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 طرح خاورميانه بزرگ و تغيير مرزها

  ساالر سيف الدينی:  نويسنده

  :درآمد● 

می ) 1" (طرح برای يک قرن جديد آمريکايی"پروژه موسوم به خاورميانه بزرگ بخشی از برنامه ای بزرگتر به نام 

بر .باورند که اين طرح به منزله ی مانيفست تاريخی محافظه کاران امريکايی می باشدبسياری از کارشناسان بر اين .باشد

برای همين منظور ارتش .اساس اين طرح ارتش امريکا برای انجام مسئوليت های محوله بسيار کوچکتر از حد انتظار است

يکی ديگر از فازهای مهم اين طرح .دا کندامريکا بايستی گسترش پيدا کند تا بتواند توانايی حضور در همه نقاط جهان را پي

به همين منظور طرح خاورميانه بزرگ بر اساس تکه تکه کردن کشورهای بزرگ .مسئله تامين انرژی اياالت متحده است

هر چند اجرای اين طرح در قالب برنامه ی طرح برای يک قرن .منطقه يا تغيير رژيم های سياسی آن ها تدوين شده است

ی به نومحافظه کاران امريکايی نسبت داده می شود که هم اکنون کاخ سفيد را ترک گفته اند ولی بايد دانست جديد آمريکاي

موسساتی و تئوری پردازانی که اين برنامه ها را پيش بينی کرده اند و همچنين سرمايه دارانی که از آن حمايت می کنند 

  .ی اين طرح در نيم سده آينده دارندهنوز دلبستگی فراوانی به اجرا) مافيای سياست جهانی(

متاسفانه شمار مقاالت پژوهشی و کتاب های منتشر شده در کشور ما پيرامون طرح خاورميانه بزرگ به قدری اندک است 

که  -که امکان دسترسی به آن ها برای همگان ميسر نبوده و اندک شمارند کسانی که پيرامون شناسايی اين طرح خطرناک 

  .تالش نموده اند –بايد به منزله دسيسه ای تلقی گردد  برای کشور ما

تالش و خواسته ی اين نوشتار بازشناسی طرح خاورميانه بزرگ،بازشناسايی نهادها، افراد و موسسات پژوهشی پشتيبان اين 

ور ما می طرح ،اهداف طرح خاورميانه بزرگ و در نهايت اقدامات عملی انجام شده در چارچوب همين برنامه در مورد کش

  .باشد
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  :فايده بحث● 

بايد از ناحيه خاورميانه  2025بنا بر داده های رسمی نزديک به هفتاد درصد انرژی مصرفی اياالت متحده امريکا تا سال 

اين وابستگی عظيم انرژی امريکا به منطقه مزبور کاخ سفيد و تئوريسن های امريکايی را وادار کرده است تا .تامين شود

  .ی توانند در انديشه بيمه کردن اين ناحيه به سود سياست های امريکا باشندجايی که م

خاورميانه عربی از دير باز و از بدو تاسيس .خاورميانه از دو بخش عمده خاورميانه عربی و غير عربی تشکيل يافته است

ين دولتها همواره توانسته اند در زير سيطره انگلستان و امريکا بوده است و ا) پس از جنگ جهانی نخست(کشورهای عربی

خاورميانه غير عربی نيز شامل ايران،ترکيه،کشورهای .تا کنون نظرات خود را به شيخ ها و دولت های عرب تحميل کنند

در ميان اين کشورها نيز دو کشور ايران و ترکيه جزو کشورهای قدرتمند به شمار .می باشد... جدا شده از شوروی سابق و

  .حد زيادی توان مقابله با خواست های غرب و اتخاذهای سياست های مستقل را دارا هستندمی روند که تا 

يکم به دليل در اختيار .اما ايران به دو دليل عمده بيش از ترکيه در هدف سياست های خاورميانه بزرگ قرار گرفته است

ع نفتی و هيدروکربنی جهان و ديگری به دريای مازندران يعنی يکی از بزرگ ترين مناب) جنوبی(داشتن ساحل نيمروزی 

  .علت ناهمسويی حکومت ايران با سياست های غرب و امريکا و دشمنی با اسرائيل

خاورميانه بزرگ رد صدد است با تکه تکه کردن کشورهای بزرگ و قدرتمند منطقه از جمله ايران،دولت های بی 

شيوه .مازندران و خليج فارس و ناحيه بصره به وجود آوردثبات،وابسته و ناتوان در نواحی حساسی چون سواحل دريای 

ايجاد اين بی ثباتی در اين ايران از سوی غربی ها تقسيم ايران به کشورها و مناطق کوچک با استفاده از گونه گونی قومی 

  .که خود حاصل گستردگی کشور و ناهمواری های جغرفيايی است، می باشد

ميت ايران به صورت مستقيم و جدی به وسيله طرح خاورميانه بزرگ و مدل های مشابه آن از اين چشم انداز استقالل و تما

به همين جهت بايستی برنامه ها و دسيسه هايی اينچنينی از سوی کارشناسان ايرانی به خوبی شناسايی شده .مورد تهديد است

  .يش گرفته شودو سياست های پدافندی و پيشگيرانه ی متناسب از سوی دولتمردان ايران در پ
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  : هدف اياالت متحده از طرح خاورميانه بزرگ ● 

يکی از شخصيت های مهم حزب سبزهای فرانسه در مورد پروژه خاورميانه بزرگ گفته است که اين طرح خطرناک در 

ابع و لوله لباس و آرايش زيبايی از آزادی و دموکراسی به جهان ارائه شده است ولی هدفی جز کنترل و در اختيار گرفتن من

در واقع منطقه خاورميانه که از کشورها،ملت ها،زبان و فرهنگ های مختلف تشکيل شده است انرژی کره .های نفتی ندارد

