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  :ويتنام
  جنگی که اياالت متحده در آن به زانو درآمد

١١  
  

  از باتالق تا شکست: ويتنام

.   در ويتنام بودامريکاترين سال در طول جنگ  به وقوع پيوست، خونينتتکه عمليات تھاجمی ، سالی ١٩٦٨سال 

 موجی از کشتار و ،ئیجو روحيه باخته و تحقير شده بودند، در پی انتقامتتھا که به دنبال عمليات تھاجمی امريکائی

 تتی  بخش ملی به ازا آزاديۀی که جبھگين نظامي رغم بھای سنبه.  تندتخريب خوفناک را در سراسر ويتنام به راه انداخ

ر جنگ در ويتنام از آن ؤث قابليت اياالت متحده را برای پيشبرد متتًپرداخته بود، کامال آشکار بود که عمليات تھاجمی 

گ  در يک رقابت تنگاتنريچارد نيکسن.  گيری از انتخابات بود به شرايط موجود کنارهجانسنپاسخ .  سلب نموده است

برای " طرحی مخفيانه"ی اين شبھه که گويا  س جمھور، از جمله به خاطر الغائي، معاون ر١اوبرت ھامفریدر برابر 

 دوران ۀوی در سخنرانی افتتاحي.   جنگ در ويتنام در دست دارد، در انتخابات رياست جمھوری به پيروزی رسيدۀخاتم

" مصلح"تواند به کسی ارزانی نمايد عنوان که تاريخ میترين افتخاری بزرگ: "اش گفته بود کهرياست جمھوری

بندی کند بسته" صلح"تواند به اين آسانی خود را به عنوان کانديدای کمونيست می- جوی ضد  اين که يک ستيزه٢."است

 . در آن غوطه ور بودامريکا حاکم ۀی است که کل طبق عمق گندآب سياسيدۀنشان دھن

در ويتنام ] امريکاجنگ [ درصد مردم بر اين باور بودند که ٧١داد که بيش از ان می نش١٩٧١ھا در سال نظرسنجی

اکثريت بارزی نيز خواھان خروج نيروھای .  دانستندمی" ِغيراخالقی" درصد نيز آن را ٥٨بوده، و " اشتباه"يک 

 برای خروج تمامی ٤يلدمارک ھتف و ٣گاورنجورج مکطرحی که .   از ويتنام تا پايان ھمان سال بودندامريکائی

  به رغم ٥. با مشکل متوقف شدامريکای  ه داده بودند در سنائ ارا١٩٧١مبر  دس٣١ از ويتنام تا امريکانيروھای ارتشی 

                                                 
1 Hubert Humphrey 
2 Jonathan Schell, The Time of Illusion (Vintage: New York, 1975), p. 26. 
3 George McGovern, US Senator (Democrat) 
4 Mark Odom Hatfield, US Senator (Republican) 
5 Christian Appy, Patriots: The Vietnam War Remembered from All Sides (Viking: New York, 2003), p. 393. 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

 در دوران رياست جمھوری امريکاتلفات .  ، جنگ، اما، چھار سال ديگر به درازا کشيدھا پيرامون صلحتمامی حرافی

  . بودجانسن دوران ۀندازً تقريبا به ھمان انيکسن

ُ به پايان رساندن جنگ در ويتنام بدون داشتن مھر شکست نيکسننفس  تازهۀتوان اين را توضيح داد؟  کابينچگونه می

 نه تنھا انھدام نيکسنبرای دستيابی به اين چنين به اصطالح ھدفی، .  بر پيشانی امپرياليسم را ھدف خويش قرار داده بود

  .کشانيد جنگ را وسعت داده و به کشورھای ھمسايه ۀ داد، بلکه دامنء م را به سطوح باالتری ارتقاو کشتار در ويتنا

جنگ به -جنبش ضد.  دجنگ در اياالت متحده انجامي- يابی و تعميق جنبش ضد به رونقنيکسن ۀطلبانھای جنگسياست

 نيز شروع به سرکشی در ابعادی بزرگ ئیھا، و پرسنل نيروی ھواش رسيده، در حالی که سربازان، ملواناوج قدرت

