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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Political سياسی

 
  ی شوسودوسکشليم

  ی محودي حمتوسط ترجمه

 ٢٠١٢اول جون 

  

  : متحده االتي شده توسط ایباني پشتیستي تروراتيعمل. هيسور

  ستانه جنگ بشر دوهي توجی گناه برای شھروندان بکشتار

  )کشتار حوله ؟=  نورث وود اتيعمل(
  

هی از شھروندان بیاري که بتواند شمار بسئیدادھاي روجادي ای براامريکا ی نظامنيدکتر اه را ب اند، نقش   گن ل رس قت

  . قائل استیمرکز

امالً ی کشتارھائنيچن  بهارتکاب ه شکل ک ه و بایاري اخت ب ام گرفت کي آن را جزء الدي انج ام اتي عملنف  ی سرّ ینظ

  .ميبدان

ا تکی می نظامۀ به برنامدني بخشتي و قانونهي گناه، توجی از کشتارمردم بھدف ههي باشد که ب شردوستانه ۀمداخل  ب  ب

  . شده استويآرش) ١(»  وودنورث« ی نظاماتي و به نام عمل١٩۶٢ به سال ني دکترنيا. ردي گیانجام م

ورث وود «اتيد عمل گردی بازم١٩۶٢ خي که به تارپنتاگون ی طرح سرّ نيا ر ادهينام» ن د، و ب ه   اساسني ش ود ک ب

ھدف از . دي مطرح گردی سرّ اتيعمل ی کردند، طی میزندگ) دايفلور (یامي که در می کشتار شھروندان کوبائۀتوطئ

رانگات،ي عملنيا ردمختني ب ا  موج خشم و احساسات م ه رامريک ود، ک انه ب اس انی ھ  در آن یستي بای مزي نی ھمگ

ا و فیستي بای م متعاقباً یامي ممي مقی ھایکشتار کوبائ.ال داشته باشندشرکت فع سبت دادهدلي به دولت کوب ترو ن   کاس

  . شدیم

د.اف.  جمھور جانسي دفاع رابرت مک نامارا و رئري اسفناک، که وزطرح ني از اھدف ه اجرایکن ذاردن آن ء  ب گ

  :ا بود کوبهي جنگ علهي توجی برای جلب افکار عمومرفتند،يرا نپذ

 یاجرا. دنديد  گناه تدارکی کشتار افراد بی را برای متحده طرحاالتي ای، فرماندھان نظام١٩۶٠ ی آغاز سالھادر«

باالتي ای در شھرھایستي بای میستي تروراتيعمل ه ھدف جل شت  متحده، و ب ارعمومیبانيپ را،ی افک ه راه ی و ب  ب

  . گرفتی کوبا انجام مهيانداختن جنگ عل
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ائی شده، تعدادشنھادي بر طرح پی، مبن» نورث ووداتيعمل«با نام کد  عنوان وتحت اجر کوب ارکش ،ی مھ اب ه ئی ھ  ک

 ی سازمان دھی و حتیئامريکا ی کشتکي در جادانفجاري ا،ی ربائماي ھواپ،ی کردند، پناھندگان کوبائیدر بنادر کار م

  . شده بودینيشبيپ امريکا ی در شھرھایستي تروراتيعمل

شتني بۀ و جامعامريکا مردم فتني به ھدف فری طرحھائنيچن ا پ ود ت ده ب ار یباني الملل در برنامه وارد ش ومافک  ی عم

  .  کاسترو جلب کننددليف  کوبا،ستي به حکومت رھبر کموندني بخشاني کوبا و پاهي جنگ علیرا برا

ه در صف نظامینيشبي پی حتامريکا ی نظاممقامات د ک ا اني کرده بودن ات بیئامريک ته تلف د و نوش د  دھن  یم«: بودن

وان او جنگميت ر کنجي را در خلی ن امو منفج ازمي گوآنتان تھم س اطرآن م ه خ ا را ب ت قربان. مي و کوب  در انيو فھرس

  ». واقع خواھد بوددي مفاري بسی خشم عمومموج ختني برانگی برادي تردی بیئامريکا یروزنامه ھا

دھیده نشان م مانیمدارک باق «سدي نویبامفورد م  کهی شکلبه ده مرکز فرمان ه فرمان ه ب  طرحني ای دھد ک  یرا ک

  ». بوده استدکردهئي تأ، باشدی متحده ماالتي دولت اخي در تارني از بزھکارانه تریکيگمان 

http://abcnews.go.com/US/story?id=92662 

U.S.Military Wanted to Provoke War With Cuba – ABC News    

ورد ی ملّتي امنوي مطرح شده و در آرشی پنتاگون به حالت علنیسرّ   مدرکنيا ورثاتيعمل« در م ل » وود  ن قاب

  )٢٠٠١ اپريل ٣٠.  باشدی میدسترس

وان ١٩۶٢ نورث وود به سال اتيبه عمل  مرتبطمدرک راهيتوج« تحت عن ای نظامۀ مداخلی ب  شده ويآرش» در کوب

