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 سبز انسان عليه ئیدريا تفنگداران
 

  شودمی انجام قدرت تمام با امريکا در "سوم جھانی جنگ" تمرينات

 

 در شرقی اروپای شھرھای در جنگی ھایمھارت ارتقاء چگونگی ليجن، آموزشی پايگاه از زديدبا در "بست ديلی"

 به شبيه پايگاھی امريکا دريائی تفنگداران آموزش تقويت برای .کرد روشن را ھاامريکائی توسط روسيه مرز نزديکی

 و يابندی م يريتغ مرتب طوره ب بازيگران و ھالباس ھا،صحنه آرايش سناريوھا، آن در که اندساخته برداریفلم ميدان

 .شودمی متصاعد تصنعی صورته ب پھن و باروت بوی ھمچنين،

 که دھند،می آموزش افرادی به را روسپيان به نولفيت ۀشمار ندادن و ھابمب روی به نرفتن ليجن آموزشی پايگاه در

 که نمود مشخص و پرداخت ھاتمرين از کیيۀ مشاھد به "بست ديلی" .شوند اعزام روسيه مرزھای به است قرار

 .کنندمی آماده روسيه "سبز انسان" با جنگ برای چگونه را ھاامريکائی

 کثيف ھایراه از آنھا .کنندمی عبور شھر خطرناک ھایقسمت از درجه چھل گرمای در عرق در غرق جوان تفنگداران

 به روسی زبان به جمالتی تنگ معبرھای از فراگرفته، اروتب و پھن بوی را ھوا .گذرندمی شرقی اروپای روستاھای

 .کنندمی کمک تقاضای غيرنظاميان -رسدمی گوش

 از اطالعات دريافت -جنگی فرامين اجرای و خود از دفاع -آنھا مھمترۀ وظيف اما کنند، کمک خواھندمی ھاامريکائی

 .دارد قرار اھميت سوم ۀدرج در آنھا وظايف انمي در غيرنظاميان به کمک .است نولفيت طريق از دشمن ۀبرنام

 فرياد کسی .افتدمی زمين به تفنگدار گيرد،فرامی را پايگاه انفجار صدای -رودمی ساختگی بمب روی سربازان از يکی

 دفاعی موضع و کنندمی منتقل بيمارستان به باز ھوای در را ديدهآسيب سرباز او، دوستان !"شد کشته" :زندمی

 .شودمی شنيده کاالشنيکوف تفنگ رگبار آن از پس .رندگيمی

ه ب ليجن پايگاه در شود،می مشاھده شرقی اروپای فرضی کشور در که زبان،روس شورشيان با جنگ سازیشبيه ً،اخيرا

 .ناميد "سوم جھانی جنگ" برای تمرين را ای مناقشھ چنين آموزش، سازمانگران از يکی .گرددمی انجام منظم طور

 بلوک" عنوان تحت که سناريوئی اوکراين شرق رخدادھای و کريمه "الحاق" از پس کند،می تصريح پايگاه رماندهف

 نظاميان از کوچک گروه يک .باشد زندگی از جدا رسدنمی نظره ب رود،می صحنه روی ليجن پايگاه در "شرق

 .است نموده داير محلی نسربازا برای جنگی آموزش مرکز آنجا در اوکراين، در مستقر امريکائی
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 قبيل از مرگبار دفاعی تسلحليات فروش بر مبنی دفاع و خارجه وزارت مشترک پيشنھاد جوالی ماه در امريکا ۀکنگر

 .داد قرار تأئيد مورد را اوکراين ارتش به "جاولين" تانک ضد ۀمجموع

 .نيست تصنعی نيز سربازان احساسات عوض، در نيستند، واقعی ليجن آموزشی پايگاه در انفجارھا و ھابمب که چند ھر

ه ب اشتباھات وقوع خاطره ب ديگر ھایبرخی شدند، عصبانی خود بر ھابرخی پروازھا، تحليل ھنگام آموزش، پايان در

 .بود خواھد چه واقعی جنگ در اشتباھاتی چنين عاقبت فھميدند ھمه .افتادند گريه حالت

 نجات را مردم زندگی ما اينجا در که دارم، قطعی اطمينان من" :گويدمی جکسون گرگ پرسابقه، دريای تفنگدار

 آموزش ۀنتيج در دريائی تفنگداران که آنچه از من .کنيم سازیشبيه نتوانيم ما که ندارد وجود وضعيتی ھيچ دھيم،می

 ."حيرتم در دھند،می انجام ماۀ روز ھمه

 واقعی پھن و باروت بوی .شودمی ضبط پيشرفته دوربين ١۶٧ ۀطواسه ب دھد،می روی تمرين ميدان در که آنچه ۀھم

 روسيه مرز نزديک در زدهجنگ شھر در بودن حس ايجاد برای ًمخصوصا بو انتشار ژنراتور ۀواسطه ب آنھا .نيست

 .نيستند واقعی نيز نبرد و انفجار تيراندازی، بلند صداھای .شوندمی متصاعد

 تفنگداران واحدھای اگر :است اينطور وضعيت .باشند آماده کاری ھر انجام برای بايد آنھا" :کندمی تصريح جکسون

 ."ھستند سوم جھانی جنگ ۀبحبوح در يعنی، اند،شده مستقر اوکراين در دريائی

 و آموزش ميدان سازماندھی ولؤمس .است نھفته بازيگری مھارت با افرادی مشارکت در آموزش تأثيرگذاری راز

 ھم از پايگاه يک فقط توانستمی) ویتی اينو -ليجن پايگاه( بازيگران بدون" :داردمی اظھار يداولمست چيپ مربی،

 زبانه ب بخوبی بازيگران که اين خصوصه ب ."سازندمی تأثيرگذار را پايگاه افراد اين .باشد تعفن در غرق و پاشيده

 مھاجران دوم يا اول نسلھای از آنھا باشند؛می روس يا شرقی اروپای مردمان تبار از آنھا اکثريت .کنندمی تکلم روسی

 .ھستند

 اطالعات به کنند، دريافت ھاامريکائی از ارزشمندی اطالعات کنندمی سعی که سازند،می متصور را محلی مردم آنھا

 .کنندمی جلب کار اين به سربازان اطالعاتی امنيت تأمين منظوره ب را آنھا .يابند دست آنھا شخصی

 او و خواست را نشولفيت ۀشمار سرباز از "روسپی" يک ھا،نمايشنامه از يکی اجرای ھنگام بار يک که ریطوه ب

 سازی،شبيه اجرای پايان در .يافتند دست ھمکارانش و او شخصی اطالعات به آن از پس .داد وی به را خودۀ شمار

 واحد افراد ۀھم ًتقريبا خانه نشانی به "سلیع تله" چنين خاطر به که داشت، اظھار خود زيردستان به خطاب جکسون

 .يافتند دست

ی م يريتغ دائمی طوره ب بازيگران و ھاصحنه آرايش ھا،لباس ھا،سناريو برداری،فلم واقعی ميدان مانند ليجن، پايگاه در

 .يابند
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