 ، فرماندار پيشين پنسيلوانياويليام اسکرانتن کميسيونی را تحت ھدايت نيکسن، کامبوجپس از مداخله در .  نمودند

 اعالم نمود که جامعه در اياالت متحده به اسکرانتن.   نمودتعيينھا  در دانشگاه،  برای بررسی ناآرامی)خواهجمھوري(

قابل مقايسه بوده " با زمان جنگ داخلی" جنگ تنھا ۀمسألشده به حدی که عمق شکاف در جامعه بر سر " طبیق"شدت 

  اين مخالفت با جنگ آن ٦."ستامريکاتر از ھر چيزی برای پايان دادن به جنگ در ويتنام مھم"گيری نمود که و نتيجه

 ويتنام راه برد، بلکه ھم چنين باعث گرديد که دولت  ازامريکا نيروھای ئیچنان قوی بود که نه تنھا به خروج نھا

گرانه رو آورده که سرانجام موجبات ھای سرکوبظنون بود به اتخاذ روشای نسبت به ھمه م که به طور فزايندهنيکسن

  .سرنگونی وی را فراھم ساخت

  

  ويرانه ساختن کامبوج

قط آن چه را انجام دھم که به درستی آن اعتقاد دارم؛ دھم که رياست جمھوری من تنھا يک دوره باشد، ولی فترجيح می

ِ به يک قدرت دست دوم تبديل شده و امريکاس جمھور باشم ولی به اين قيمت که ببينم که ئيبه جای آن که دو دوره ر

  .اش باشمنود ساله-و-شاھد اولين شکست آن در طی حيات صد

  ١٩٧٠٧س جمھور ريچارد نيکسن، ئير

  

را ارزانی نمايد، اما، وی نھانی تمام اميدش " مصلح"طالح آرزو کرده بود که تاريخ به وی عنوان  به اصنيکسناگرچه 

ش  به ھمان ميزان پيشينياننيکسن.  تبديل نشود" س جمھور اياالت متحده که جنگی را باختئياولين ر"اين بود که به 

 ۀدن به چنين مھمی، گام نخست فلج کردن جبھبرای رسي.  کمونيست در ويتنام جنوبی بود-متعھد به حفظ يک رژيم ضد

صلح با "اين .  بخش ملی و ارتش ويتنام شمالی به حدی بود که نتوانند برای حکومت سايگون تھديدی باشندآزادي

.  ھای اياالت متحده باشدً يعنی اساسا صلحی که بر اساس خواسته–گفت  از آن سخن مینيکسنبود که " افتخاری

  ٨." جنگ نبودۀ ديگری در ادامستراتيژی چيزی جز نيکسن صلح ۀآمد که طرح به اصطالح مخفيانکاشف به عمل می"

 پايان دادن به جنگ است سعی نمود تا وسعت دادن به ۀبھترين شيو" ديوانه"وی با اين استدالل که عمل کردن مانند يک 

                                                 
6 Stanley Karnow, Vietnam: A History (New York: Penguins, 1986), 626. 
7 Quotes from Nixon’s Speech are taken from “Rationale for the Invasion of Cambodia,” (April 30, 1970) in 
Marvin E. Gettleman, Marilyn Young, and H. Bruce Franklin, eds.  Vietnam and America (New York: Grove 
Press, 1995), p. 452-455 
8 Marilyn Young, The Vietnam War 1945-1990 (New York: Harper-Perennial, 1991), p. 246. 
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خواھم که ويتنام شمالی باور کند که می.  نامممیمن اين را تئوری آدم ديوانه "گفت که وی می.   جنگ را توجيه کندۀدام

 ٩."ام که برای پايان دادن به جنگ ممکن است که دست به ھر کاری بزنمای رسيدهمن به آن نقطه

 ھر کيسينجر و نيکسن.  معمار سياست جنگی وی در ھندوچين بود-، ھمنيکسن، مشاور امنيت ملی ١٠ھنری کيسينجر

 ۀ در نشري١٩٦٩ در سال کيسينجر.   دگرگون شده استتت سياسی پس از عمليات ۀصحندانستند که دو به خوبی می

