی شد. ددرر 

ططی ددهھھھهھ بعد٬، صدهھھھا هھھھزاارر نفر اازز جواانانن بهھ جنبِش بی خشونت٬، متنوعع وو ددرر بخش هھھھايیی نهھ چنداانن بالغ 

فرهھھھنگِ عامهھ وو مقاوومت ضد جنگ پيیوستند کهھ ددرر آآنن کنش هھھھایی مختلفی٬، اازز تئاترهھھھایی خيیابانی کمدیی گرفتهھ 
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تا تخريیب عمدیی تاسيیساتت صنعتی٬، بهھ کارر گرفتهھ شد. دداانش آآموززاانن٬، مامورراانِن حکومتی٬، ااتحادديیهھ هھھھایی 

صنفی٬، گرووهه هھھھایی مذهھھھبی وو خانوااددهه هھھھایی ططبقهھ متوسط بهھ صوررتت فزاايیندهه اایی عليیهھ جنگ ااعترااضض می 

کرددند کهھ با شدتت گرفتن آآنن ددرر سالل ٬1968، سراانجامم قواایی اايیاالتت متحدهه بهھ تدرريیج اازز وويیتنامم خاررجج شد. 

فعاليین ضد جنگ با شکل ددااددنن مقاوومتی بزررگگ عليیهھ سرباززیی ااجبارریی٬، نهھ تنهھا پايیانن عمليیاتت نظامی آآمريیکا 

ددرر وويیتنامم رراا ررقم ززددند٬، بلکهھ ددرر ژژاانويیهھ 1973 خدمت سرباززیی ااجبارریی نيیز لغو شد.  

تارريیخچهھ سيیاسی:  

رريیشهھ هھھھایی جنگ وويیتنامم بهھ سالل هھھھا پيیش وو بهھ مقاوومت وويیتنامی هھھھا عليیهھ متجاووززاانن خاررجی بازز می گردددد. 

مقاوومت وويیتنامی هھھھا بهھ مباررززهه عليیهھ چيین٬، قدررتت ااستعمارریی فراانسهھ وو هھھھمسايیهھ هھھھایی اايین کشورر٬، الئوسس وو 

کامبوجج٬، ددرر ااووااسط قرنن نوززددهه بازز می گردددد. 

مقاوومت پرااکندهه عليیهھ فراانسهھ ااستعماررگر تا تجاووزز ژژااپنی هھھھا ددرر جنگ جهھانی ددوومم اادداامهھ ددااشت. اايین مقاوومت  

بهھ شکل گيیریی گرووهه هھھھایی چريیکی کمونيیستی – ررهھھھبریی شدهه توسط وويیت ميین- اانجاميید؛ گرووهه هھھھايیی کهھ 

محبوبيیت عمومی ززيیاددیی نيیز ددرر ميیانن مرددمم جلب کرددند.  

مقاوومت اادداامهھ پيیداا کردد تا ززمانی کهھ فراانسویی هھھھا با کمک آآمريیکايیی هھھھا قصد ااشغالل مجددد وويیتنامم رراا ددااشتند. 

تواافق نامهھ ٬1954، بهھ جنگ هھھھایی ااستعمارریی پايیانن دداادد وو ااستقاللل قسمِت موقتا جداا شدهه وويیتنامم بهھ ررسميیت 

شناختهھ شد. اانتخاباتت ددرر سالل 1956 بهھ سویی ااتحادد وويیتنامم می ررفت. ااما آآمريیکا بهھ سبب ووحشت اازز پيیرووززیی 

کمونيیست هھھھا٬، اانتخاباتت رراا بلوکهھ کردد وو ااجاززهه برگزاارریی آآنن رراا نداادد. يیک گرووهه شوررشی کهھ توسط جبهھهھ 

آآززااددیی ملی کمونيیستی (وويیت کنگ) ررهھھھبریی می شد٬، ددرر وويیتنامم جنوبی بهھ نبردد با دديیکتاتورریی ددرر سايیگونن 