  .زمين را در حال حاضر تامين می کند ولی خود منطقه فقير و محروم به شمار می رود

ان نفتی اين کشور در مورد آينده جهان،ميزان طرح خاورميانه بزرگ حاصل پيش بينی اقتصاددانان امريکايی و کارشناس

طراحان پروژه يک قرن جديد امريکايی .سال آينده،جمعيت جهان و سرنوشت ابرقدرتی امريکا است 20انرژی مصرفی در 

ولی اين مورد نيز بدون پيش بينی وضعيت .در صدد هستند تا ابرقدرتی اين کشور را در دهه های آينده نيز تضمين نمايند

  .ه و برنامه ريزی ميسر شدنی نيستآيند

هفتاد و يک درصد نفت  2025اياالت متحده چگونه می تواند جهان را همواره در کنترل خود داشته باشد در حالی که تا سال 

امريکا چگونه می خواهد جهان را با وجود اين اندازه .درصد انرژی مصرفی اروپا از خارج تامين خواهد شد 68امريکا و 

نياز ساالنه امريکا  2030به جهان خارج خود اداره کند؟در حالی که طبق پيش بينی اقتصاددانان امريکايی تا سال  وابستگی

که اياالت متحده بايستی در   کار به جايی خواهد رسيد  به انرژی هر سال بيش از يک و نيم درصد افزايش خواهد يافت و

جمعيت امريکا پنج درصد کل جمعيت جهان را تشکيل می !داخت کندميليارد دالر پر 150برای واردات نفت  2029سال 

با اين کيفيات امريکا تالش دارد به جای اين که ...! دهد ولی همين کشور چهل درصد درآمد جهان را در اختيار گرفته است

انبار انرژی (نه مجبور باشد انرژی خود از بيرون تامين کند،مرزهای خود را تا جايی گسترش دهد که مرزهای خاورميا

طرح خاورميانه بزرگ با چنين هدفی از سوی کسانی چون دونالد رامسفلد،پل .درون مرزهای نفوذی اش قرار بگيرد) جهان

به شمار  -سرمايه دار و سياس گذار امريکايی -ولفويتز،ديک چينی،ريچارد پرل، که همگی شاگردان مکتب بروس جکسون 

اين طرح را به ) کشورهای صنعتی و روسيه(در اجالس کشورهای گروه هشت  2004امريکا در سال .می روند تنظيم شد

  .کشورهای عضو رسما ارائه کرده و خواستار بررسی آن از سوی دولت ها و همسويی آنان با دولت امريکا شد
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بيان داشت " رزهای خونينم"در مقاله ای به قلم رالف پترس با نام   وابسته به پنتاگون) 2" (نيروهای مسلح امريکا " مجله 

نويسنده اين مقاله که يکی از استراتژيست .که استقرار دموکراسی در جهان بدون تغيير مرزهای خاورميانه امکان پذير نيست

برای گسترش دموکراسی و از ميان بردن ريشه های : های معروف نظامی وابسته به نئوکان ها می باشد آشکارا می نويسند 

انتشار چنين مقاله در نشريه نزديک به پنتاگون حکايت از جديت  ! زهای خاورميانه بار ديگر تعيين شودتروريسم بايد مر

چنين طرحی دارد اما نويسنده به اين حقيقت اشاره ندارد که از بين بردن تروريسم چه مالزمه ای با تغيير مرزها دارد؟ و 

  را نابود کند؟چرا امريکا مجبور است برای مقابله يا تروريسم کشورها 

   

  :بنيادها و افراد همسو ● 

و هر   در ارتباط با طرح خاورميانه بزرگ نهادها،وزارتخانه ها و سازمان ها و افراد گوناگون و گسترده ای درگير هستند

اری شده يا يک از نهادها اعم از دولتی يا نيمه دولتی ،امنيتی يا سياسی و افراد و نويسنده ها ،نظريه پردازان و افراد خريد

فريب داده شده بخشی از زمينه ها و پيش نيازهای اين برنامه را تامين می کنند که در ادامه به بررسی اجمالی و گذرای 

  .بخشی از آنها پرداخته می شود

 که ديک چينی يکی از شناخته شده ترين چهره های وابسته به آن است» امريکن اينترپرايز« بنياد پژوهش های سياسی )الف

از عمده ترين نهادهای تحقيقاتی است که تا کنون بررسی های زيادی را پيرامون کشورهای خاورميانه و به ويژه قفقاز انجام 

... نتايج اين بررسی ها عمدتا بر حول محور تقويت سياست های قومی و ايجاد تنش های قومی در قفقاز،ايران و .داده است

در در واشينتگتن دی سی داير شد و زير لوای نام هايی چون  1943در سال  موسسه ی امريکن اينترپرايز.بوده است

در زمان حکومت جورج دبليو بوش نيمی .گسترش دموکراسی و آزادی اقدام به ارائه ی انگاره ها و دستور کار ها می نمايد

مايکل ) معاون وقت پنتاگون(کسانی همچون پل ولوفويتس .از پرسنل عالی رتبه دولت بوش با اين بنياد همکاری می کردند

رئيس (ريجارد پرل،جيمز وولسی ) تئوريسين و مشاور خارجی در دولت های امريکا با گرايش های شديد ضد ايرانی(لدين 

و بسياری ديگر از سياست گزاران امريکايی در اين بنياد فعاليت کرده و سياست های خاورميانه دولت های ) اسبق سيا

  .طرح ريزی می کنند محافظه کار امريکا را
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را برای دولت بوش تنظيم کرد و در بعد رسانه ای شبکه ها و " طرح برای يک قرن جديد آمريکايی"همين تيم پروژه ی 

مجالتی چون فاکس نيوز،نشنال رويو،نيو پابليک،ويکلی استاندارد و چندين هفته نامه و فصل نامه و موسسه تحقيقاتی ديگر 