پس از اين عمليات، .  ھای اياالت متحده بوده استگاه تالشتخليه"، تت نوشته بود که عمليات تھاجمی ١١امور خارجی

ای معين و يا با  نظر در دوره حاضر قادر به رسيدن به اھداف موردستراتيژیفارغ از ميزان کارآمد بودن عملکردمان، 

 که ستراتيژی  بر سر بخشی از ١٢." نخواھد بود، باشدامريکااعمال سطح معينی از زور که مورد قبول مردم 

ش را  ا به اين معنا که اياالت متحده به تدريج نيروھای زمنينی–ناميده شد توافق به عمل آمد ]" جنگ[ويتناميزه کردن "

 اياالت متحده، به ارتش ويتنام جنوبی ئینگ زمينی را، با حمايت لجستيکی و نيروی ھوااز محل خارج نموده و ج

در حقيقت، .   بودئی نو گسترش جنگ، سرايت آن به مناطق ديگر و تشديد جنگ ھواستراتيژیبخش دوم .  بسپرد

 پذيرش ۀدرج"ه در آن  گفته بودند که کامبوج آزمايشگاھی است کنيويورک تايمز ۀ به روزنامنيکسنمقامات حکومت 

  ١٣."افکار عمومی از طرح جايگزين سازی نيروی پياده با ھواپيماھای جنگنده مورد سنجش قرار خواھد گرفت

 قرار داشت که ١٤ُنورودم سيھانوک پنجاه تحت حاکميت شاھزاده ۀطرفی در اوايل دھکامبوج پس از استقالل و اعالم بی

 که امريکا ويتنام توسط ئیھای مداوم مناطق روستابه دنبال بمباران.   کرده بودھا حفظامريکائیاش را با ھمواره فاصله

گاھی برای نمود، نوار شرقی کامبوج در امتداد خط مرزی ويتنام جنوبی به پناهزندگی را برای اھالی غيرقابل تحمل می

چھار - و- ھای بيستبه خاطر بمبارانسربازان ارتش ويتنام شمالی نيز .  بخش ملی تبديل شده بود آزاديۀرزمندگان جبھ

تر کامبوج و از آن جا به جنوب ھای زيرزمينی به مناطق درونی راهۀ مجبور بودند که از طريق شبکامريکا ۀساعت

 ۀھا آن را قرارگاه عملياتی جبھامريکائینابود کردن آن چه که ] از دخالت در کامبوج[ھدف اعالم شده .  الئوس بروند

ھا اين به اصطالح قرارگاه را که چيزی جز يک جنگل امريکائی.  ناميدند بود ارتش ويتنام شمالی میبخش ملی ويآزاد

در حقيقت، اما، چنين چيزی .  کردندوسيع نبوده، دفتر مرکزی ويتنام جنوبی ناميده و آن را معادل پنتاگون تصوير می

  .وجود خارجی نداشت

کاری بفري با ايجاد سيستم وسيعی از نيکسن.   ادامه داشت١٩٧٣ت گسا تا ١٩٦٩ چ کامبوج از مارۀبمباران مخفيان

ای گذاری اين تجاوزات به گونه  نام١٥.ھا و حتا کنگره مخفی نگاه داردتوانست که اين عمليات را از نظر عموم، رسانه

ھا ری شده بود، و باقی تھاجمگذانام" صبحانه"ھا اولين تھاجم.  کندخوارانه تراوش می آدمِبود که تنھا از يک ذھن عليل

در .  نام نھاده بودند" صورت غذا"ناميده شده و کل عمليات را نيز " دسر"، و "ئیخوراک سرپا"، "شام"از جمله 

 انجام شد که در طی اين ٥٢-افکن ب پرواز با ھواپيماھای بمب٣٦٣٠ نخست اين عمليات، بيش از ۀچھارده ماھ

ًھا خاتمه يافت، اياالت متحده مجموعا ھنگامی که بمباران.  ب بر کامبوج ريخته شدُ ھزار تن بم١١٠پروازھا بيش از 

