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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
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 .Iran's M ايران آئينۀ

 
  حميد محوی:يسندهنو

  ٢٠١۴ اکتوبر ٠٢

 طرح خاورميانۀ بزرگ
 تخريب و تجزيۀ ايرانتوطئۀ آرام و بی سر و صدا برای 

 و نقش فرانسه برای حمله به ايران و دامن زدن به جنگ داخلی در ايران

 

  

نوشتۀ کاظم موافق، » یئ طلبی با تفکر قبيله رابطۀ تجزيه«اخيراً در سايت ايران گلوبال طی مقاله ای تحت عنوان 

با کنجکاوی (...) در پارلمان فرانسه سخنرانی داشته است ] يوسف بين طرف[، پی بردم که ٢٠١٤مبر  سپت٣٠رخۀ ؤم

حضور بنی طرف در پارلمان [جوی چگونگی  و گيری کردم و در سايت ھای ديگر در جستپيموضوع را کمی 

   : ه کشف قطعۀ زير نائل آمدم در سايت شھروند ب] فرانسه

 سيمناری بين المللی در پارلمان فرانسه در پاريس برگزارشد كه موضوع آن ٢٠١٢مبر جمعه چھاردھم سپتروز « 

اين سيمنار به ھمت پارلمان . بود“  خلق ھای غيرفارس در ايرانۀمسأل“ و“ ايران در بستر قيام ھاى بھار عربى”

 / ٢٠١٢مبر  سپت٢٠شھروند (» .ايران برگزارشدس و حزب دموكرات كردستان رد پاري كُ تفرانسه ، انستيتو

http://www.shahrvand.com/archives/31950( 

ورھای جوی بيشتر در انترنت متوجه شدم که اين فرد در محافل و مناسبت ھای پارلمانی کش و سپس با اندکی جست

نگارش و  به ھمين علت فوراً برای ھشدار ھم به ھم ميھنانم . اروپائی ديگری مانند ايتاليا نيز حضور داشته است

  .يادآوری نکاتی چند را ضروری دانستم
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به عنوان طرح » بھار عرب«از سوی واشنگتن آشنائی دارند، ھمه با اصطالح » خاورميانۀ بزرک«تقريباً ھمه با طرح 

 و نتايج آن آگاھی دارند، ھمه از اساندن اخوان المسلمين در جھان عرب آشنا ھستند، ھمه از جنگ عليه ليبيبه قدرت ر

تھاجم به عراق و نتايج آن آگاه ھستند، و ھمه از رويداھای سوريه چيزھائی شنيده اند، ھمه می دانند در افغانستان چه 

فريقای مرکزی کمتر مطلع ھستيم، از اھای فرانسه در مالی و در فريقا و لشکر کشی امی گذرد، البته ما از رويدادھای 

چھار (فريقا کمتر مطلع ھستيم، از آشوب ھا و زد و خوردھا در يمن بين شيعيان احضور نظامی اياالت متحده در 

ادھا، البته تمام اين رويد...از خطر جنگ بين ابر قدرت ھا نيز چيزھائی می دانيم...با سنی ھا کمتر مطلع ھستيم) امامی

ی ئو بی گمان با پوشش رسانه ھای پنتاگونی به ھمکاری فاحشه ھای رسانه ھای بزرگ يعنی روزنامه نگاران حرفه 

جز بخش کوچکی از کمونيست ھا، جملگی ه و بی گمان بخش مھمی از اپوزيسيون ھای ايرانی، ب... صورت می گيرد 

  .به ھمين گروه آخری تعلق دارند

 خاصه به اين علت که گاھنامۀ ھنر و مبارزه انباشته از گزارشات وتحليل —که وارد جزئيات شويم در نتيجه، بی آن 

 روشن است که طرح —جزئيات رويدادھای عراق و سوريه وغيره ھست و نيازی به تکرار آنھا نيست  دربارۀ 

ن طرح جنايتکارانه مطرح می از واقعيت عينی برخوردار بوده و ايران به عنوان آخرين ھدف اي» خاورميانۀ بزرگ«

 در محافل سياسی غرب، مانند پارلمان فرانسه، يا پارلمان يوسف بنی طرفباشد و بايد دانست که حضور افرادی مانند 

 ھرج و مرج و  در ايجادنشان می دھد که امپرياليست ھا با صبر و حوصله و با رعايت زمان بندی ...ايتاليا و غيره

جنگ و تغيير رژيم ھايشان، ايران را فراموش نکرده اند و زمينه چينی ھايشان که از ديرباز آغاز شده ھمچنان به 

