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   حميد محوی:برگردان از
  ٢٠١۴ جون ٢٧

  ی ؟ئکالھبرداری رسانه 

  ؟متحد می شوند » جنگ عليه تروريسم «   برای ھدايتامريکا ايران و 

  ٢٠١٤ جون٢٤مرکز مطالعات جھانی سازی، 

  

 و عراق، و پس از تسخير شھر پس از اشغال عراق توسط شورشيان جھاد طلب به نام داعش يا امارات اسالمی در شام

ئی و ايرانی در پشت پرده در وين گردھمآئی تشکيل دادند، و بر امريکا دومين شھر بزرگ کشور، مقامات ،موصل

تھران برای مبارزه عليه شورشيان امارات : اساس گزارشات برخی رسانه ھا، آنھا به توافقی تاريخی دست يافته اند 

 چنين داستانی ۀدر نتيج.  ھمکاری خواھد کردريکاامبا »  عليه تروريسمامريکاجنگ «اسالمی در شام و عراق در بطن 

 ١٦آيا حقيقت دارد ؟ آيا دروغ است ؟ . نظر می رسده  و ايران بی بديل بامريکادر سياست خارجی مرتبط به مناسبات 

   در وين چه روی داده است ؟٢٠١٤ جون

  . در کار نبوده استمذاکره ایه است، ادفتبه گفتۀ تھران، ھيچ اتفاقی ني

 بر اين، با نمايش شگفت انگيزی، ھمواره در ادامۀ داستان سرائی ھای رسانه ھای غربی، واشينگتن با تھران عالوه

تروريسم « ھمکاری خواھد کرد، اگر چه وزارت امور خارجۀ اياالت متحده جمھوری اسالمی ايران را به عنوان 

  .عالی رتبۀ القاعد ه متھم می داندبازشناسی کرده که و اين کشور را به پشتيبانی از رھبران » دولتی 

نيروی قدس، وزير /جرم پدر خواندگی تروريسم در جھان توسط دولت ايران و پيکرۀ پاسداران انقالب اسالمی« 

اطالعات و امنيت انقالب اسالمی ھمچنان روی اين کشور سنگينی می کند، و حزب هللا به عنوان ھم پيمان تھران ثبات 

دولت اياالت متحده از طريق مجازات ھا و ديگر امکانات قانونی به تالش ھايش .  تھديد می کندلبنان و تمام منطقه را

  ». برای مقابله با پشتيبانی ھای ايران از عمليات تروريستی ادامه می دھد

 ] US State Department, Country Reports on Terrorism 2013[ 
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» ھمکاری«ايران به جرم پشتيبانی از القاعده و » مبارزه عليه«، در »اشتباه « به شکل شگفت آوری اين چرخش 

کس را نه در رسانه ھا و نه در کنگرۀ اياالت متحده به شگفتی  ھيچ» برای مبارزه عليه القاعده«ی با تھران کنون

وزير امور ] تحليل زير را بخوانيد[با وجود تمام اين تضادھای آشکار . کس پرسشی مطرح نکرد وانداشت و برای ھيچ

 تروريسم اسالمی تماس خواھد مقابله با«ان برای  با تھرامريکادولت : خارجه جان کری در اين مورد قاطع بود

  .»گرفت

بين » فعال«، و توافق ياد شده در وين نيز مناسبات »ديگر ھمکاری نمی کنند با يک «در حالی که اين دو دولت رسماً 

ای واشينگتن و تھران را منتفی می داند، ولی با اين وجود بر اساس گزارشات رسانه ھا چھارچوب ھمکاری مثبتی بر

  :مبادلۀ اطالعات فراھم آمده است 

 بدانند ما چه ھاآنچه من گفتم اين است که ما خواھان برقراری ارتباط با ايران ھستيم، برای اين که ايراني« : جان کری 

  »فکر می کنيم، که ما بدانيم آنھا چه فکر می کنند، که اطالعات مبادله شود تا مردم دچار اشتباه نشوند 

[ US State Department website :Interview With John Kerry ,June 16, 2014, emphase ajoutée ].  