                                                 
9 Ibid., p. 237. 
10 Henry Alfred Kissinger  
11 Foreign Affairs 
12 Quoted in Seymour Hersh, The Price of Power: Kissinger in the Nixon White House (New York: Summit 
Books, 1983), p. 47-48. 
13 Quoted in William Shawcross, Sideshow: Kissinger, Nixon and the Destruction of Cambodia (New York: 
Simon and Schuster, 1979), p. 214. 
14 Prince Norodom Sihanouk 

ًتوانست دخالت در کامبوج را واقعا مخفی نگاه دارد، اما، به تمامی پرسنل نظامی که در اين عمليات شرکت  اگرچه حکومت نيکسن نمی 15

  .داشتند دستور أکيد داده شده بود که به ھيچ روی راجع به آن صحبتی نکرده و از ھر گونه بحث با خبرنگاران در مورد آن خودداری کنند
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برای .  ھا بر جنگ در ويتنام ھيچ گونه اثری نداشتاين بمباران  "١٦.ُ تن مواد منفجره بر کامبوج ريخته بود٢٥٧٤٦٥

کرد  به تدريج به سمت جھنمی سقوط می  در اين پروسه، کامبوج١٧."گر بودھا به غايت ويرانکامبوج، اما، اين بمباران

  . به اوج خود رسيد١٩٧٥ در ِخمرھای سرخِکش ِکه در پی پيروزی گروه نسل

 که کيسينجر و نيکسن.  نيامدند"  صلحئیگدا"بخش ملی و ويتنام شمالی به ي آزادۀ کامبوج، جبھۀبه رغم بمباران وحشيان

 و ئیای از حمالت ھواسابقهودند، تصميم گرفتند که موج بیاز شکست عمليات بمباران در کامبوج سرخورده شده ب

 گفته بود که کيسينجر.  ھای به شدت ويرانگر را که مانند آن در گذشته وجود نداشته متوجه ويتنام شمالی کنندبمباران

مبر در سپت   وی١٨." شکست نداشته باشدۀشود که يک قدرت نظامی دسته چھارمی مانند ويتنام شمالی نقطباورم نمی"

  : دستورالعمل زير را به پرسنل خويش بخشنامه کرده بود١٩٦٩

 و وحشيانه ئی کارآ، نھاۀيک ضربھای ممکن برای وارد آوردن  اين گروه است که تمامی گزينهۀبه عھد

فرضی را بايد کنار در شروع  کار ھر گونه تعصب و پيش.  ه کندئ را ارزيابی و ارابر ويتنام شمالی

حروف ايتاليک از متن . [ريزی کنيد خواھد بود طرحبار مرگبۀضريد که آن چه را که  موظف. يدبگذار

  .]اصلی آمده است

اين طرح بسيار .   نھاده شدکيسينجر نامی بود که بر طرح Duck Hookبار ديگر و به ھر دليل نامفھومی که باشد، 

 مواد خوراکی، و بمباران ۀا جھت نابود کردن عرضتصرف زمين در شمال، بمباران سيستماتيک بندرھ"وسيعی بود که 

  .شدرا شامل می"  ھانوی و ھايفونگ١٩اشباعی

جنگ در داخل و -به اين خاطر و برای سرپوش گذاشتن بر احساسات ضد.  ديگر رنگ باخته بود" توھم صلح"حنای 

پنج - و-  اعالم نمود که بيستکسنني  ١٩٦٩ جونھا در ميان نيروھای نظامی در منطقه، در برای خاموش کردن ناآرامی

جنگ که نزديک به يک سال در -اما، به رغم اين کار، جنبش ضد.  ھزار نظامی را از ويتنام خارج نموده است

بر برنامه ريزی نمود که نخستين روز در جنبش و اکت١٥خاموشی به سر برده بود، برای يک تظاھرات سراسری در 

 کردند، و ئیپيما راه٢٠باستنھزار نفر در -در اين روز بيش از صد.  بود"  دبه جنگ در ويتنام خاتمه دھي"عمومی 

 منظم در ئیھاھای روشن و در صفھزار نفر با در دست داشتن شمع- به ھمراه بيش از سی٢١تا اسکات کينگکوره

شھرھا و مناطق مختلف سابقه، بيش از دو ميليون نفر در در يک حرکت بی.  روی کاخ سفيد گذشتنده سکوت از روب