ه ی محي توضی موھومی ھاجادبھانهي ای متحده را برااالتي ای طرح ھای سرّ کيپلماتي دی ھاادداشتي. است د ک  دھ

  . بودنددهي کوبا تدارک دري حمله و تسخیبرا

ام ی سرّ ۀ از برنامیبخش ات،ي عملنيا ه ن ترو ب شتارکوبائ) ٢(» مانگوستاتيعمل« ضد کاس امل ک ه ش ود ک ایب  ی ھ

اخطر هي علی وحشتی فضای بود که در اذھان عمومنيھدف ا.  شدی متحده ماالتي اميمق  یامي در مستي کمونی کوب

ادي انگتني در واشی حتداي فلوری شھرھاگريو د دج شتني طرح در عنيا. کنن دگان ی حال شامل غرق کردن ک  پناھن

وائیروي توسط نی نظامري غیماي به ھواپئی ھواۀ حملیساز هي، شب)ی ساختگاي یواقع (یکوبائ ای ھ امفورد ... کوب ب

ری از پوشالیکي نورث وود احتماال اتيعمل «که دي گویم اني ت ه ری طرح ھ ا شده توسط  دولت یزي برنام  امريک

  ».بود

http://www.gwu.edu/~nsarchiv/news/20010430/doc1.pdf 

  

  ٢٠١٢ يۀ تا سور١٩۶٢ سال یاز کوبا  زمان،گذشت

ۀ نظری ولد،ي نرسی اجرائۀ و به مرحلد،ي وود مردود گردنورث اتي چه عملاگر شتار یعني آن ی اصلي تفاده ازک  اس

  . بار به کاربسته شدني و بشردوستانه چندی نظامۀ مداخلیشھروندان به عنوان بھانه برا

 اتي عملاز ی به عنوان جزئدي حوله صورت گرفت، باۀ در دھکد٢٠١٢ یرا که در ماه م ی کشتارايآ: یادي بنپرسش

   آورد؟ی به صدا در مهي سورهي طبل جنگ بشردوستانه را علی که صدامي بدانیسرّ 

ادر اکم ی رسانه ھ امني اح د، و فھرست اس سبت داده ش شار االسد ن ه دولت ب شتار ب ااني قربانی ک ه ھ  ی درروزنام

ه ھمیچند کشور اروپائ ھم زمان،. ختي برانگی را به شکل مؤثریه، خشم و تأسف عموم متحداالتيا  بي ترتني و ب

  . قطع کرده اندهي خود را باسورکيپلماتي روابط دايکانادا و استرال
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ار انگشتی در پدي بوده است که بای اسفناکی سرّ اتي طرح عملنفکي کشتارحوله جزء الايآ ورث وود«  کشف آث » ن

  م؟يباش آن یرو

داردني را در پشت اهي که دولت سوریموجھ لي دلچيھ شانهیول.  کشتار نشان دھد، وجود ن م و ن دارک  عالئ ا و م  یھ

اامروز ترور٢٠١١ ی ھا در ماه می دھد که از آغاز ناآرامیوجود دارد که نشان م استي ت ه از سوئی ھ درت ی ک  ق

ات. د بوده انهگنايول کشتار مردم بؤ شده اند، مسیباني پشتی خارجیھا ابع اطالع  دئي تأ٢٠١١ گست در الي اسرائیمن

  :عھده داشته است   را بهستي و استخدام مبارزان تروری کند که ناتو  سازماندھیم

دھ« دھیمرکزفرمان سل و فرمان اتو در بروک الی ن ال طراحهي ترکی ع اني نخستی در ح ام ھ  هي سوردر ی نظامی گ

د . کوپتري ضد تانک و ضدھلی به سالح ھاانيشورشھستند که عبارت است از مسلح ساختن  زارش داده ان منابع ما گ

ا ارا گفتگوھ رائیکه در بروکسل و آنک داز  راهی ب رایان شورھای اردو ب سلمان از ک  ی استخدام ھزاران داوطلب م

ه با  و جھان اسالمانهيخاورم ار شورشديآغاز شده است ک دهي سوراني در کن ارزه کنن ان  ازهيارتش ترک.  مب داوطلب

  ». فرستدی مهي آنھا را به سوری ضروری کند، و پس از آموزش ھای میرائيپذ

  

   ماندهی باقمردم ی ھستند که از خانه ھائیزھاي آن چدني  در حال دزدانيشورش

 

  ٢٠١٢ ی م٣٠. ی سازی جھانمرکزمطالعات

   و مبارزهھنرۀگاھنام

  ٢٠١٢ ی م٣١

  

   :نوشتيپ

١) ١    OpérationNorthwoods 
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رااالتي در ای افکار عمومفيتحر  که به ھدفندي را گوني پرچم دروغري زی سرّ ی نظاماتي عملرحط ده و ب  ی متح

  انجام گرفت١٩۶٢ کوبا در سال هي از جنگ علیبانيپشت

٢)  ٢ OpérationMangouste 