اھم نمی خو...«: ، کری پاسخ گفت »آيا شما ھمکاری نظامی با ايران را در نظر گرفته ايد ؟ « : در پاسخ به اين پرسش 

من فکر می کنم که ما در اينجا برای ھر فرآيند سازنده ای که ... ھيچ احتمالی را برای تضمين ثبات واقعی حذف کنم،

بتواند خشونت ھا را کاھش دھد و وحدت و يکپارچگی عراق را حفظ کند، آماده ھستيم، به ويژه برای از بين بردن 

  ».  عراق ھستندنيروھای تروريست خارجی که در حال تکه پاره کردن

[US State Department website :Interview With John Kerry ,June 16, 2014 emphase ajoutée] 

  :تحليلگرانی که لوآنجلس تايمز از آنھا نقل قول آورده، می گويند 

ايران، در بھترين حالت، برای ھمکاری نظامی محدود مستعد ھستند، در صورتی که رئيس جمھور اياالت متحده و « 

  .»اوباما برای مداخلۀ نظامی مستقيم تصميم بگيرد، مانند وارد آوردن ضربۀ ھوائی در عراق 

وقتی برگزار  يعنی ٢٠١٤ جون ١٦گشايش مناسبات اياالت متحده در رابطه با ايران طی گردھمآئی وين روز دوشنبه 

. ی ايران بودئلۀ ھسته أ پيرامون مسمذاکره در حال William Burnsشد که معاون وزير امور خارجه، ويليام برنز 

ھا در مورد تھديد گروه ھای افراطی القاعده که از فرقه ھای سنی مذاکره « گويا که توافق بر اين اساس بوده است که 

  .ی ايران برگزار شودئلۀ ھسته أن مس پيرامومذاکراتدر حاشيۀ » مذھب ھستند

    اعالم کرد که به گفتۀ يک افسر اياالت متحده موضوع ارتباطی با ھمکاری نظامی٢٠١٤ جون ١٦لوس آنجلس تايمز، 

جای اين ه ب. نداشت» ژيک در مورد آيندۀ عراق با قطع نظر از مردم عراق و خسارات جانبی آنيتصميمات سترات«يا 

برای کشورھای منطقه صحبت خواھيم ) داعش( نوع تھديدات امارات اسالمی در شام و عراق ما دربارۀ« موضوع، 

کرد، و به ھمين گونه تھديدات اين گروه عليه ايران، و ضرورت پشتيبانی از حضور ايران و جلوگيری از يک برنامۀ 

 که می خواھند دربارۀ ھمکاری محدود ئی و ايرانی از چند روز پيش گويا که اعالم کرده اندامريکاافسران . »تنش آميز 
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 کنند که طی ھفتۀ گذشته شھرھای عراق مثل موصل و تکريت را به مذاکرهدر مورد نحوۀ مقابله با گروه ھای افراطی 

  .اشغال خود درآورده اند

  

  تھران از وجود توافق با واشينگتن اظھار بی اطالعی می کند

 و ايران متمرکز شده، منابع رسمی امريکااياالت متحدۀ » مکاریھ«در حالی که رسانه ھای غربی توجھشان روی 

، معاون وزير امور خارجۀ ايران جون ١٦روز . تھران از وجود چنين توافقاتی بين دو دولت اظھار بی اطالعی می کند

  :به روشنی اعالم کرد ) ھمکار ويليام برنز(حسين امير عبداللھيان 

مشاور . » در مورد ھمکاری متقابل در عراق نداشته است مذاکره ایی ھا ھيچ ئامريکاجمھوری اسالمی ايران با « 

  :اصلی رھبر عالی مقام ايران به سھم خود اعالم کرد 

ايران با اياالت متحده در مورد بحران عراق ھمکاری نخواھد داشت، تھران و واشينگتن اھدافشان برای کمک به « 

 خواھان کمک به عراق برای مبارزه عليه خشونت جاری تکفيريست  واقعاً اگر واشينگتن... »ملت عراق متفاوت است 

 تروريسم و آنھائی را که تروريست ھا را تأمين مالی ةً می باشد، می بايستی مقدم) امارات اسالمی در شام و عراق(ھا 

  . محکوم کند،می کنند

دعاوی رسانه ھای   حسن فيروزآبادی،نرالج فرماندھی نيروھای نظامی ايران،  مرکزه، فرماندجون ١٨چھارشنبه 

 به روزنامه نگاران تأکيد کرد غربی در مورد ھمکاری تھران با اياالت متحده در عراق را مردود اعالم کرد و مشخصاً 

، و اضافه کرد »حضور نيروھای ايرانی در عراق ضروری نيست « . که ايران ھيچ نيروئی در عراق پياده نکرده است