. واشنگتن دیمبر بيش از يک ميليون نفر در  نو١٥  يک ماه پس از اين و در ٢٢.کشور عليه جنگ تظاھرات نمودند

  .ترين تظاھرات تاريخ اياالت متحده بود دست به تظاھرات عليه جنگ زدند که بزرگسن فرانسيسکو و .سی

َملو.  کاخ سفيد از اين تظاھرات به لرزه افتاد ِ سياست دخالت محدود نيروھای ١٩٦٩ جوالی، وزير دفاع، در ٢٣يردن لهِ ِ ِ ِ

وی توضيح داد که بر اساس اين .   اعالم کردنيکسنھای خارجی را به عنوان دکترين  اياالت متحده در جنگۀپياد

                                                 
16 James William Gibson, The Perfect War: Technowar in Vietnam (New York: The Atlantic Monthly Press, 
1986), p. 418. 
17 Young, p. 238. 
18 Quoted in Hersh, p. 126. 

19  Saturation bombingعراق، افغانستان، کارانه امپرياليسم اياالت متحده و ناتو به يوگسالوی،  اصطالحی که بعدھا و در تجاوزات جنايت
  .)م. ( تغيير يافتCarpet bombingبه ... ليبيا، و 

20 Boston 
21  Coretta Scott Kingھمسر مارتين لوتر کينگ   

22 Tom Wells, The War Within: America’s Battle Over Vietnam (New York: Henry Holt, 1994), p. 371. 
23 Melvin Laird 
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ز سوی اياالت ھای ويژه نظامی که انيروی انسانی بومی با کمک مادی، آموزشی، تکنيکی، و مھارت"دکترين جديد، 

  ٢٤."ھای درست و مجھز تبديل خواھند شدمتحده فراھم خواھد شد به نيروھای نظامی سازمان يافته با آموزش

مبر اعالم نمود ئيس جمھور در سوم نور.   نفر ديگر را نيز اعالم نمود٣٥٠٠٠ خروج نيکسنمبر ھمان سال، در سپت

شد، وی خروج آتی پنجاه ھزار ه تعطيالت کريسمس نزديک میدر حالی ک.  که ويتناميزه شدن جنگ تسريع خواھد شد

، مدعی است که "ی قدرت بھا"، با عنوان ٢٥کيسينجر ۀنام در کتاب زندگیسيمور ھرش.  نفر ديگر را نيز اعالم نمود

 .  بگذارندء را به اجراDuck Hook عمليات کيسينجر و نيکسنمبر مانع از آن شد که بر و نووتظاھرات عمومی اکت

-  نه جنبش ضد–کرد گرفت که ھيچ کسی را راضی نمیاما، بيرون کشيدن نيروھا از ويتنام چنان به کندی صورت می

  .در ويتنام] امريکا[ناراضی ] نظامی[جنگ و نه نيروھای 

ه برای  را کئیھا را به لرزه انداخته و مانع از آن شد که برخی از بدترين طرحنيکسن ۀھا کابينترديد اين ناآرامیبی

  .اما، انھدام و کشتار در ويتنام کماکان ادامه يافت.  ويتنام ريخته بودند، دست کم به طور موقت، به انجام برسد

 و با تت پس از عمليات تھاجمی ٢٦"عمليات فينکس"ای را با نام تازه" خنثی سازی "ۀبرای نمونه، سازمان سيا برنام

ن اگرچه با اجرای اين طرح تعداد زيادی از فعاال.   گذاشتءملی به اجرابخش  آزاديۀجبھ" زيربنای"ھدف نابود ساختن 

جبھه به قتل رسيدند، اما، در واقع امر اين برنامه ھر کسی را که کمترين سمپاتی نسبت به جبھه داشته و يا آن که نسبت 

بسياری ( بيست ھزار نفر را ٢٧ُويليام کلبیمأمورين فينکس به رھبری .  دادبه رژيم سايگون انتقاد داشت ھدف قرار می

ھشت ھزار نفر دستگير شده و گويا که ھفده ھزار نفر نيز - و- به قتل رساندند، بيست) ئیجوورزی و انتقاماز روی کينه

