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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

  
  از برلين - ن .م: فرستنده و مترجم

  ٢٠١۵ دسمبر ٢۵

  

 "خواھد امريکا به ھر قيمت، جنگ می"
متن اين فلم . لمان نشر شدالويزيون لمانی در يکی از شبکه ھای تاارش تحليلی به زبان ز يک  گ٢٠١۵در ماه مارچ 

ين ميان ادر. خصوص کشور اوکراين استه  اوضاع سياسی کشور ھای اروپائی و بۀ دقيقه ئی تحليل ھمه جانب۴٧

  .رول امريکا و روسيه به تحليل گرفته شده است

 يا انيميشن به بينندگان که به صورت گرافيک) ۴۵:١٩(  اخير فلم قۀارش، در دو دقيز اما فشرده يا نتيجه گيری اين گ

  .شود، برای ما افغانھا نيز خيلی جالب است ارائه می

 ّگرچه در عنوان اين فلم مشخصا از امريکا نام برده شده است، اما در فشرده يا نتيجه گيری آن از امريکا نام برده نمی

  ". مھاجم خارجی"شود، بلکه از 

 استفاده می"  امريکا "ۀاز  کلم" مھاجم خارجی "ۀواژ دری آن عوض ۀبه خاطر روشن شدن موضوع، در ترجم

  .شود

 دری ذيل به آسانی ۀتوان با ترجم  اخير فلم را میۀلمانی نشر شده، اما انيميشن دو دقيقاکه فلم به زبان   باوجود اين

  .تعقيب کرد

  

  :تحت عنوان) ۴۵:١٩(  اخير فلم ۀ دو دقيقۀترجم

  د؟شون ُجنگ ھای مدرن چطور راه اندازی می

  

  برھمزدن ثبات در منطقه  :فاز اول

سازد، تا منجر به جنگ ھای  آرام و بی ثبات می  امريکا نخست يک منطقه يا يک کشور مورد ھدفش را آنقدر نا

  .داخلی شود

  دھد؟ چطور اين کار را انجام می :فاز دوم 

  .يست ھای داخلی  کشور مورد ھدفش خشونت و ترورۀدر قدم اول برقرارکردن رابطه با تمام گروه ھای ناراضی، آماد
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برای امريکا مھم نيست، که اين گروه ھا ھواداران يک  تيم فوتبال، تروريست ھای حرفه ئی، افراطگرايان مذھبی، يا 

  .وفادار باشند/ اعمال خشونت، بی عاطفه و پايدارۀگروه ھای افراطی چپ يا راست باشند، مھم آنست که فقط آماد

 بھتر، سھمگيری در تصاميم مھم کشورشان و مفاد يا بھره ھای ۀين گروه ھا وعده ھای آيندااز امريکا به ھريک 

شوند، تا به خاطر رسيدن به اھداف خود  ين گروه ھا تشويق میابه اين ترتيب ھريک از. دھد ِبيشتر ديگری را می

  .بجنگند

اين گروه ھا  در از يرند، زيرا ھريک ذپی  ھمديگر را مًقتاوی يا سياسی، مه ئوجود اختالفات سليق اين گروه ھا با

  . بيشتر در رسيدن به اھداف خود می بينندت وحدت با گروه ھای ديگر را ،  وسيله ای برای  تقويءابتدا

  .است" ھمکنشی و ھمکاری با ديگران مقدمتر بر ھر چيز"شعار شان 

  ." پيشَ رويکجا و متحد با ديگرا ن حمله کن، اما راه خود را جدا از ديگران به"

  .سازد به ھمين ترتيب امريکا گروه ھای از ھر نگاه متفاوت را باھم يکجا می

طور مثال يک گروه افراطگرای ه  ھمکاری با ديگران نباشد، بۀّاحيانا اگر يکی ازين گروه ھا به ھيچ صورت آماد

کند، مانند  ت ھای ديگراستفاده میمذھبی، برای امريکا آنقدر مھم نيست، زيرا او از اين گروه در آينده برای عمليا

  . عمليات ھای انتحاری

  مسلح ساختن و تأمين مالی:  فاز سوم

اجير کشور خودش ، يا توسط  سرباز ھای مزدبگير يا اجير کشور ھای ديگر / امريکا به کمک سرباز ھای مزدبگير

  . دھد  می افراطی و اغواگر بودند، تعلميات تروريستی ءکه در ابتدا یئبه اين گروه ھا

شود، که اين کمپ  اما کوشش می .گيرد  تا حد امکان اين تعليمات بيرون از مرز ھای کشور مورد ھدفش صورت می