  .فته انددر مدار فکری آن قرار گر

با همکاری هانا آرنت، در دانشگاه شيکاگو ) آلمانی - فيلسوف سياسی يهودی(در اين حلقه فکری کسانی چون لئو اشتراوس 

انديشه اشتراوسی بر اين پايه فکری بنا نهاده .قرار دارند و از نظر فلسفه ی سياسی نئوکان های امريکايی را تقويت می کنند

بنا بر .ا الهام از انديشه های يونانی و تقسيم گيتی به خير و شر نجات دهنده جهان می باشدشده است که دموکراسی غربی ب

بنابر اين .اين يا بايد دموکراسی غرب بر جهان غلبه کند و يا جهان در حالت بی روحی و بربريت باقی خواهند ماند

  .اکميت يابددموکراسی غربی حتی اگر الزم باشد بايد به زور اسلحه در کشورهای جهان ح

البته الزم به يادآوری است که در مرحله عمل ،پياده کردن دموکراسی و آزادی از سوی سياستمداران پيرو اين فلسفه سياسی 

جمله معرف رامسفلد .بايستی در راستای سياست های امريکا و با در نظر گرفتن منافع بلند مدت و ميان مدت اين دولت باشد

قدام به جنگ اتمی بايد با در نظر گرفتن سياست های امريکا و امنيت اسرائيل باشد به صورتی در مورد اين که هرگونه ا

  .شيوا گويای نيات درونی سياستمداران نئو محافظه کار امريکايی می باشد

بروس جکسون و جرج سروس دو تن از سياست گذاران و سرمايه داران بزرگ امريکايی :اسپانسر های جنبش ليبرال )ب

د که هر کدام به نوعی سعی دارند با توجه به منافع امريکا و با استفاده از سرمايه های کالن خويش جهان را دستخوش هستن

اين دو با به راه انداختن انقالب های رنگی و مخملی در آسيا و شرق اروپا موازنه قدرت را .دگرديسی های مطلوب خود کنند

مشابه ( داده اند و در مورد کشورهايی چون ايران و ترکيه مدل تنشهای قومیدر برخی از کشورها به سود امريکا تغيير 

  .را بررسی می کنند) آنچه که در بالکان گذشت

بروس جکسون با به راه انداختن جنگ های منطقه ای در آسيا و افريقا سود کالنی ر ا نصيب کارخانه های اسلحه سازی به 

نقش بروس جکسون در .نموده است) ز معاونين و سهامداران آن به شمار می روديکی ا(که " مارتين-الکهيد"ويژه کمپانی 

به راه انداختن جنگ اخير عراق و مقابله با حرکت ضد حمله نظامی شيراک و شرودر نيز چيزی نبوده که بتوان به سرعت 

ده و گرفتن موافقت ده برخی کشورهای اروپای شرقی با اياالت متح  بروس جکسون با همراه ساختن.از کنار آن گذشت
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نکته حايز اهميت ديگر در مورد جکسون سهامداری .کشور اروپايی، جبهه ائتالفی امريکا در حمله به عراق را تکميل کرد

شرکتی که بزرگ ترين طرف قرارداد وزارت دفاع امريکا بوده و عرضه .مارتين است –و سمت وی در کمپانی الکهيد 

الکهيد مارتين سود سرشاری از جنگ در .امنيتی به دولت امريکا و دولت فدرال است کننده خدمات نظامی و سيستمهای

رسانه های امريکايی فاش کرده اند .عراق برده است و هشتاد درصد از نيازهای نظامی و دفاعی پنتاگون را تامين می کند

  ... !دفاع امريکا داشته است قراردادی به ميزان هفده ميليارد دالر با وزارت 2002که اين شرکت تنها در سال 

دريای مازندارن  بروس جکسون در سالهای اخير بيشترين فعاليت خود را بر کشورهای آسيای ميانه و قفقاز و بطور خاص 

ايران که اين موضوع با توجه به پيشينه و ميزان نفوذ او در جهان به خودی خود بايد زنگ خطری برای .متوجه کرده است

  .و کارشناسان وزارت امورخارجه تلقی شود

نيز از ديگر چهره های امريکايی به شمار می رود که با وجود نزديکی به ) مجاری-سرمايه دار يهودی(جرج سروس 

ليبرال ها و دموکرات های امريکايی و مخالفت با جرج بوش در عرصه سياست خارجی و خاورميانه ای با نئوکان ها همراه 

شرياتی غربی سروس را بزرگ ترين سياستمدارِ  پولساز امريکايی می دانند و نشريه فوربس ثروت وی را در سال ن.است

بيشتر کارشناسان سياسی جهان،انقالب های رنگی را در جمهوری های سابق .ميليارد دالر دانسته 885بالغ بر  2002

مهاتير محمد در جريان بحران اقتصادی جنوبشرق آسيا  همچنين.روسيه متوجه سروس و بنيادهای وابسته به آن ميدانند

  .انگشت اتهام را به صورت مستقيم متوجه وی نمود

بنياد جامعه باز و بنياد سروس از جمله موسساتی هستند که در بيشتر کشورهای جهان به ويژه آسيا به فعاليت های آشکار و 

مخالفين رژيم های سياسی ... دی،پلوراليسم،جامعه آزاد ومخفی می پردازند و زير نقاب شعارهای چون دموکراسی،آزا

  .منطقه را به سود سياست های استعماری امريکا سازماندهی می کنند

در حال حاضر بنياد سروس يکی از بزرگ ترين نهادهای غير سياسی است که جنبشهای قومی و تجزيه طلبانه را در ترکيه 

از لحاظ تئوريک نيز همين بنيادها با تئوريزه کردن .حمايت مالی،سياسی می نمايد و ايران کاناليزه کرده و از اين حرکت ها