ھای مزدوران را نه تنھا برای ھا تيمگويند که آناند می که در اين برنامه شرکت داشتهئیھا  آن٢٨.کردند" ترک"جبھه را 

  ٢٩.آوری اموال غارت شده نيز بوده استبردند، بلکه ھم چنين برای جمعبه روستاھا می" ھامظنون" ربودن کشتن و يا

 شکنجه و ۀ  اين برنام٣٠.ن جبھه را به قتل رسانده است شصت ھزار نفر از فعاالفينکس با مباھات گفته بود که ُکلبی

  . جبھه داشتھای محلیباری بر فعاليت بسيار زيانتأثيرکشتار مخفيانه 

، افسر اطالعاتی ارتش ٣١بارتن آزبورن.  شدشکنجه به طور سيستماتيک از سوی نيروھای اياالت متحده استفاده می

  : خويش از اعمال شکنجه را اين گونه توضيح دادۀمشاھد

پی -در-ھای پیھای من، و زدن ضربتھای يکی از بازداشتیفرو کردن ميخ چوبی شش اينچی در گوش

يکی از زنان ويتنامی که مظنون به شرکت در فعاليت آموزشی .   تا آن که زندانی کشته شدبه مغزش

کادرھای سياسی در يکی از روستاھا بود در قفسی زندانی شده و آن قدر گرسنه نگاه داشته شد تا در 

يکی تا ُھا برای دادن شک الکتروصل کردن ابزار برقی به آلت تناسلی مردھا و زن.... ُھمان قفس مرد

  ٣٢.مجبور به اعتراف شوند

                                                 
24 Quoted in Young, p. 240. 
25 Seymour Hersh, “The Price of Power” 
26 Operation Phoenix 
27 William Egan Colby 
28 Young, p. 213. 
29 Gibson, p. 300. 
30 Karnow, p. 602. 
31 K. Barton Osborne 
32 Young, 213. For the best history of the program see, Douglas Valentine, The Phoenix Program 
(iUniverse.com, 2000) 
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دھد که بازداشت شده و افسر اطالعاتی اياالت  سرنوشت سه ويتنامی را توضيح میمارک بيکرسربازی در مصاحبه با 

  :کندھا را سوار ھليکوپتر می آنئیمتحده برای انجام بازجو

کنه ش به در اشاره میَا شستده، بيه عالمتی میاون وقت اطالعاتيه ھم بھت .  گهگوک اوليه ھی چی نمی

  ....يعنی اين که يارو رو از در بنداز بيرون، اون وقت تو ھم يارو رو ھولش ميدی بيرون 

پال ميگه، افسره ميگه - و- خواد چيزی بگه، يا اين که داره پرتاگه يارو دوميه ھم به نظر برسه که نمی

اون آخريه ... فرستی بره زنی و يارو را میتو ھم يه دره کونی می"  !اين يارو رو ھم بنداز بره"که، 

پيش از اون که ... زنه ھا ويتنامی حرف میّمث ديوونه... زنه و داره ھی ھمين جوری حاال داره زار می

به پايگامون برگرديم، و بعد اون که اين يارو تموم چيزھا رو گفت، و افسره ھم ھمه چيزا رو نوشت، 

  ٣٣.يندازن بيرونبعدش اين يارو رو ھم از در م

، و سرانجام تصميم قطعی به سپردن جنگ ١٩٧٠ بار ديگر، ھم چون بھار نيکسنرسيد که ًظاھرا اين طور به نظر می

 دروغی به وی تصويرھای خبررسانی تلويزيونی در آفريدن چنين ھا گرفته و البته که ايستگاهبه دست خود ويتنامی

به دنباله روی از خط کاخ . سی. بی. مديران توليد در بنگاه خبررسانی ای، يکی از ٣٤َاو وستن.  کمک بسيار نمودند

ما در حال خارج شدن از ويتنام "ھای ارسالی خود اين ايده را که سفيد از بخش سايگون خواست که در تمامی گزارش

 جنگ ۀگر از جبھپنجاه ھزار نفر دي-و- اعالم نمود که تعداد صد١٩٧٠ اپريل ۀ در نيمنيکسن  ٣٥.بگنجانند" ھستيم