برخاست. آآمريیکا اازز اايین دديیکتاتورریی حمايیت می کردد. ددرر نتيیجهھ ددوولت کندیی تعداادد بيیشتریی اازز مستشارراانن 
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نظامی  رراا بهھ وويیتنامم ااعزاامم کردد. پرززيیدنت جانسونن بهھ بهھانهھ ااررسالل کمک بهھ شوررشيیانِن کمونيیست اازز شمالل٬، 

ددرر ماهه ااووتت سالل 1964 ددستورر بمبارراانن وويیتنامم شمالی رراا صاددرر کردد. ددررسالل 1965 نيیرووهھھھایی آآمريیکايیی 

وواارردد عمليیاتت شدند کهھ بهھ ملحق شدنن ااررتش وويیتنامم شمالی بهھ شوررشيیانن ددرر جنوبب اانجاميید وو ددررگيیریی باال 

گرفت.  

کنش هھھھایی ااسترااتژيیک:  

عليیرغم آآنن کهھ سابقهھ بلندیی براایی مقاوومت ددرر براابر جنگ هھھھایی خاررجی ددرر اايیاالتت متحدهه ووجودد ددااشت٬، 

هھھھمچونن کمپيین ضد اامپرااليیستی عليیهھ تجاووزز آآمريیکا بهھ فليیپيین ددرر ااوواايیل ددهھھھهھ بيیست٬، ااما جنبش عليیهھ جنگ 

وويیتنامم ددوورر اازز اانتظارر بودد. پيیش اازز شدتت گرفتن ددررگيیریی وو ددخالت آآمريیکا ددرر وويیتنامم٬، جنبش کوچکی براایی 

صلح کهھ بر پايیهھ ددغدغهھ هھھھایی مرتبط با گسترشش جنگ اافزااررهھھھایی ااتمی بودد ووجودد ددااشت. اايین جنبش ددرر سالل 

1957 تشکيیل شد وو توسط SANE  هھھھداايیت می شد. اايین جنبش شامل کميیتهھ پسفيیست هھھھا هھھھم بودد کهھ ددررهھھھمانن 

سالل تاسيیس شدهه وو ددنبالل کنش هھھھایی بی خشونت بودد. جبهھهھ ززنانن براایی صلح WSP نيیز ددرر اايین جنبش 

حضورر ددااشت. ااووليین مخالفت هھھھا با جنگ وويیتنامم بهھ پسفيیست هھھھا وو چپ هھھھا محدوودد می شد کهھ بعد اازز بهھ 

کاررگيیریی کنش هھھھایی ااسترااتژيیک بی خشونت ددرر آآمريیکا توسط جنبش حقوقق مدنی سيیاهھھھانن٬، قدررتت گرفتهھ 

بوددند. تشکل SDS   کهھ ددرر 1960 پايیهھ گذاارریی شد٬، ررااهھھھکارریی ددموکرااتيیک وو سوسيیاليیستی ددااشت. اايین تشکل 

با ميیليیتارريیسم ددشمن بودد وو بهھ سرعت بر پايیانن ددااددنن بهھ جنگ تمرکز کردد. ااووليین ااعترااضاتت بزررگگ عليیهھ 

جنگ ددرر 1964 شکل گرفت. بهھ موااززااتت شدتت گرفتن جنگ٬، ااعترااضض بهھ اادداامهھ آآنن نيیز بهھ سرعت قدررتت 

گرفت. تحصن هھھھایی آآموززشی ددرر دداانشگاهه ميیشيیگانن آآغازز شد. اايین تحصن هھھھایی آآموززشی ااززسميیناررهھھھايیی کهھ 

براایی گسترشش آآگاهھھھی ددررباررهه جنبش حقوقق مدنی سيیاهھھھانن ااستفاددهه می کردد االهھامم می گرفت. ددرر ااووليین 

