
 
http://www.afghan-german.de 
http://www.afghan-german.com 
___________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 
1

 ديپلوم انجينير کريم عطائی

 يک راز کثيف
  م٢٠٠۶ آگست ٨

 واشنگتن، برلين، پاريس
  پاليسی- فاِرن -از سايت جرمنراپور خاص 

 
. اردوی امريکا تنظيم جديد تقريبًا تمام کشورهای شرق نزديک و ميانه را از لحاظ اقوام و نژاد توصيه می کند

وۀ ديگرممالک ترکيه، سوريه، لبنان، عربستان سعودی، عراق،      ازدست دادن اراضی و تجديد خطوط سرحدی برعال       
با انحالل دسته ای از ممالک بايد کشور های عرض وجود کنند که ار حقوق بين     . ايران و پاکستان را احتوا ميکند  

رق  به اين اساس در اراضی امروزی ش   . الدول برخور دار بوده، و از نگاه پيوند نژادی و مذهبی باهم مرتبط باشند      
آنچه از  . "کردستان آزاد"ترکيه، و شمال عراق دولِت يک پارچه ای بوجود خواهد آمد با وسعت سه برابر سوريه بنام    

ايران قسمت اعظم ساحلی و  . عراق باقی می ماند تقسيم ميگردد، و بغداد، مرکزعراق، ديگر وجود نمی داشته باشد
مکه و مدينه که تا    .  در آن تشکيل ميگردد   "بلو چستان آزاد  " مناطق هم سرحد خود با پاکستان را از دست ميدهد که    

اين کشوربا جنوب اردن  . حال در عربستان سعودی واقع اند، به مراکز عمدۀ يک کشور خداداد اسالمی ارتقا می يابند  
نظم جديد نژادی در نقشه های  . همسرحد می باشد، "اردن بزرگ"که دو برابر دولت هاشمی امروز وسعت دارد،  

 اکنون در     .Pierre Hillard (Paris) Drتعدد امريکائی درج بوده و از طرف تاريخ شناس فرانسوی، دکتورپيرهيالرد م
سياست آلمان در تبليع سياسی اين نظر رول عمده را بازی ميکند که دکتور هيالرد به آن    . فرانسه بنشر رسيده است

 در ميان گذاشته و  نقشه های مر بوطه را در    german-foreign-policy.comمعتقد بوده و موضوع را با ريداکسيون   
 .آلمان برای بار اول بنشر سپرده است 

مورخ  AFJ Armed Forces Journalتوصيه ها در مورد دگرگونی کاملِ  نظم حاضر کشورها، در ژونال قوای نظامی    
 نشر می  Army Timse Publishing Companyم، که بطور مسلسل از طرف کمپنی نشرات اردو تايمز   ٢٠٠۶جون 
 Army Times   Navyاين کمپنی اقًال ده نشريۀ اردو را منجمله آرمی تايمز، نيوی تايمز . ، بچاپ رسيده استشود

Times,  ط به گروپ َجنت ميديا نشر ميکند و مربو ) (Virginia, USAعوايد فعاليت اين گروپ که روز نامه . می باشد
 ميليارد دالر بالغ      ۶/٧م، نظر به راپور آن موسسه، به    ٢٠٠۵، در سال   است طتب نيز به آ ن مر USA todayمشهور 
 .ميگردد
 تجارب  

، ژورنال قوای نظامی بخوانندگان خود دو ترسيم را آشنا می   "ترسيم مجدد نقشۀ جغرافيائی شرق ميانه"تحت عنوان 
اف سرحدات آيندۀ شرق نزديک و   ، و ديگر آن انکش)Beforeقبلی (سازد، که يکی آن خطوط اساسی سرحدات فعلی،   

قراريکه از نوشتۀ ضميمه ای نقشه ها استنباط ميگردد، جهان اسالم قسمًا در اثر       .  را نشان می دهد  After)بعدی (ميانه 
فرو گذاشت خودی و قسمًا در اثر ميراث استعمار در يک حالت تنفر و قدرت جوئی قرار گرفته که ميتوان صرف با    