خبرگزاری فارس، (»  بی معنی است  ھيچ ھمکاری وجود نخواھد داشت، چنين امری کامالً امريکا و بين ايران« : که 

   )٢٠١٤ جون ٢٠

   در وين چه اتفاقی افتاده است ؟ ھيچ ؟جونطی 

  

  به سوی جنگی ديگر بين ايران و عراق ؟. زبانه کشيدن آتش جنگ

جوی تشويق ايران به مداخلۀ نظامی در عراق  و  جستگشايش ھای ديپلماتيک در تھران نشان می دھد که واشينگتن در

به ھر صورت مبادلۀ اطالھات بين . فناتيک و مذھبی که اياالت متحده آتش بيار آن بوده است» جنگ داخلی«است، يک 

 ۀبرنام. اياالت متحده و ايران در ھر سطحی که بوده باشد در رسانه ھا دست خوش تحريف و فريبکاری شده است

ل خودش می باشد تا اين کشور را به عنوان وواشينگتن تحريک و تشويق ايران به مداخلۀ نظامی تحت کنترمخفيانۀ 

  .ی دچار ضعف سازدئقدرت منطقه 

د نشده ئي توافقی برای ھمکاری تأچ و از سوی ايران ھينظر می رسد که ايران طعمه را نبلعيدهه با اين وجود، اين گونه ب

  .است

  

  پشتيبانی از القاعده: االت متحده جنگ تجاوزکارانۀ اي

سناريوی پنتاگون آتش افروزی بيشتر عليه مردم . سناريوی پنتاگون باال گرفتن جنگ و مداخلۀ نظامی عليه القاعده نيست

  .عراق و عليه جنبش مقاومت عراق است

اين گروه . حده می باشدشناخته شده است که امارات اسالمی در شام و عراق اختراع سرويس ھای اطالعاتی اياالت مت

. اسالم گرا توسط سيا پشتيبانی می شود و عربستان سعودی و قطر تأمين مالی آن را در اتحاد با واشينگتن به عھده دارند

  . از سازمان ھای القاعده در سوريه و عراق آگاه استامريکانياز به يادآوری نيست که دولت ايران نيز از پشتيبانی 
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 عکس، ھدف واشينگتن ه بکامالً .  تروريست ھای امارات اسالمی در شام و عراق را ھدف بگيردواشينگتن نمی خواھد

تضمين حفاظت از ارتش شورسيان امارات اسالمی در شام و عراق است که به شکل پنھانی از آنھا پشتيبانی به عمل 

تان سعودی را با انگشت نشان داده با آگاھی به چنين واقعياتی است که تھران در مقام پاسخ، قطر و عربس. می آورد

  .است که پدرخواندگان مالی بريگادھای تروريست امارات اسالمی در شام و عراق را به عھده دارند

 می بشار اسددر حال حاضر، عامالن تروريست امارات اسالمی در شام و عراق در سوريه عليه نيروھای دولت 

از سوی ديگرف نيروھای ويژۀ ايران، به انضمام .  ھستندامريکاتی جنگند و پيوسته در رابطه با مأموران اطالعا

ژيک بين تھران و دولت دمشق ينيروی قدس در چھار چوب توافقات و ھمکاری ھای سترات/ پاسداران انقالب اسالمی 

  .در سوريه ھستند

  

  با واشينگتن ؟» ھمکاری نظامی محدود«تا » بانی فعال تروريسم دولتی«از مقام : ايران 

  و گزارشات رسانه ھا، اصول بنيادی سياستامريکا ساعت، بر اساس بيانيه ھای رسمی اياالت متحدۀ ٢٤تنھا ظرف 

  .به حالت تعليق درآمد] به شکل موقتی ؟[مبر،  سپت١١خارجی اياالت متحده، پسا 

  

» عامل فعال تروريسم دولتی« ، واشينگتن جمھوری اسالمی ايران را به عنوان ٢٠٠١مبر  سپت١١فراموش نکنيم که از 

 حذف نشده، و در فھرست خود به ثبت رسانده و مدعی شده است که ايران از القاعده پشتيبانی می کند، اتھامی که رسماً 

 را متھم می داند که از تروريسم القاعده در سوريه و عراق پشتيبانی به عمل امريکااالت متحدۀ از سوی ديگر تھران اي

  .را مردود می داند» توافق برای ھمکاری«عالوه بر اين ايران وجود . آورده و آنھا را تأمين مالی کرده است