گرددهھھھمايیی اازز اايین سریی تحصن هھھھا٬، هھھھزاارراانن نفر شرکت کرددند.  
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عالووهه بر ااعترااضض هھھھایی ملی٬، کهھ ددهه هھھھا هھھھزاارر نفر رراا بهھ ووااشنگتن ددیی سی کشاند٬، کنش هھھھايیی اازز نافرمانی 

مدنی نيیز ووجودد ددااشت کهھ با گذشت ززمانن گسترشش يیافت. ددرر اايین ااعترااضاتت٬، تحصن ددرر پلهھ هھھھایی پنتاگونن٬، 

ددررمرااکز معرفی براایی خدمت ااجبارریی سرباززیی٬، ددرر اايیستگاهه هھھھایی ررااهه آآهھھھنی کهھ نيیرووهھھھایی نظامی رراا جابجا 

می کردد وو هھھھميین ططورر سوززااندنن برگهھ هھھھایی ااعزاامم بهھ خدمت دديیدهه می شد.  

مخالفت با جنگ پا بهھ پایی شدتت گرفتن جنگ٬، اافزاايیش کشتهھ هھھھایی آآمريیکايیی٬، عمليیاتت عليیهھ غيیرنظامی هھھھا٬، 

اافزاايیش صدوورر برگهھ هھھھایی ااعزاامم بهھ خدمت وو بهھ تردديید اافتاددنن چشم اانداازز پيیرووززیی اايیاالتت متحدهه٬، اافزاايیش 

يیافت. بهھ وويیژهه٬، خدمت ااجبارریی سرباززیی٬، توجهھ بسيیارریی اازز خانوااددهه هھھھایی متوسط وو کاررگریی رراا براانگيیخت وو 

کمک کردد کهھ دداانشجويیانن – کهھ ددرر صف فرستاددهه شدنن بهھ وويیتنامم پس اازز فاررغغ االتحصيیلی قراارر ددااشتند- بهھتر 

بسيیج شوند.   

ااررتشی هھھھا وو شرکت هھھھايیی کهھ بهھ نوعی با ااررتش ددرر ااررتباطط بوددند مانند شرکت ددااووکميیکالل کهھ اازز ساززندگانن 

بزررگگ مواادد منفجرهه بودد٬، ددرر ززمانن باززدديید اازز دداانشگاهه هھھھا٬، با خيیل قابل توجهھ دداانشجويیانن معترضض موااجهھ می 

شدند. ددرر سالل ٬1967، سيیصد هھھھزاارر نفر ددرر نيیويیوررکک تظاهھھھرااتت کرددند. پنجاهه هھھھزاارر نفر بهھ سمت پنتاگونن 

حرکت کرددند کهھ ددرر ططی آآنن بيیش اازز هھھھفتصد نفر ددستگيیر شدند. يیک ساززمانن ملی اازز کسانی کهھ اازز خدمت 

سرپيیچی می کرددند تشکيیل می شد کهھ خودد رراا مقاوومت ناميید. بسيیارریی باززددااشت شدند٬، بسيیارریی بهھ کانادداا 

گريیختند وو بسيیارریی مخفی شدند. جواانانن آآتش مخالفت هھھھایی ااجتماعی رراا با آآززمونن هھھھایی فرهھھھنگی وو رردد 

هھھھنجاررهھھھایی آآمريیکايیی شعلهھ ووررتر می کرددند. ااما نظاررتت٬، کمپيین هھھھایی تمسخر وو ررااهھھھپيیمايیی هھھھایی مواافق با 

جنگ توسط ساززمانن هھھھایی نزدديیک بهھ حکومت نيیز ساززماندهھھھی می شد٬، تا ررشد جنبش ضد جنگ رراا متوقف 

کند. پوشش ررسانهھ اایی بهھ نفع جنبش نبودد٬، ااما ددرر پايیانن سالل 1967 حمايیت مرددمی اازز اادداامهھ جنگ٬، بهھ کمتر 