گفتمان های قومی از طريق خالی کردن دموکراسی و آزادی از محتوای راستين و جايگزينی اهداف ضد ملی به جای آنها 

  . انند،لباسی از دموکراسی و حقوق بشر بر تن تجزيه طلبی و جنگ قوميت ها در منطقه می پوش
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در اين بنيادها بر روی تيره ها و اقوام ايرانی مطالعات گسترده ای صورت می گيرد،ظرفيت ها و تاريخچه ی هر يک و 

نقاط قوت و ضعف هر کدام،جهش ها و سهم سياسی شان در تاريخ .رابطه قوميت ها با يکديگر به دقت بررسی می شود

گاهی تالش می کنند از خرده فرهنگ .م برنامه ای ساماندهی می شودايران موشکافی می گردد و در نهايت برای هر کدا

نويسنده های وابسته يا مرتبط با اين گونه .بر آن می نهند" خلق"يا " قوم"های ايران،فرهنگ مستقلی تصوير کنند و سپس نام 

آنگاه است که اندک .ن بنمايانندبنگاه ها مامور می شوند تاريخ مستقلی برای هر قوم بنويسند و سرنوشت آن را جدا از سايري

برای تيره ها و گويندگان يک لهجه استفاده می شود تا زمينه برای تنش های درونی ميان ايرانيان در " ملت"اندک از واژه 

  .سالها و بلکه دهه های آينده آماده شود

با موضوع برادری و ) ان بنياد سروساستاديار دانشگاه تل آويو و از کارمند(نوشته های تحريف شده و جهت دار برندا شفر 

اين کتاب .از جمله اقدامات آشکار موسسه سروس در تئوريزه کردن جنگ قوميتی در ايران بوده است) 3(مرزها در ايران 

  .از سوی افراد وابسته به جرج سروس در ايران با نام مستعار ترجمه ،چاپ و به صورت رايگان توزيع گرديد

ر جمهوری به اصطالح آذربايجان به شدت فعال بوده و از حاميان عمده طرح خاورميانه بزرگ می هم اکنون بنياد سروس د

) مستقر در ترکيه و به اصطالح جمهوری آذربايجان(  همه ساله به دهها تن از فعالين گروه های قومی در اين بنيادها.باشد

ه به ايران فرستاده می شوند و يا از طريق اينترنت با داده شد... آموزش های در مورد براندازی های نرم،انقالب مخملی و

  .اين نهادها و افراد هماهنگ می گردند

موسسات و بنيادهای به ظاهر موقوفه آلمانیِ  مستقر در اقليم کردستان و ترکيه به عنوان :موسسات و بنيادهای آلمانی ) ج

تحقق چنين پروژه ای منافع آلمان را در بازی  يکی از بازوهای حامی طرح خاورميانه بزرگ، تالش دارند در صورت

اين بنيادها با حمايت از گروه های سياسی کرد در شمال عراق و ترکيه و حمايت از احزاب سياسی ترک .سياسی تامين کنند

ن و طرفدار سرکوب کردها هم بر شدت بحران می افزايند و هم ميزان وابستگی کردها به خود را افزايش می دهند زيرا اي

  .وابستگی متضمن نفوذ دولت آلمان در ميان کردها خواهد بود

چرا که بر .الزم به يادآوری است که جايگاه ترکيه در طرح خاورميانه بزرگ همچون ايران جايگاهی است نگران کننده

ارامنه در زمين هايی که (و شمال شرق ) کرد نشين(اساس اين طرح ترکيه به سه قسمت تقسيم می شود و ناحيه جنوبشرق 
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پس از ديدار با جرج بوش  عالوه بر اين اظهارات رجب طيب اردوغان .از اين کشور جدا خواهند شد) مورد آن ادعا دارد

مبنی بر حمايت دولت ترکيه از اين طرح ،نگرانی هايی را در ميان محافل ترکيه بر انگيخته  2004در کاخ سفيد در سال 

  .است

  )4.(با نفوذ در اين کشور همچون امريکا از منابع انرژی شمال عراق بهره کافی را ببرد بنابراين آلمان نيز تالش دارد

  :ايران و پروژه خاورميانه بزرگ● 

اما شاه بيت اين طرح در .پروژه خاورميانه بزرگ در برگيرنده سرزمين های حدفاصل شمال افريقا تا مغولستان می باشد

سرزمين هايی که منبع انرژی جهان امروز .ی مازندران تحقق می يابددريا  مورد کشورهای کناره دريای پارس و

سرزمين هايی که در حاشيه آن مردمان شيعه مذهب و ايرانی زندگی می کنند و به طور خالصه سرزمين هايی که در .هستند

ن ديگر پروژه خاورميانه به زبا.گستره ی مرزهای پيشين ايران تا پيش از انعقاد قرارداد استعماری گلستان قرار گرفته اند

ايران (بزرگ درون مرزهای ايران تاريخی و فرهنگی قرار گرفته است و حتی در صورتی که مرزهای ايران سياسی 

  .را مورد تهديد قرار نمی داد،به طور يقين منافع حياتی ايران را در منطقه تهديد می کرد) مرکزی

که تا دويست سال پيش بر نيمی از آن (در منطقه موسوم به خاورميانه تز تقسيم قدرت بزرگ به تکه های کوچک تر؛ ايران 

اياالت متحده نمی تواند هيچ طرحی را در اين .کشوری قديمی به شمار می رود و در واقع صاحبخانه آن است) تسلط داشت

منطقه بدون کسب رضايت دولت ها و حکومت های حاکم بر ايران پيش ببرد ،همانطور که تا کنون در 

از اين منظر انديشه از ميان برداشتن اين قدرت منطقه ای همواره برای .ناکام بوده است... عراق،فلسطين،افغانستان و

سياست گذاران تندرو امريکايی جذاب بوده است،از طرفی اسراييل نيز به عنوان يک اقدام انتقام جويانه نسبت به ايجاد جنگ 