ايران کشوری است که به داليل متعدد، به نوعی نقش بانک « : در واقع نخست وزير کوندوليزا رايس چنين گفته است 

مرکزی تروريسم را در مناطق پر اھميت خاورميانه به عھده داشته است، مانند لبنان در رابطه با حزب هللا يا در 

  ». در جنوب عراق ھستيم فعاليت ھای ايران  نگرانسرزمين فلسطين، و ما عميقاً 

مبر از  سپت١١ در سوء قصد ، دادگاه فدرال يکی از مناطق نيويورک رأی داد که ايران واقعاً ٢٠١١عالوه بر اين، سال 

 ديروز اعالم کرد که ايران و حزب هللا George B. Daniels جرج دانيل ۀقاضی منطق« : القاعده پشتيبانی کرده است 

 پشتيبانی کرده و از ديدگاه قضائی از سوی صدھا خانوداه از ٢٠٠١مبر  سپت١١عده در سوء قصد ا از الق و مستقيماً عمالً 

  .»ول خسارات وارد شده ھستند ؤمس اين دادگاه را تشکيل می دھند بازماندگان قربانيان که شاکيان 

 ايران راه اندازی کرده اند و  دادگاه را عليهينم سپتمبر، امروز دو١١ از خانواده ھای قربانيان  نمايندگی  بهءوکال

مبر نقش کليدی داشته  سپت١١ طراحی و تسھيل سوء قصد  رمدارکی را مطرح کرده اند تا نشان دھند که اين کشور د

  .است

توسط ھمان وکالئی که شاکی دادگاه  ,.Bingham, et al. v. Islamic Republic of Iran et al  پروندۀ جديد،

Havlish, et al. v. Islamic Republic of Iran, et al . بودند عليه جمھوری اسالمی ايران به دادگاه فدرال تسليم

  Iran 911 Case. اين پرونده در حال حاضر به دادگاه منطقۀ مانھاتان سپرده شده است. شده است
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 امريکابر اساس گزارشات رسانه ھای غربی، ايران دست در دست ر راديکالی نيل می کنيم ؟ ييدر نتيجه ما به سوی تغ

 شده است تا  و سپس بر اساس گزارشات سخن گويان دو جانبۀ وين، ايران فراخوانده. عليه القاعده کار خواھد کرد

  !باشد » مبارزه عليه القاعده«در » جامعۀ بين الملل«ھمکار 

  !ن که ما را احمق فرض کرده است در اينجا يک نفر به ما دروغ می گويد و يا اي

به يکی از مناطق » آماده کردن يک حملۀ تروريستی«مدعی شده اند که ايران در حال : ی ديگر ئيک دروغ رسانه 

  .پايتخت کانادا است

از اين : سيلی از مقاله دربارۀ توافقات وين شبکه ھای خبری را در نورديد . ، رسانه ھای غربی اشباع شدندجون ١٦

  .» در جنگ عليه تروريسم کمک خواھد کردامريکابه « ايران پس 

» عامل تروريسم دولتی« ه با ايران زير طغيان امواج خبری که از عراق سرازير شده بود، گزارشات مشابھی در رابط

  .به ندرت مورد توجه قرار گرفت

 و ايران در وين امريکاضوع توافق در واقع، پس از انتشار مقاالت متعدد در نشريات کانادائی، ھمان روزی که مو

به نقل آورده بودند که ايران برای حملۀ تروريستی عليه پايتخت » معتبر«از مدارک اطالعاتی ) جون ١٦(مطرح شد 

  : نوشته بود National Post de Torontoو نشنال پست . کانادا تدارک می بيند

 Iran’s ‘anti-Canada rhetoric’ has officials on guard for possible Ottawa area terror 

attacks. 

افسران اطالعاتی می بايستی جمھوری اسالمی را ، »اوج گيری تبليغات پيرامون تھديد ايران عليه کانادا « در پاسخ به 

 از حالت سّری به عنوان تھديد تروريستی احتمالی در منطقۀ اتاوا تحت نظر می گرفتند، اين مورد را مدارکی که اخيراً 

 بر ھمگان اشکار است، در حالی که تنزل مناسبات ديپلماتيک بين اتاوا و تھران کامالً . د می کندئيخارج شده تأ

  .رشات اطالعاتی حاکی از اين امر است که دولت کانادا احتمال حملۀ تروريستی به پايتخت را در نظر گرفته استگزا