ااززيیک سومم جمعيیت کاهھھھش يیافت.  
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سطح نيیرووهھھھایی آآمريیکايیی ددرر وويیتنامم ددرر سالل 1968 بهھ ااووجج خودد يیعنی 540 هھھھزاارر نفر ررسيید٬، با بيیش اازز 

سيیصد کشتهھ ددررهھھھرهھھھفتهھ. علی ررغم اايین ووااقعيیت کهھ شوررشيیانن ددرروويیتنامم جنوبی وو ااررتش وويیتنامم شمالی بر غيیر 

قابل بردد بوددنن اايین جنگ توسط آآمريیکا ووااقف بوددند٬، ااما نامزددیی کانديیدااهھھھایی ططرفداارر جنگ اازز هھھھر ددوو حزبب 

ددرر آآمريیکا اادداامهھ ددااشت. عوااططف ضد جنگ با ووااکنش خشونت آآميیز پليیس با معترضانن ضد جنگ٬، ددرر 

کنواانسيیونن حزبب ددموکرااتت ددرر شيیکاگو ترکيیب شد وو بهھ ااعترااضاتت عليیهھ جنگ ووسعت بيیشتریی دداادد. يیک 

گرووهه کهھ خودد رراا يیيیپی می ناميید٬، کنش هھھھایی نوآآوورراانهھ اایی ترتيیب دداادد. اازز جملهھ اايین کهھ تئاترهھھھایی چريیکی رراا بهھ 

صحنهھ می بردد. کشيیش هھھھایی رراادديیکالل بهھ ددفاترثبت نامم مشموليین حملهھ کرددهه وو کاغذ هھھھا رراا اازز بيین برددند. چهھرهه 

هھھھایی شاخص مباررززهه عليیهھ تبعيیض نژااددیی اازز جملهھ ماررتيین لوتر کيینگ سخنراانی هھھھایی ززيیاددیی عليیهھ جنگ 

اانجامم ددااددند. ررسانهھ هھھھا دديیگربهھ جنگ با دديیدهه تردديید نگاهه می کرددند. ااتحادديیهھ هھھھایی کاررگریی وو کليیسا هھھھا ددررباررهه 

ااخبارر جنگ شجاعانهھ تر وو صريیح تر صحبت می کرددند. بستن جاددهه هھھھا وو سايیر مدلل هھھھایی کنش هھھھایی بی 

خشونت مستقيیم٬، رراايیج تر شد. اايین فشارر هھھھا ددوولت جانسونن رراا وواادداارر کردد مذااکرااتت صلح با وويیتنامم شمالی رراا 

آآغازز کند وو بمبارراانن آآنن رراا متوقف نمايید.  

هھھھمبستگی وو اانسجامی کهھ ددرر جنبش ضد جنگ ووجودد ددااشت٬، علی ررغم موجی اازز محبوبيیت وو حمايیت مرددمی 

کم ررنگ تر شد. اايین بهھ ددليیل اايین بودد کهھ بسيیارریی اازز فعاليین٬، اايیدئولوژژیی هھھھایی بهھ شدتت چپ رروواانهھ رراا 

برگزيیدند٬، ررووشش هھھھایی غيیر فرهھھھنگی ززندگی رراا وو يیا اايین کهھ تعهھد خودد بهھ مباررززااتت بی خشونت رراا ززيیرپا 

گذااشتند. ااما هھھھمچنانن سهھ ميیليیونن نفر ددرر تظاهھھھرااتت ضد جنگ ددرر ااکتبر 69 ددرر سرااسر کشورر شرکت کرددند. 

يیک ماهه پس اازز آآنن نيیزنيیم ميیليیونن نفر ددرر ووااشنگتن ددیی سی تظاهھھھرااتت کرددند.  