از اين روست که سرويس های اطالعاتی اين کشور در کنار سيا ، .گی داردداخلی در ايران و تحريک قوميت ها دلبست

  .و ميت در تحريک ايرانيان برای ايجاد تنش های قومی و داشتن گرايش های منطقه ای نقش قابل توجهی دارند 6.آی.ام
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يک از ادوار تاريخ زيرا در هيچ.اما به جرات می توان گفت که در ايران هيچگاه به خودی خود تنش قومی رخ نمی دهد

وجود ريشه های نژادی و زبانی و فرهنگی مشترک در ميان .ايران به ويژه تاريخ همروزگار چنين اتفاقی رخ نداده است

  .ايرانيان از ديرباز تا کنون مانع بزرگی در برابر اين پديده است

فرهنگ های ويژه خود هستند اما بايد ميان ملت ايران از تيره ها يا اقوام چندی تشکيل شده است که هر کدام دارای خرده 

قوم واژه ای است ناظر به فرهنگ يک گروه ولی ملت دارای بار سياسی است و با .مفهوم قوميت و مليت تفکيک قائل شد

اما .مهمتر اين که نسبت قوم به ملت همچون نسبت شاخه است به درخت.وجود دولت و سرزمين خاص معنا پيدا می کند

درست از واژه ها که به عمد صورت می گيرد ابزار عمده ی کسانی است که بر ) تعريف(و عدم شناسايی آميزش معانی 

  .طبل مسائل قومی می کوبند

عدم وجود زمينه اجتماعی برای تنش های قومی در ايران باعث می شود که دست هايی که مامور به اجرای مرحله به 

در نتيجه ايجاد گروههای قومی ،مسلح کردن .ی اقدامات فرهنگی دست بيازندمرحله پروژه خاورميانه بزرگ هستند به يکسر

آنها يا کمک های مالی و تبليغاتی و سرمايه گذاری های قابل توجه بر روی آن دسته از نيروهای اپوزيسيون که دارای 

  .گرايش های قومی و قبيله ای می باشند در همين چارچوب قابل بررسی و ارزيابی است

   

بحث پشتيبانی مالی و سياسی و تئوريک بيگانگان از : يت های سياسی و مالی امريکا از گروه های قومی در ايرانحما● 

مقامات بلند پايه .گروهک های متحجر قوم گرا و منطقه گرا در ايران چيزی نيست که نتوان آن را به آسانی اثبات کرد

کرده اند که در صدد هستند ايران را از درون متالشی کنند و   تاکيد در سخنان خود بر اين موضوع امريکايی بارها و بارها 

  . داليل اين موضوع از ديدگاه امريکايی نيز در سطور باال به صورت اجمالی ذکر شد.به کشور های کوچکتر تقسيم نمايند

زه حمايت مالی و سياسی حمايت های پشت پرده بيگانگان از افراد و دسته های تجزيه طلب در فاز تئوريک نيز به اندا 

تا جايی که در بنيادهای مطالعاتی ريز و درشت وابسته به حاميان و طراحان طرح خاورميانه بزرگ، گفتمان .وجود دارد

های قوم گرايی ،تجزيه طلبی و فدراليسم، تئوريزه شده و از راه های گوناگون برای نشر و گسترش به درون مرز فرستاده 
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تمان های مدرن و امروزی و تلفيق آن با قوم گرايی رايج ترين و زيرکانه ترين شيوه برای اين کار استفاده از گف.می شود

با به کار گيری گفتمان هايی چون آزادی ،پلوراليسم از هر نوع به ويژه قوميتی،حقوق " سروسی"تئوريسن های .است

نيم معيوب به نتايجی کامال نادرست و معيوب می  و بکار بردن مقدماتی نيم درست و... بشر،زبان مادری،آزادی انتخاب و 

  .دارا نيستند  رسند که به هيچ روی رنگی از واقعيت را

همانطور که گفته شد رويارويی جمهوری اسالمی با غرب به ويژه اسرائيل و امريکا و نيز تاکيد ايران بر حق استفاده اش از 

ت تا سياست گذاران امريکايی از مدل های گوناگونی برای ضربه انرژی هسته ای و بسياری ديگر از مسائل باعث شده اس

در زمان حکومت نومحافظه کاران گزينه اختالف های قومی .زدن به حکومت ايران و به تبع آن کشور ايران استفاده نمايند

ين راستا برخی در هم.و استفاده از به اصطالح تکثر قومی در ايران مورد توجه دولت بوش و کارگزاران آن قرار گرفت

نهادهای امنيتی وابسته به دولت امريکا پژوهش هايی را به سفارش دولت در مورد اقوام ايرانی و ظرفيت های هر يک 

انجام دادند و به دنبال آن مقاالت و نوشته های تئوريسن های امريکايی در نشريات نومحافظه کار به چاپ رسيد که هر يک 

  .وضعيت وخيم و تهديدات جديد برای تماميت ارضی ايران تلقی کردرا می توان به گونه ای گويای 

از مدافعان طرح خاورميانه بزرگ و نزديک به جناح معروف به بازهای در حزب جمهوری " ويکلی استاندارد"نشريه 

مريکا به ايران در مورد مدل حمله احتمالی ا) معاون ستاد هوايی هوايی امريکا(خواه در مقاله ای به قلم توماس مک ايندی 

عمليات گسترده نظامی به همراه عمليات پنهان از ناراضيان داخلی همانطور که در افغانستان «: اين گونه ابراز نظر می کند

  )5( » .برای سرنگونی رژيم طرح ريزی شود] زبان[اجرا شد می تواند با استفاده از گروه های قومی غيرفارس

پيرامون استفاده از گروه های  2007زها در خاورميانه در نشريه اورشليم پست در سال از هواداران تغيير مر مايکل روبين