اگراين کارممکن نباشد، توسط طياره ھا از مناطق . ھا تا حد امکان در نزديکی مرز ھای کشور مورد ھدفش باشند

  .شوند دوردست به کشور مورد ھدف انتقال داده می

  .پردازد ُکند وبه  آنھا مزد برای جنگ می  میزيعامريکا به اين گروه ھا به مقدار کافی ھر نوع سالح تو

  حمله يا تھاجم:  فاز چھارم

 باالی ھدف ھای ملکی و افراد ملکی اءنظر به ستراتيژی، ابتد. کند امريکا اکنون پالن خود را در ميدان جنگ پياده می

که مردم ملکی  ين کار معطوف ساختن توجه جھانيان به اين کشور است، تا ايناھدف از. گيرد حمله صورت می

  .تقاضای کمک از خارج کنند

ل و پالنگذار اينھمه کشتارھاست، بلکه مردم دولت وشود، که در واقيعت امريکا مسؤ البته در رسانه ھا  نشر نمی

  .نددان ل میوضعيف کشور خود  را،  يا يک  گروه افراطی مذھبی را مسؤ

  اھداف امريکا ھمواره مشابه ست: فاز پنجم

  :به اين ترتيب

  .تا حد امکان بی ثبات و ضعيف ساختن کشور مورد ھدفش از داخل

  . بی ثباتی را به دوش حکومت ضعيف يا گروه ھای افراطی انداختنۀقصور يا گناه ھم

  . ک از بيرون شوند مورد ھدفش، تا مردم مجبور به تقاضای کمۀتا حد امکان برھمزدن نظم جامع

  . نظامی از بيرونۀتا حد امکان آماده ساختن اذھان عمومی برای مداخل

  الخره سرنگون ساختن دولت مورد ھدفشاب

  .َنام گروه خوب يا ميانه روه  خودش، بۀودر قدرت نشاندن يکی از گروه ھای تروريستی تربيه شد
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کشورمورد ھدفش بار ديگر دچار يک ھرج و تا   بيرون کشيدن قوای نظامی خودش از کشور مورد ھدفش،

  .مرج و بی ثباتی مطلق قرار گيرد

ی که خود تربيه کرده بود، و حاال آنھا را ئ نظامی امريکا برای ازبين بردن تمام گروه ھاۀبار ديگر حمل يک

  .کند نام تروريست معرفی میه ب

  . اشغال کشور مورد ھدف و يا تسخير تمام منابع طبيعی آن

ِن ھزينه يا  تاوان جنِگ  که جھت  به اصطالح نجات اين کشور از زيرسلطه تروريست ھا انجام داده  پرداخت

  .شده است

  .گيرد نام نجات دھنده و حامی کشور مورد ھدفش جشن میه امريکا خودش را ب: فاز ششم

  .کند   بزرگ عملی میۀنطق  را که تا حال در يک کشور خاص عملی کرد، حاال ھمين کار را در يک می  پالن:فاز ھفتم

در منطقه در کند، تا رقيب بزرگ خودش را  گروه ھای ناراضی چندين کشور را در عين زمان ترغيب و کمک می

  .توانست را که ھرگز به تنھائی از بين برده نمیی رقيب. محاصره گيرند

  .کند ل اين خرابکاری ھا معرفی میواندازد  و کشور رقيب را مسؤ راه میه ی را در منطقه بئ خرابکاری ھاءدر ابتدا

 مسلحانه کنند، تا  ۀکند، که از ھرطرف باالی کشور رقيب حمل  گروه ھای مسلح کشور ھای ھمسايه را کمک می

  .که تمام سالح ھای جنگی اين کشور ھا تمام شوند و بھترين نظاميان خود را از دست دھند زمانی

با يک عمليات بزرگ جنگی، .  بشريت رسيده، که خود وارد صحنه شودحاال نوبت به خودش، يعنی اين دشمن واقعی 

  . ورد آ عالوه کشور رقيب را تحت اشغال خودش میهّی را که قبال تشويق و کمک کرده بود، بئتمام کشور ھا

  

  باخت درين بازی کثيف طرف کيست؟

  .شريت را خوردند  و طبق پالن او عمل کردند فريب امريکا، اين  دشمن واقعی بءی اند، که در ابتدائ واقعی آنھاۀ بازند

  :اشاره از مترجم

  . حاال خود تان دريابيد، که کشور عزيز ما در کدام فاز اين پالن شوم قرار دارد

  

  . اخير اين فلم ترجمه شده استۀفقط دو دقيق

USA wollen Krieg um jeden Preis:  خواھد امريکا به ھر قيمت، جنگ می  

s7gE7KSfnQm=v?watch/com.youtube.www://https 

  

  

  

  

  

    

      

  