 نوع تھديد از سوی تھران در اتاوا را گزارشاتی که توسط مرکز محاسبات خطر تروريستی نوشته شده، مشخصاً 

  .»حمله در سطح بين المللی استفاده کرده استدر گذشته ايران از نيروی حزب هللا برای «مشخص نکرده است، ولی 

پرونده ھا تأکيد دارند که ايران در توطئۀ سال گذشته برای خارج ساختن قطار مسافربری به مقصد تورنتو دست داشته 

  . عملياتی توسط عناصر القاعده و از پايگاه ايران صورت گرفته استۀژاندارمری سلطنتی اعالم داشت که توطئ. است

چندين نھاد مھم دولت فدرال، سفارتخانه ھای خارجی، پايگاه ھای نظامی، مراکز توريستی و « : می گويد گزارش 

رويداد ھای ويژه در پايتخت کانادا محيط پر جذبه ای برای توطئه ھای تروريستی ايجاد می کند که می تواند انگيزه ھای 

  .»مختلفی داشته باشد

  .به ثبت رسانده است» ديگر تھديدات پتانسيل در پايتخت کانادا « ت گزارشات اطالعاتی ايران را در فھرس

در پی افزايش تنش بين تھران و اتاوا، مأموران اطالعاتی کانادا « : د کرده است که ئييک گزارش ديگر در رسانه ھا تأ

  .»در حال تجسس برای رديابی حملۀ تروريستی احتمالی ايران ھستند 

در موضع « :  ھشدار می دھد که در رابطه با ايران بايد جانب احتياط را رعايت کرد جان بيردوزير امور خارجه 

نظر می رسد که اين نوع تنش ھا بين تھران و اتاوا ادامه ه ر قابل مالحظه ای روی نداده، در نتيجه، بييگيری کانادا تغ

  ]CFRA ,le 17 Juin 2014[ . و اين تنش ھا مأموران اطالعاتی را به جنب و جوش وامی دارد. »دارد 

ليس وديگر و پ یليس اتاوا به ھمکاری سرويس ھاوليس اتاوا اعالم کرد که ادارۀ پوی پودر اين فاصلۀ زمانی، سخنگ

  .د استنظامی، و امنيتی کبک نيازامن



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۶

 نيز مبارزه عليه القاعده باشد، در امريکابرای اکنون بر فرض اين که اطالعات دروغ کانادا حقيقت داشته باشد و ھدف 

اين صورت چگونه ممکن است که واشينگتن خواستار ھمکاری کشوری باشد که مدعی شده اند که می خواھد نزديک 

، بی آن که از پشتيبانی فرضی ايران از القاعده در عمليات تروريستی »يعنی کانادا«ھم پيمان او را بمباران کند  ترين 

  مختلف در ستون پرونده ھای روی ھم انباشته شده در امنيت ملی ياد کنيم ؟

شنال پست منتشر شده و از  در نجون ١٦مأموران کانادائی که با اعتقاد راسخ به اعتبار پرونده ھای اطالعاتی شان که 

د ايران روی پايتخت سخن گفته اند، می بايستی چشمھايشان را باز می کردند و مقامات وزارت امور سنگينی کردن تھدي

درخواست » جنگ تمام عيار عليه تروريسم«ايران برای  خارجۀ اياالت متحده را می ديدند که از جمھوری اسالمی 

  .کمک کرده است

ی نيست، تھران ديگر از القاعده پشتيبانی نمی کند، و با بازگشت به وضعيت عادی، ايران ديگر رھبر تروريسم دولت

  . ياری می رساند که عليه القاعده مبارزه کندامريکاحاال به 

  طول خواھد انجاميد ؟ه چه مدت ب» وضعيت عادی«اين 

  

  .برنامۀ سّری برای کشاندن ايران در منازعات منطقه در شرف تکوين است

 طريق مداخلۀ نظامی عليه ساکنان سنی مذھب وارد جنگ داخلی عراق شود، به محض اين که ايران به شکل فعال و از

ايران را به عنوان کشور تجاوز کار اصلی نشان دھند و نه اياالت » جامعۀ بين الملل « احتمال خيلی زيادی دارد که 

 دولت مالکی تجاوز از سوی ديگر بخش ھائی از جنبش سنی مذھب از ھم اکنون ايران را به دليل پشتيبانی از. متحده

  .کار اصلی تلقی می کنند و نه اياالت متحده

  