اگر دولت بوش اراده سياسی مبتنی بر پيگيری جنگ عليه «: تجزيه طلب برای سرنگونی رژيم ايران چنين می نويسد

با حمايت از گروه های آذری و تروريست ها و طرفدارانشان را داشته باشد می توان حکومت دينی ايران را ساقط کرد و 

  )6(» .کرد در ايران و حمله گسترده نظامی ،تهران شکست خواهد خورد

استفاده امريکا از گروه های دست آموز مسلح در نواحی مرزی ايران که هر روز گروهی از مرزدارانِ  کشورمان به 

بين شهری می کنند چيزی نيست که از نظرها دور  شهادت می رسانند و اقدام به بمب گذاری در شهرها و يا بستن جاده های
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به اين حقيقت اذعان دارند و هم مقامات امريکايی گاه ) در جنوبشرق و شمالغرب(چرا که هم سرکرده اين گروها .مانده باشد

  .و بيگاه به اين موضوع به عنوان يک اهرم فشار عليه ايران اشاره می کنند

تاسيس شده است در يکی از  1990ه های گروه تروريستی پژاک که در سال فردی موسوم به حاج احمدی از سرکرد

به اياالت متحده در گفتگو با واشنگتن تايمز هدف از اين مسافرت را دريافت کمک های ) 2006آگوست (سفرهای خود

ريکايی برای مالی،سياسی و نظامی از دولت امريکا برای سرنگونی حکومت ايران عنوان کرده و متعاقب آن افسران ام

دی آلمان نيز .آر.دوربين خبرنگار تلويزيون ای.آموزش نيروهای پژاک در شمال عراق وارد ارودگاه های اين سازمان شدند

به هنگام تهييه خبر از اردوگاه های پژاک به حضور نظاميان و افسران امريکايی در اين کمپ ها اشاره نمود و سرکرده ی 

  .ر گروهش در عراق را امتيازی برای امريکا دانستپژاک نيز در همان مصاحبه حضو

در نشريه نيويورکر به نوع استفاده امريکا و متحدانش از اين " عملکرد بعدی"در مقاله ای با عنوان " سيمور هرش "

در شش « . گروهها اشاره کرده و به صورت گويا به وابستگی سازمان های قومگرا و هدف از تاسيس آن ها پرداخته است

اين گروه اخيرا يورش هايی به درون .اه گذشته اسراييل و امريکا به گسترش حمايت خود از پژاک شدت بخشيده اندم

پنتاگون :...يکی از مشاوران دولت امريکا که ارتباط نزديکی با پنتاگون دارد به من گفت .مرزهای ايران انجام داده است

لوچ برقرار کرده است و آن ها به افزايش اقدامات برای تحليل بردن روباط پنهانی را با گروه های قومی آذری،کرد و ب

اسراييل حتی به گروه های کردی آموزش و .اقتدار دولت ايران در نواحی شمال غربی و جنوب شرقی ترغيب کرده است

ه قرار بگيرد را اين گروه های کردی همچنين فهرستی از اهدافی که در ايران بايد مورد حمل.تجهيزات نظای ارائه می کند

  )7(» .از سوی اسرائيل در چارچوب منافع امريکا دريافت کرده اند

اعالم کرد که اين گروهِ  مستقر  2007سی در ماه می .بی.در مورد حمايت واشينگتن از گروه موسوم به جنداهللا نيز شبکه ان

  .در پاکستان به تشويق سيا در نواحی مرزی ايران اقدام به خرابکاری می کنند

بی شک اياالت متحده در بيشتر کشورهای همسايه ايران دارای : پروژه خاورميانه بزرگ و کشورهای همسايه ايران□  

اين استفاده و اعمال .نفوذ سياسی سرشاری است که باعث می شود در مواقع لزوم از اين نفوذ بر عليه ايران استفاده نمايد

ار برای در اختيار داشتن پايگاه نظامی برای حمله به ايران باشد ، در فاز جنگ نفوذ عالوه بر اين که می تواند در جهت فش
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کشورهايی حاشيه نشين خليج فارس با حمايت و چراغ سبز امريکا ادعاهايی پيرامون جزيره های .روانی نيز جريان دارد

اتی را تشويق می کنند که از نام برخی موسسات مطالع Tايرانی خليج فارس مطرح می کنند و با استفاده از دالرهای نفتی

اين موضوع در برخی موارد به کتاب های درسی برخی کشورها نيز سرايت .های ديگری برای خليج فارس کاربری کنند

کانال های تلويزيونی وابسته به اعراب گاه و بيگاه تماميت ارضی ايران را با گزارش های وقيحانه ای زير .پيدا می کند

  .اين جنگ روانی و عمليات ايذايی عليه ايران بی شک بدون چراغ سبز ايران امکان پذير نمی باشد . . ..پرسش می برند و

نومحافظه کاران امريکايی تالش دارند تا با تحريک اعراب عليه ايران و تهديد قلمداد کردن اين کشور ،جبهه ی واحدی را 

سناتور مك آين نامزد جمهوري خواهان براي رياست جمهوري . در ميان کشورهای عربی عليه ايران به وجود بياورند

در ميز گردي در يك پايگاه دريائي آمريكا بعد از اشاره به پيشرفت هاي ايران در زمينه غني سازي  2006آمريكا در سال 

ن همچنان م: "اورانيوم آه به گفته وي در عين حال مي تواند در ساخت و توليد سالح اتمي استفاده شود، گفته بود 

فوريه  9هرالد تريبون ." (نگران جاه طلبي ايراني ها هستم آه قدمتي تاريخي مبني بر تسلط پارس ها بر منطقه دارد

2007(  

در يک مصاحبه ادعاهای مشابهی را مطرح کرده ) چهره ديگر محافظه کار (چند سال پيش از اين اظهارات نيز ديک چينی 

