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 Political سياسی

  
  ُفولکر ھرمسدورف ، ھاوانا: نويسنده

  جاويد: برگردان از

  ٢٠١۵ اپريل ٢٩

  

  ِسانسور مطبوعات توسط  سی آی ای
  . گزارش  حمله بر کيوبا را ممنوع کرده بود » سيا« سازمان  اطالعاتی امريکا :  افشای ديرتر از موعد 

   

ه  در آخر ھفته به خاطر پنجا،ی ھای تبعيدی  و گروه ھای کنترا  در ميامیئوباي  نزديک به کنوو ھرالد ۀروزنام

ِ در خليج خوکھا  گزارش داد که  سی آی ای در آن زمان مانع يک گزارش  ،وچارمين سالگرد تھاجم شکست خورده

شکاری را در مورد آاين اعتراف ھمچنين  جزئيات . ه گرديد که می توانست ازبروز فاجعه جلوگيری کند اين روزنام

   .دھد  امريکا نشان میۀآزادی مطبوعات  در اياالت متحد

اين لوا به خاطری  ( ٢۵٠۶ نفر عسکر مزدور از بريگاد تھاجمی   ١۵٠٠ بيشتر از ١٩۶١ اپريل ١٧در : سابقه وھدف 

 ياد می گرديد که در ھنگام آموزش توسط ارتش اياالت متحدۀ امريکا يک بريگاديست که شمارۀ ٢۵٠۶ی به نام لوا

با حمايت طيارات وکشتی ھای )  گذاشتند ٢۵٠۶بود کشته شد وبرای گراميداشت وی نام لوا را ٢۵٠۶شناسائی وی 

  . تا دولت  انقالبی کيوبا را سقوط دھنددر جنوب کيوبا فرود آمدند ،) خليج خوکھا ( جنگی امريکا در پاليا جيرون 

 اپريل حملۀ مھاجمان توسط شبه نظاميان ، مردم ونيروھای مسلح انقالبی تحت رھبری ١٩ ساعت تا ٧٢در عرض 

  . فيدل کاسترودفع گرديد

متجاوزان بيش از .  نفر مجروح گرديد ٣٠٠ کشته واضافه تر از ١٧۶در اين تھاجم شکست خورده از جانب کيوبا 

  . نفر سرباز مزدور به اسارت در آمدند ١١٩٢ کشته بر جا گذاشتند و ٢٠٠

نشر می گرديد که ھفت ميامی ھرالد  اکنون گزارش می دھد در آن وقت اين روزنامه با نام نووھرالدقسمی که روزنامۀ 

 کيلومتری جنوب غربی ميامی که در ٣۵ر در ماه قبل از تھاجم باالی کيوبا  اطالعات راجع به اردوگاۀ سربازان مزدو

يک شھرک  کوچک  اسکان داده شده بودند دريافت کرده بود  بچه ھای تازه جوان  محل مشاھده کرده بودند که چگونه 

  . مردان با سالح ھای سنگين آموزش داده می شدند 

ر کيوبا برای سرنگونی کاسترو آموزش خبرنگار ھرالد تحقيق کرده بود که سازمان سيا  ضد انقالب را برای حمله ب

از آنجائی که آماده سازی برای اقدام نظامی عليه يک کشور ديگر در خاک اياالت متحده امريکا عمل غير .می دھد 

قانونی است، روزنامه می خواست يافته ھای خود را منتشر  وبه اطالع عموم برساند ، مگر سازمان سيا از انتشار آن 

  .ورد ممانعت به عمل آ
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آموزش کنتراس ھا توسط زير دستان خود را  تکذيب نکرد اما ناشر را تھديد کرد که آلن دالس  ِرئيس  سی آی ای  

  .اگر شما اين اطالعات را منتشر کنيد، به امنيت ملی  آسيب می رسانيد 

  ديويدگار سابق واشنگتن  پس از آن فيصله کرد که  داستان ختم شده  است  اين را خبرنجورج بی بی سر دبير روزنامه 

درحدود دو ماه از انتشارمقاله در مورد حملۀ برنامه ريزی شده در خليج خوک ھا ممانعت به .    ياد آور شد کرازلوف

ِيگانه نتيجۀ مقاله  اين بود که اردوگاه آموزشی  سی آی ای از . ًعمل آمد وبعدا  به شکل خنثی  وبی ضررمنتشر گرديد 
  .گواتيماال  منتقل گرديد فلورايد به کشور 

 ساله ياد اور شد که  وی تا کنون  مطمئن نيست  که آيا  انتشار مقاله می ٨٩ کرازلوف، نوو ھرالد به نقل از روزنامۀ 

  .توانست مانع تھاجمی که سيا بسيار مشتاق آن بود،  گردد و يا نه

د گرديده است که مداخله در آزادی مطبوعات مسؤول   متقاع پيتر کرن بلو با اين حال نويسنده وتحليگرسياسی امريکائی 

  .اولين شکست نظامی اياالت متحده در امريکای التين است 

نگران اين بودند  که مشارکت اياالت متحدۀ امريکا در اين  امريکا آيزنھاور وکندی  ۀھردو رئيس  جمھور اياالت متحد

  .موقع  کندی را مجبور می ساخت  برنامۀ خود را تغيير دھد عمليات نظامی  افشاء نگردد وی می گويد که گزارش به 

 

 

  

 

 