  .ادامه دارد] بی سر و صدا[آرامی و به قول معروف 

يستی از مدتھا پيش، حتی در البته نبايد ناديده بگيريم که تالش برای بی ثبات سازی ايران با استفاده از روش ھای ترور

می شناسيم، و بعد ھا از طريق کردستان و » قيام آمل«طولی جنگ ھشت ساله و عمليات از درون مانند آنچه که به نام 

يعنی قارۀ استعماری ( به پشتيبانی اتحاديۀ اروپا يوسف بنی طرفبلوچستان و سپس مناطق جنوبی کشور که ھمين آقای 

 و عمليات تروريستی که به کشته شدن تعدادی از  دشاھی و مالکيت خود را مطالبه می کندروی آن حق پا) پنتاگون

دائمی به نظاميان ايران در مرزھا به انضمام حمالت قاچاقچيان  ی انجاميد و حمالت ئ ايرانی در زمينۀ ھسته تاداناس

ی تمام می شود، حملۀ ويروسی به  قربانی برای مأموران ايران٣٥٠٠مواد مخدر که ساالنه به بھای جان بيش از 

 و حتی می توانيم وجود  تعلق دارد» خاورميالنۀ بزرگ«گر به ھمين طرح ی ايران و بسياری موارد ديئتأسيسات ھسته 

 — مثل ھميشه از تاريخ پيدايش آن تا امروز— و ايدئولوژی اسالمی — خواھی نخواھی —خود جمھوری اسالمی را 

 نمايندگی آن را به حسن روحانیو امروز در پيوند با طبقۀ بورژوازی کمپرادور که شيخ  —در پيوند با طبقۀ حاکم 

طرح «بدانيم، زيرا يکی از درھای ورودی استعمار و به ويژه » طرح خاورميانۀ بزرگ«عھده دارد جزء جدائی ناپذير 

دم ايران توسط جمھوری اسالمی و ناميدن مر.  مختلف مذھبی و قومی استتسوء استفاده از گرايشا» خاورميانۀ بزرگ

دست تروريسم ه بھترين برگ بازی پيروزمندانه را برای نفوذ امپرياليست ھا ب» امت اسالمی« يا » امت مسلمان«به نام 

بين المللی به رھبری پنتاگون و اتحاديۀ اروپا و خالصه اتحاديۀ جنايتکار و استعماری ناتو و باز ھم به شکل خالصه تر 

  .را ليبراليسم آنگلوساکسون می دھددست اولته ب

در نتيجه با توجه به چشم انداز ھای تاريخ معاصر با مرور جنگ ھای استعماری با اورانيوم ضعيف شده از بالک ھای 

تاماوک ھا تا کالھک ھايشان، و با آگاھی به شيوه ای که امروز امپرياليست ھا در بی ثبات سازی و تخريب و تسخير 

م منابع آنھا به کار می بندند، يعنی مشخصاً به شکل جنگ داخلی با ويترين اپوزيسيون ھائی مانند کشورھا و سرانجا

  ... و غيرهابراھيم و البغدادی يا خليفه يوسف بنی طرف
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 با افشای تدارکات کشورھای مشوق ةً پيشگامان ايران بايد بيش از پيش در مبارزه عليه تروريسم بسيج شوند و مقدم

 کشورھای اتحاديۀ اروپا و اياالت متحده و ھم پيمانان آنھا در خليج فارس بسيج شوند و در جبھه ای تروريسم يعنی

 متشکل از شرکت برخی کشورھا در روندی که می تواند به ايجاد جنگ داخلی در ايران و اقدام به کشتار گستردۀ ملت

  . جلوگيری کنند،نجامدايران و تخريب و تجزيۀ ايران بي

 دوستان ايرانی در روياروئی عليه تروريسم و پيشگيری از آن بايد ن من، آنچه از سوی پيشگامان و ميھاز ديدگاه 

پيشگامان ايران و تمام . صورت بگيرد، فراتر از اطالع رسانی و يا تحليل مسائل در اشکال جاری و ساری است

ما نمی توانيم دست .  شکل مؤثر وارد کارزار شوندايرانيان واقعاً بايد بيدار شوند، يعنی به شکل مضاعف بيدار شده و به

روی دست بگذاريم و منتظر شويم که تروريسم و تبھکاران بين المللی به شکل آرام سايۀ مرگ را بر سر ما حاکم 

  .سازند

 گاھنامۀ ھنر و مبارزه 

 ٢٠١٤مبر سپت ٣٠

  

  