  .نژادپرستی نموده و از برخی مواضع کشورهای عرب حاشيه خليج فارس دفاع کرده بودو ايرانيان را متهم به فاشيسم و 

اياالت متحده عالوه بر کشورهای حاشيه خليج فارس در برخی کشورهای شمالی ايران نيز دارای کانون هايی است که به 

اکو به عنوان حکومتی که همه سفارش ها رژيم ب.هنگام نياز موضع امريکا يا اسراييل را برای فشار به ايران تقويت می کنند

و توصيه های مقامات امريکايی و اسرائيلی را مورد توجه قرار می دهد در طرح خاورميانه بزرگ امريکايی ها دارای 

از ديد امريکايی ها عالوه بر اين که می توان از خاک به .نقش فعالی می باشد و از کشورهای پايگاه به شمار می رود

وری آذربايجان برای حمله ايران استفاده کرد،می توان از ظرفيت های موج پان ترکيسم در اين کشور برای اصطالح جمه

  .فشار به ايران و در آينده دور برای تجزيه ايران استفاده کرد
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در مورد اهميت جمهوری   رژيم باکو -اسکات ريتر افسر اطالعاتی امريکا و بازرس نظامی مانورهای مشترک امريکا 

به دليل اين که همسايه ايران و .جمهوری آذربايجان برای منافع ما اهميت زيادی دارد« : آذربايجان برای امريکا می گويد

  )8(» .نزديک ترين راه برای رسيدن به تهران می باشد

روهای سيا ني« : با صراحت عنوان کرد که ) 2006سال (اسکات ريتر در مقاله ی ديگری که در الجزيره از وی چاپ شد  

و نيروهای ويژه امريکا ،نيروهای آذربايجان را در قالب واحدهای نيروهای ويژه آموزش می دهند که توانايی انجام عمليات 

  ».در درون خاک ايران و شوراندن بخش عظيم اقليت قومی آذری ها را داشته باشند

واشينتگن به دولت آذربايجان اطالعات الزم :د که عنوان کر 2006نيز در مارس  دانيل فرايدمشاور وزير خارجه امريکا ،

بی شک اطالع رژيم . زيرا آذربايجان حق دارد از آن آگاه شود.را در مورد طرح هايشان درباره ايران ارائه داده کرده است

مات است که به اين حکومت نورس جرات می دهد تا با برگزاری برخی کنفرانس ها با حضور مقا" طرح ها"باکو از اين 

رسمی در جهت نقض حاکميت ملی و تماميت ارضی ايران اقدام نمايد و نمايندگان مجلس اين کشور گاه و بيگاه با نامه ها و 

سخنرانی های گستاخانه پا را از گليم خود را فراتر گذاشته و به مقامات عالی رتبه ايران نامه هايی بفرستند و حتی در 

که رژيم باکو در کتاب های درسی خود با رسم برخی از نقشه ها بر سرزمين های به راستای آگاهی از همين طرح ها است 

در غير اين صورت بسيار بعيد به نظر می رسد اين کشور .گسترده چندين برابر وسعت خود ادعای مالکيت مطرح می نمايد

  .همچون ايران قرار دهدکوچک و نورس از ظرفيت های خود آگاه نبوده و بدون پشتوانه خود را در برابر قدرتی 

همانطور که گفتيم موسسات و تئوريسين های وابسته به طرح  :تئوری پردازی های تزريق شده از سوی امريکايی ها□ 

خاورميانه بزرگ برای پيش بردن پروژه خود تئوری ها و انگاره هايی را برای افراد و سازمان هايی که ايجاد کرده اند 

سمِ  مبتنی بر قوميت ها برای ايران از مهمترين اين نظريه پردازی ها است که بسياری از گروه مدل فدرالي.توليد می کنند

  .های تجزيه طلب به عنوان فاز نخستين تجزيه ايران به پيروی از نظريه پردازان ذکر شده به آن تمايل دارند

رانس جنجالی را با حضور عناصر ضدملی با همکاری موسسه امريکن اينتر پرايز کنف 2005مايکل لدين و تيم وی در سال 

کنفرانس مشابهی در واشينگتن برگزار  2006همچنين در سال . نام داشت» که نمونه ديگر برای فدراليسم«برگزار کرد که 

توسط دولت بوش و  2006برخی کارشناسان بر اين باورند که با تصويب قانون حمايت از آزادی در ايران در سال .شد
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ميليون دالری برای نيروهای اپوزيسيون ايران نيروهای قومی برای وانمود کردن خود به عنوان يک  75 اختصاص بودجه

نيرومند برای حکومت ايران با برگزاری کنفرانس های پياپی و تشکيل جبهه های هواخواه فدراليسم در صدد   آلترناتيو

  .برآمدند تا از اين بودجه کالن بهره مند شوند

به دو رسانه فارسی زبان راديو فردا تلويريون صدای امريکا اختصاص  2006از بودجه تعيين شده در سال نزديک به نيمی 

در سال های آتی اين دو رسانه به صورت هماهنگ تبديل شدند به رسانه هايی که اخبار مربوط به عناصر ضد ملی و .يافت

ننده در برنامه های اين دو رسانه به خود جرات می دهند خواست های آنها را بازتاب داده و اکنون بعضی مهمانان شرکت ک

  .به صورت آشکار از عناصر بيگانه پرست و قبيله گرایِ  درون مرز حمايت به عمل آورند

همانطور که گفته شد عالقه امريکا به تکه تکه کردن ايران در راستای پروژه قرن و ساختن يک قرن : بهره سخن ● 

اياالت متحده پس از روی کار آمدن نئوکان ها ،دور جديدی از مطالعات را بر .ه بزرگ می باشدامريکايی و طرح خاورميان

