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 باشد ینم نیلزوماً نظر افغان جرمن آنال ندهسیدهٔ نویعق،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول 

 
 ترجمه از : " م. ن. "

 امریکا به هر قیمت جنگ میخواهد

های آلمان پخش  شده است. شاید  در یکی از تلویزیون 2015ترجمۀ ست از چند دقیقۀ یک فلِم تحلیلی که سال 
 برای کسانیکه خوشبین استقرار عساکر امریکائی و ناتو در وطن عزیز ما استند، جالب باشد. 

 بعد خود می توانید دریابید، که کشور عزیز ما در کدام فاز این پالن شوم قرار دارد.
 

 جنگ های ُمدرن چطور راه اندازی میشوند؟
 

 در منطقهفاز اول:  برهمزدن ثبات 
امریکا نخست یک منطقه یا یک کشور مورد هدفش را آنقدر ناآرام و بی ثبات میسازد، تا منجر به جنگ های  

 داخلی شود.
 فاز دوم: چطور این کار را انجام میدهد؟

در قدم اول برقرارکردن رابطه با تمام گروه های ناراضی ، آماده خشونت و تروریست های داخلی  کشور مورد   
 ش.هدف

برای امریکا مهم نیست، که این گروه ها هواداران یک  تیم فوتبال، تروریست های حرفه ئی، افراطگرایان 
مذهبی، یا گروه های افراطی چپ یا راست باشند، مهم آنست که فقط آماده اعمال خشونت، بی عاطفه و 

 پایدار/وفادار باشند.
سهمگیری در تصامیم مهم کشورشان و مفاد یا بهره های  امریکا به هریک این گروه ها وعده های آینده بهتر،

ِِ دیگری را میدهد. به این ترتیب هریک ازین گروه ها تشویق میشوند، تا به خاطر رسیدن به اهداف خود  بیشتِر
 بجنگند.

 
ابتدا  این گروه ها باوجود اختالفات سلیقوی یا سیاسی، مؤقتاّ همدیگر را می پزیرند، زیرا هریک این گروه ها  در

 وحدت با گروه های دیگر را،  وسیله ای برای  تقویه بیشتر در رسیدن به اهداف خود می بینند.
 شعار شان " همکنشی و همکاری با دیگران مقدمتر بر هر چیز" است. 

 " یکجا و متحد با دیگرا ن حمله کن، اما راه خود را جدا از دیگران به پیش َرو".
 به همین ترتیب امریکا گروه های از هر نگاه متفاوت را باهم یکجا میسازد.

 
حیاناّ اگر یکی ازین گروه ها به هیچ صورت آماده همکاری با دیگران نباشد، بطور مثال یک گروه افراطگرای ا

فاده میکند، مانند مذهبی، برای امریکا آنقدر مهم نیست، زیرا او از این گروه در آینده برای عملیات های دیگراست
 عملیات های انتحاری. 

 
 فاز سوم:  مسلح ساختن و تأمین مالی

امریکا به کمک سرباز های مزدبگیر/ اجیر کشور خودش ، یا توسط  سرباز های مزدبگیر یا اجیر کشور های 
 دیگر به این گروه هایکه در ابتدا افراطی و اغواگر بودند، تعلمیات تروریستی  میدهد. 

امکان این تعلیمات بیرون از مرز های کشور مورد هدفش صورت میگیرد.اما کوشش میشود، که این کمپ تا حد  
ها تا حد امکان در نزدیکی مرز های کشور مورد هدفش باشند. اگراین کار ممکن نباشد، توسط طیاره ها از 

 مناطق دوردست به کشور مورد هدف انتقال داده میشوند.
 به مقدار کافی هر نوع سالح توضیح میکند وبه  آنها ُمزد برای جنگ میپردازد.امریکا به این گروه ها 

 
 فاز چهارم:  حمله یا تهاجم 
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امریکا اکنون پالن خود را در میدان جنگ پیاده میکند. نظر به ستراتیژی، ابتدأ باالی هدف های ملکی و افراد 
انیان به این کشور است، تا اینکه مردم ملکی حمله صورت میگیرد. هدف ازین کار معطوف ساختن توجه جه

 ملکی تقاضای کمک از خارج کنند.
البته در رسانه ها  نشر نمیشود، که در واقیعت امریکا مسؤل و پالنگذار اینهمه کشتارهاست، بلکه مردم دولت 

 ضعیف کشور خود  را،  یا یک  گروه افراطی مذهبی را مسؤل میدانند.
 

 واره مشابه ستفاز پینجم: اهداف امریکا هم
 به این ترتیب:

 تا حد امکان بی ثبات و ضعیف ساختن کشور مورد هدفش از داخل.
 قصور یا گناه همه بی ثباتی را به دوش حکومت ضعیف یا گروه های افراطی انداختن.

 تا حد امکان برهمزدن نظم جامعه مورد هدفش، تا مردم مجبور به تقاضای کمک از بیرون شوند. 
 آماده ساختن اذهان عمومی برای مداخلۀ  نظامی از بیرون. تا حد امکان

 بالخره سرنگون ساختن دولت مورد هدفش
 ودر قدرت نشاندن یکی از گروه های تروریستی تربیه شده خودش، بنام گروه خوب یا میانه َرو.

 بیرون کشیدن قوای نظامی خودش از کشور مورد هدفش،
 هرج و مرج و بی ثباتی مطلق قرار گیرد.تا  کشورمورد هدفش بار دیگر دچار یک 

یکبار دیگر حمله نظامی امریکا برای ازبین بردن تمام گروه های که خود تربیه کرده بود، و حاال آنها را بنام 
 تروریست معرفی میکند.

 اشغال کشور مورد هدف و یا تسخیر تمام منابع طبیعی آن. 
اصطالح نجات این کشور از زیرسلطه تروریست ها انجام داده شده پرداختن هزینه یا  تاوان جنِگ  که جهِت  به  

 است.
 

 فاز ششم: امریکا خودش را بنام نجات دهنده و حامی کشور مورد هدفش جشن میگیرد.
   
فاز هفتم:  پالنی  را که تا حال در یک کشور خاص عملی کرد، حاال همین کار را در یک منطقه  بزرگ عملی  

 میکند.
گروه های ناراضی چندین کشور را در عین زمان ترغیب و کمک میکند، تا رقیب بزرگ خودش را در منطقه در 

 محاصره گیرند. رقیِب را که هرگز به تنهائی از بین برده نمیتوانست.
 در ابتدا خرابکاری های را در منطقه براه میاندازد  و کشور رقیب را مسؤل این خرابکاری ها معرفی میکند.

گروه های مسلح کشور های همسایه را کمک میکند، که از هرطرف باالی کشور رقیب حمله مسلحانه کنند، تا   
 زمانیکه تمام سالح های جنگی این کشور ها تمام شوند و بهترین نظامیان خود را از دست دهند.

جنگی، تمام کشور های را حاال نوبت به خودش )امریکا( رسیده، که خود وارد صحنه شود. با یک عملیات بزرگ 
 که قبالّ تشویق و کمک کرده بود، بر عالوه کشور رقیب را تحت اشغال خودش میاورد. 

 
 باخت درین بازی کثیف با کیست؟

بازنده واقعی آنهای اند، که در ابتدا فریب امریکا، این  دشمن واقعی بشریت را خوردند  و طبق پالن او عمل  
 کردند.
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