  .ويتنام خارج خواھند شد

 دولت شاھزاده.   جنگ می ريختندۀ بار ديگر در پشت پرده طرح ديگری را برای تشديد دامنکيسينجر و نيکسناما، 

 امريکا طرفدار جنرال، که يک ٣٦لون نول به دست نخست وزيرش، ئی در طی کودتا١٩٧٠ چ در ماه مارسيھانوک

 اپريلام  در سینيکسن.  کرد را پياده مینيکسنولتی در کامبوج بر سر کار بود که خط حال، د.  بود، واژگون شد

ھای ملی تلويزيونی پخش گرديد اعالم نمود که نيروھای اياالت متحده  در طی يک سخنرانی که از طريق شبکه١٩٧٠

ھجومی که " در کامبوج به عنوان اند، اگرچه وی در اين سخنرانی از مداخله نظامی در کامبوج را شروع کردهۀمداخل

  ٣٧.ياد نمود" کندھای دشمن ضمانت میگاه ويتناميزه کردن را با محو پناهۀخروج موفق نيروھای ما و برنام

در عرض چھار روز پس از اعالم مداخله، اعتصاب در بيش از صد دانشکده در جريان .  کشور يک پارچه به خشم آمد

ھا مورد ھجوم قرار  در دانشگاه٣٨.سی. تی. او. آرھای متعلق به  جا و به ويژه ساختمانھای نظامی در ھمهنشانه.  بود

  .ھا گذشتآن گاه اين خشم از مرز دانشگاه.  گرفت

... شد آن را با چاقو بريد، آن چنان باور نکردنی بود می.  شد احساس کردقطبی شدن را در جامعه می

امبوج، ھزاران نفر در سراسر شھر تجمع کرده و بر سر اين ھمان روز يا دو روز پس از مداخله در ک

 ٣٩.کردندموضوع بحث می

                                                 
33 Quoted in Gibson, pp. 185-186. 
34 Av Westin 
35 Quoted in Gibson, p. 245. 
36 Lon Nol 
37 The U.S., of course, had huge “sanctuaries” for prosecuting its war in Vietnam, with bases throughout the 
Pacific, including in Thailand and Guam. 

38  The Reserve Officers’ Training Corps (ROTC)م. (ھا متمرکز است که برنامه آموزشی افسران وظيفه است که در دانشگاه(.  
39 Quoted in Wells, p. 421. 
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اما در چھارم ماه مه، گارد ملی که روزھای پيش از آن را سرگرم شکستن .  َله می زدَ از شادی لهء در ابتدانيکسن

 شليک ُاھايودر  ٤٠کنتيالتی ھای کاميون بود، به سوی دانشجويان در دانشگاه ااعتصاب به اصطالح غيرمجاز راننده

کشور در حيرت فرو رفته و اعتصاب .  ُنموده که منجر به کشته شدن چھار دانشجو و زخمی شدن نه نفر ديگر شد

 پیسیسیمی در ٤١جکسونده روز بعد، در کالج ايالتی .  سيصد دانشگاه و کالج گسترش يافت-و-دانشجويان به ھزار

کردند که بسياری از مديران جرايد فکر می.  ليس کشته و دوازده نفر زخمی شدندودو دانشجوی سياه پوست به دست پ

 که سراپا دستپاچه شده بود، اعالم نمود که اياالت نيکسندر يک کنفرانس مطبوعاتی، .  کشور در حال فروپاشی است

  ٤٢. از کامبوج خارج خواھد شدجونام متحده تا سی

 در فعاليت اين ترين نقطه نظامی در کامبوج نشان داد، شايد عالیۀداخلجنگ به م- ای که جنبش ضدواکنش گسترده

 ھنوز بر سر کار بود، و جنگ کماکان ادامه نيکسن.  با اين حال، بسياری از عملکرد جنبش ناراضی بودند.  جنبش بود

  جنگ چگونه به پايان خواھد رسيد؟.  انداز باشدداشت بدون آن که پايانی در چشم

  ادامه دارد

  

                                                 
40 Kent State university in Ohio 
41 Jackson State college in Mississippi 
42 Wells, p. 420-427. 