ااميیدهھھھایی پرززيیدنت نيیکسونن بهھ اايین کهھ عقب نشيینی تدرريیجی نيیرووهھھھا وو ددرر نتيیجهھ ااعزاامم کمتر نيیرووهھھھا ددرر قالب 

خدمت ااجبارریی٬، شعلهھ هھھھایی ضديیت با جنگ رراا خاموشش خوااهھھھد کردد٬، با حملهھ اايیاالتت متحدهه بهھ کامبوجج ددرر 

بهھارر 1970 ددررهھھھم پيیچيید. اايین ااقداامم با ااعترااضاتت ووسيیعی هھھھمرااهه بودد. تنش ميیانن جنبش ضد جنگ وو حکومت 
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اايیاالتت متحدهه پس اازز کشتهھ شدنن شش دداانشجو وو ززخمی شدنن شمارریی دديیگر ددرر تظاهھھھرااتی ددرر دداانشگاهه هھھھایی 

اايیالتی کنت ددررميیشيیگانن باالگرفت. صدهھھھا دداانشگاهه با ااعتصابب دداانشجويیانن بهھ تعطيیلی کشيیدهه شد٬، ااشغالل 

فضایی دداانشکدهه هھھھا وو سايیر فعاليیت هھھھا٬، آآمريیکا رراا مجبورر کردد قواایی ززميینی خودد رراا کمتر اازز ددوو هھھھفتهھ اازز آآغازز 

حملهھ بهھ اايین کشورر٬، اازز کامبوجج بيیروونن بکشد.  

اافزاايیش ترکک خدمت وو تمردد ددرر ااررتش اايیاالتت متحدهه٬، ررووند ررسيیدگی قانونی بهھ آآنن رراا ددشواارر کردد. هھھھفتصد وو 

پنجاهه هھھھزاارر نفر ددرر آآوورريیل سالل 1971 ددرر ووااشنگتن ررااهھھھپيیمايیی کرددند. اايین ااقداامم ددرر ااوواايیل ماهه می با تالشش ددهه 

هھھھا هھھھزاارر نفر براایی اازز کارر ااندااختن فعاليیت هھھھایی ددوولتی ددرر پايیتخت٬، اازز ططريیق مسدوودد کرددنن ررااهه هھھھایی ااررتباططی 

وو پل هھھھا اادداامهھ يیافت. اافشاگریی هھھھایی بيیشتر اازز قتل عامم غيیرنظامی هھھھایی وويیتنامی توسط نيیرووهھھھایی آآمريیکايیی٬، 

پنهھانن کارریی هھھھایی ددوولت براایی فريیب اافکارر عمومی وو کنگرهه٬، شکنجهھ ززنداانيیانن سيیاسی ددرر وويیتنامم جنوبی وو 

جاسوسی عليیهھ شهھروونداانن آآمريیکايیی٬، ددوولت وو مرددمم رراا اازز هھھھم بيیشتر بيیگانهھ کردد. اافزاايیش ااعترااضاتت خشونت 

آآميیز توسط يیک ااقليیت ددررجنبش ضد جنگ٬، جنبش رراا تا حدیی اازز بدنهھ ملت آآمريیکا جداا کردد. کاررگزاارراانن وو 

عامالنن ددوولت نيیز با نفوذذ بهھ گرووهھھھایی ضد جنگ٬، آآنن هھھھا رراا بهھ ااستفاددهه اازز خشونت ترغيیب می کرددند تا 

بتواانند جنبش رراا بيیش اازز پيیش اازز متن جامعهھ بهھ حاشيیهھ براانند.  