اين پروژه ی پژوهشی که يکسال به طول انجاميد به سفارش نيروی دريايی .آغاز کرد 2003روی اقوام ايرانی در سال 

تاثير «های قومی ايران واگذار شد و امريکا به شرکت هيکس و شرکاء به صورت دو پروژه تحقيقاتی در مورد اقليت 

سرهنگ ريگ النگ ،سخنگوی نيروی دريايی امريکا در مصاحبه با . نام گرفت» فرهنگ خارجی بر عمليات های نظامی

  )9.(فاينيشال تايمز به اين موضوع اشاره کرده و به پرسش های اين نشريه پاسخ داد

اثير زيادی بر مسائل قومی در ايران داشت و اين نيز يک واقعيت بدون شک ورود نئوکان ها به عرصه قدرت در امريکا ت

مقامات ايرانی با .است که عملکرد و واکنش های رسمی به اين موضوع در ايران به هيچ روی مثبت و سازنده نبوده است

با آن انجام وجود آگاهی از وجود چنين دسيسه هايی که از سوی امريکا هدايت می شود اقدامات مناسبی برای مقابله 

نکته دردآور اين که اگر قرار باشد با هر انتخابات در امريکا و روی کار آمدن دولت جديد، کشور ما بخشی از داشته .ندادند

از دست بدهد ،در اين صورت مفهوم   –که اتحاد ملی در راس آن هاست   - ها و اندوخته های چند هزار ساله خود را 

طبيعی است که عناصر ضدايرانی در منطقه خواستار قدرت گيری .کشور خدشه دار می شود حاکميت ملی و استقالل در اين

روند تجزيه و (اين پروسه .غرب هيچگاه توان تحمل يک ايران قدرتمند و بزرگ را در آسيا نداشته است.ايران نمی باشند

ی روسيه برای دست يابی به آب های سرزمين های قفقازی ايران از سو.از دويست سال پيش آغاز شده است) تضعيف ايران
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سرزمين های شرقی ايران از سوی انگلستان برای مقابله با روسيه .گرم و با همکاری هيئت حاکمه وقت ايران به تاراج رفت

اکنون برای رسيدن به منابع انرژی دريای .از ايران ستانده شد و بحرين نيز با يک توطئه ماسونی ديگر از ايران جدا ماند

دارن و سرکوب شيعيان در مناطق نفت خيز جهان ،ايران بايد ناتوان شود و در پنجاه سال آينده به چند کشور کوچکتر مازن

گذشته به دهها کشور تقسيم شد و در راس هر کدام يک هيئت حاکمه ضد ايرانی  همانطور که در دو سده ی .تقسيم شود

اما برای مقابله با طرح خاورميانه بزرگ چه بايد کرد؟ آيا بايد .ده باشدگمارده شد تا انديشه بازگشت و اتحاد از پيش خنثی ش

همچنان نظاره گر اوضاع باشيم ؟ آيا زمان آن فرانرسيده است که طرح و برنامه ی خودمان را برای منطقه ای که در آن 

  ائه دهيم؟صاحبخانه به شمار می رويم و در هر نقطه از آن نشانی از فرهنگ ملت ما يافت می شود ار

ايرانی که تا چندی پيش سرزمينی يکپارچه با پرچمی .طرح خاورميانه بزرگ درون مرزهای ايران بزرگ قرار گرفته است

در جهانی که به سوی اتحاد پيش می رود و اتحاديه های بزرگ و کوچک در افريقا،امريکا،جنوبشرق آسيا و اروپا .واحد بود

در اروپا دولت هايی که سال ها با يکديگر جنگيده و .يم به تنهايی ادامه حيات دهيمتشکيل می شود ما نيز نمی توان... و

دشمنی های تاريخی ميان ملت هاشان هنوز نيز به صورت رقابتی جريان دارد با تشکيل اتحاديه ای نيرومند به سوی 

حال .نوين را در جهان پديد آوردند وزنه ای... کنفدراسيونی پيش رفته رفتند و با برداشتن مرزها و يکسان سازی پولی و 

چگونه است که مردمان اين بخش از آسيا که تا سده گذشته زير لوای يک دولت و يک پرچم زندگی می کردند،دارای 

زبان،تبار و فرهنگ يکسانی هستند،ادبيات يکسانی دارند و در فالت واحدی زندگی می کنند نمی توانند با يکديگر همچون 

ی از سرزمين های ايرانی را داشته باشند؟ چرا بايستی ميليون ها ايرانی اسير خواست های استعماری چند گذشته اتحاديه ا

  تئوريسين و چند موسسه تحقيقاتی و مشتی از عوامل فرصت طلب و اپورتونيست ايرانی نما شوند؟

که ديگران برايشان نوشته اند را سر  يا بايد سرنوشتی را.بی شک ايرانيانِ  منطقه در برابر يک انتخاب بزرگ قرار دارند

تعظيم فرود آورند و در کشورهای ناتوان تر و ذره بينی تر زندگی کنند و منابع نفتی و معدنی شان را در اختيار گروهی 

سرمايه دار يهودی قرار دهند و در سرزمين خود برای رفاه و ابرقدرتی کشوری ديگر تالش کنند و يا با درانداختن نظم 

ملت ايران .خود ، نظم آزادگان جهان و نظم ضد استعمار به زيست سرافراز خويش در پهنه تاريخ ملی خود ادامه دهندنوين 

و جامعه بزرگ ايرانی به صورت طبيعی در جهت نيل به اهداف و منافع خويش حرکت می کند ولی ميزان هماهنگی دولت 
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امروزه بزرگ ترين مقابله با .رویِ  سکه را نمايان خواهد کردها و حکومت ها با اين سير تاريخی است که نقشِ  ديگر 

  .و طرح استعماری خاورميانه بزرگ نمود می يابد" پروژه يک قرن جديد امريکايی"امريکا در مقابله با 
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