  است» پدر خواندۀ تروريسم دولتی«اياالت متحده 

له به شکل زير أو دروغ ھای ناب و ساده، حقيقت مسفراسوی دروغ ھای اطالعاتی، و گزارشات رسانه ھا، تناقضات 

  :است 

به دليل را  عکس، ايران اياالت متحده ه و ب مردود دانسته استايران وجود توافق ھمکاری با اياالت متحد ه را  -

  .پشتيبانی از تروريست ھای امارات اسالمی در عراق و شام محکوم کرده است

مبر دست داشته است وجود ندارد، ھيچ مدرکی نيز وجود  سپت١١ اين که ايران در سوء قصد ھيچ مدرکی مبنی بر -

با . جمھوری اسالمی ايران پشتيبانی می شوند» دولت شيعۀ«اعده توسط  در شبکۀ القندارد تا نشان دھد که سنی مذھبان

رھبر « سال گذشته بر اساس توافقی سياسی از طريق رسانه ھا و جامعۀ اطالعاتی، ايران به عنوان ١٣اين وجود طی 

  .معرفی شده است» تروريسم دولتی

 روشن و آشکار است که القاعده، به انضمام امارات اسالمی در امالً  در حالی که ايران از القاعده پشتيبانی نمی کند، ک-

ناتو و به ھمين گونه اسرائيل از  - شام و عراق از سوی قطر و عربستان سعودی تأمين مالی می شوند و اياالت متحده

  .آنھا پشتيبانی می کنند

تبری وجود دارد که نشان می دھد که است، و پرونده ھای روشن و مع» دولت پدرخواندۀ تروريسم« اياالت متحده -

ناتو در چندين جنگ به عنوان ابزار  -افغانستان توسط اياالت متحده- القاعده و شاخه ھای آن از دوران جنگ شوروی

  .اطالعاتی مورد استفاده قرار گرفته اند
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 غرب ھستند که در  در سوريه، شورشيان النصره و امارات اسالمی در شام و عراق، پياده نظام اتحاديۀ نظامی-

نيروھای ويژۀ غربی در صفوف امارات اسالمی در . ل دارندواستخدام و آموزش نيروھای شبھه نظامی نظارت و کنتر

  .شام و عراق خدمت می کنند

اياالت .  شورشيان امارات اسالمی در شام و عراق توسط اتحاديۀ نظامی غرب آموزش ديده و تأمين مالی می شوند-

به ھيچ عنوان قصد ندارد پياده نظام خودش را يعنی امارات اسالمی در شام و عراق را ھدف بگيرد که در متحده و ناتو 

اياالت متحده بر آن است تا نيروھای شبھه نظامی . سوريه و عراق به حساب اياالت متحده جنگ افروزی می کنند

  .تروريست را حفظ کند

 ھر شکلی که صورت بگيرد، جنبش مقاومت عراق و شھروندان غير  حرکت نظامی ھدايت شده توسط اياالت متحده به-

  .نظامی را ھدف خواھد گرفت

ھدف نھائی از اين . ، يک ابزار جنگ نامتعارفامريکا امارات اسالمی در شام و عراق يک ابزار مھم اطالعاتی -

ی دولتی مالکی و امارات ديگر قرار دادن نيروھا  ناتو طراحی شده، در مقابل يک- جنگ که توسط اياالت متحده

ملت دچار بی ثباتی شود، و کشاندن ايران در يک جنگ  - اسالمی در شام و عراق است تا عراق به عنوان دولت

  .خشونت آميز مذھبی در منطقه

عراق، ايران، سوريه، لبنان، :  را طعمۀ خود سازد شماری از کشورھا]  يا غير مستقيممستقيماً [ اين جنگ می تواند -

اين روند به ترسيم مجدد خاور ميانه و آسيای مرکزی . ، ترکيه، عربستان سعودی، دولت ھای خليج، و پاکستاناردن

  .خواھد انجاميد

نقشۀ جغرافيای غير رسمی در ناتو و آکادمی جنگ اياالت ) : يا خاورميانۀ بزرگ: مترجم (نقشۀ طرح خاورميانۀ نو 

  . توسط روزنامۀ نيروی نظامی منتشر شده است٢٠٠٦ جونطی ...Ralph Petersمتحده؛ توسط سرھنگ رالف پترز 

Armed Forces Journal. [Map Copyright Lieutenant-Colonel Ralph Peters 2006.[  
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