علی ررغم يیک ررشد مقطعی ددرر ااعترااضاتت بهھ ددنبالل وو آآغازز مجددد حمالتت هھھھواايیی عليیهھ وويیتنامم شمالی ددرر بهھارر 

٬1972، اانشقاقق وو چندددستگی ددرر جنبش وو عقب نشيینی بيیشتر نيیرووهھھھایی آآمريیکايیی اازز وويیتنامم٬، کاهھھھش 

ااعترااضاتت رراا ددرر پی ددااشت. ااما هھھھمچنانن٬،  جنبش ضد جنگ٬، ددوولت اايیاالتت متحدهه رراا بهھ اامضایی معاهھھھدهه  

صلح مجبورر کردد. باقيیماندهه نيیرووهھھھا بيیروونن کشيیدهه شد وو خدمت ااجبارریی سرباززیی ددرر ااوواايیل سالل 1973 بهھ 

پايیانن ررسيید. اادداامهھ حمايیت اازز دديیکتاتورر تيیئو ددرر وويیتنامم جنوبی وو نقض آآتش بس٬، ااعترااضاتی رراا ددرر پی ددااشت 

کهھ بهھ مخالفت کنگرهه با ااررسالل بيیشتر کمک بهھ وويیتنامم اانجاميید. شوررشيیانن وويیت کنگ ووااررتش وويیتنامم شمالی 

سراانجامم ررژژيیم جنوبب رراا ددرر آآوورريیل 1975 برااندااختند وو وويیتنامم ددوو سالل بعد تحت نظامم کمونيیستی متحد شد.  
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با پايیانن جنگ٬، جنبش ضد جنگ آآمريیکا٬، ررکوررددیی اازز کنش هھھھایی بی خشونت بهھ جایی گذااشت. کنش هھھھايیی 

نظيیر:  

تظاهھھھرااتت هھھھایی عظيیم٬، تحصن هھھھا٬، ااشغالل هھھھا٬، مسدوودد کرددنن هھھھا٬، ترکک خدمت٬، تئاترهھھھایی چريیکی٬، خالی کرددنن 

پست٬، نوشتن نامهھ وو جمع آآوورریی اامضاء وو تخريیب پرووندهه هھھھایی ااعزاامم بهھ سرباززیی.  

ووضعيیت اامرووزز:  

قدررتت کنِش ااسترااتژيیک بی خشونت براایی مجبورر کرددنن يیک حکومت براایی پايیانن يیک نبردد نامحبوبب وو ددوورر 

اازز خانهھ٬، آآمريیکا رراا براایی سی سالل اازز ددخالت هھھھایی نظامی ددرر دديیگر کشوررهھھھایی جهھانن برحذرر ددااشت. پديیدهه اایی 

کهھ بهھ سندررمم جنگ وويیتنامم مشهھورر شد. علی ررغم اايین کهھ سطح نيیرووهھھھا ددرر اافغانستانن وو عرااقق بسيیارر پايیيین تر 

اازز سطح بهھيینهھ آآنن بودد٬، ترسس اازز کنش هھھھایی بی خشونت٬، ااحتمالل بهھ کاررگيیریی مجددد ططرحح خدمت سرباززیی 

ااجبارریی رراا رردد کردد.  

هھھھمانند جنبش حقوقق مدنی آآمريیکا٬، بسيیارریی اازز اافراادد وو فعاليین وو ساززمانن هھھھایی فعالل ددرر ااعترااضض بهھ جنگ 

وويیتنامم٬، ددرر ددهھھھهھ هھھھشتادد هھھھم عليیهھ ددخالت هھھھایی شبهھ نظاميیانن ددرر آآمريیکایی مرکزیی فعالل ماندند؛ هھھھميین ططورر ددرر 

مسابقهھ ااتمی.  

بسيیارریی اازز گرووهه هھھھایی ضد جنگ٬، عليیهھ جنگ هھھھایی عرااقق وو اافغانستانن هھھھم فعالل ماندند. جنبش ضد جنگ ددرر 

کناررتالشش براایی حفظ حقوقق مدنی٬، بهھ تحريیک ااشتيیاقق بيیشتر بهھ کنش هھھھایی بی خشونت٬، بهھ عنواانن جايیگزيینی 

براایی جنگ وو خشونت وو هھھھميین ططورر بهھ اايیجادد ررووشش ززندگی وو نهھادد هھھھایی جايیگزيین٬، ااقداامم کردد.   
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