، يک افسر متقاعد اردوی امريکايی مينويسد، تغيير (Ralph Peters)رالف پيترز. ا مقابله نمودتغيير سرحدات با آنه
پنهان نمی دارد که او تجارب " پيترز. "و مذهب صورت گيرد) اقوام خون شريک(سرحدات بايد به اساس نژاد
م در بغداد اقامت  ٢٠٠۶ر سال نظر به معلومات ريداکسيون، او برای بار اخير در بها . استخباراتی در اختيار دارد

 . داشت
 ملکيت ناحق   

، شکستاندن عربستان سعودی فعلی را که بايد بزرگترين نقصان اراضی را متقبل "پيترز"نقشه های منتشره زير نام 
دليل تغيير شکل عربستان سعودی بصورت راديکال، چگونگی طبقۀ حاکم، که نه تنها در  . گردد، توصيه ميدارد 

بصورت مبالغه آميز و اختناق آور بنا نموده بلکه کًال غير اينکه مستحق باشد، غنای نفت را در جهان، مذهب را 
 - بايد مناطق نفت خيِز سواحل جنوب "عدالت"ژورنال قوای اردو مينويسد، برای تحقق   .  اختيار دارد، آورده ميشود  

 صرف کنترول آن بر منابع نفت نبايد.  غرب عربستان سعودی امروزه از آن جدا گرديده و به يمن سپرده شود   
از اين لحاظ بايد   . تضعيف گردد بلکه از نفوذ بی حد مذهبی که رياض در اماکن مقدس مکه و مدينه دارد، کاسته شود

 اداره شود که ساحه بزرگ در اختيار داشته      "دولت مقدس اسالم"ساحۀ قبلی مو ثريت پيغمبر، حضرت محمد، از يک 
 .  حکومت بايد بصورت متناوب ترويج مکاتب مختلف مذهبی را عهده دار گردد -زی باشد اما بدون اداره مستمر مرک  

 تسليم، قناعت        
نويسنده، افسر نظامی امريکا، به کرد های جدائی طلب اراضی صد در صد اضافی را در ترکيه، سوريه، عراق و در        

 که   "کردستان آزاد"ک کشور خيالی اين کشور ها قسمت های بزرگ مناطق خود را بسود ي    . ايران عرضه ميکند 
ترکيه " ديارباکر" که ساحه ای از "کردستان آزاد". تاسيس آن بيشتر ازين بتعويق انداخته نمی شود، از دست می دهند

ايران را در بر ميگيرد، کشوری خواهد بود که بين بلغاريا و جاپان از همه بيشتر به غرب سر تسليم  " تبريز"الی 
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تذکر يافته و عاری از هرگونه انگيزۀ منفعت جوئی در بريدن اراضی     " ژورنال قوای نظامی"در پايان می کند که 
 .برای کشور های عضو يو ِان ميگردد 

 از اختيار کشيدن  
برای اينکه کنترول خليج فارس و کنترول منابع نفتی آن از اختيار ايران کشيده شود، تمام ساحه ساحلی آن کشور به      

به اين طريق هردو کشور رقيب      .  سيس که با از بقايای عراق بوجود می آيد، سپرده خواهد شد       يک مملکت جديد التا 
در حاليکه از مو جوديت عراق      . که در برابر غرب کله ميزنند، اساسات مادی استقال ل خود را از دست می دهند  
اين قسمت ها . طق سرحد شرقی آنچيزی بجا نمی ماند، برای تهران  و اليات مرکزی آن باقی خواهد ماند ولی نه منا

 .  تعلق ميگيرد،"بلو چستان"بنام  تا اندازه ای به افغانستان و تا اندازه ای هم به يک محصول ديگری  فانتازی 
   دور منظر جديد  

قراريکه تاريخ شناس فرانسوی، پيرهيالرد، قضاوت دارد پرخاشگرستيزی نژادی قدرت های غربی توسط سياست  
 را جديدًا     "شرق ميانه"هيالرد به کوشش های موسسات پيش قراولی آلمان، که  . دتًا پشتيبانی ميگرددخارجی آلمان عم

 "Bertelsmann-Stiftungبرتلسمن "مدل سازی مينمايد، اشاره نموده وبه اين ارتباط از فعاليت های موسسه خيريه  
  (Kronberger Gespräche)روی شرق نزديک اين موسسه همه ساله مجالس تبادل افکار را، جهت مباحث       .  تذکر ميدهد

 دولت های ثروتمند اسالمی مودر بحث و   "دگرگونی سياسی، اقتصادی و موسسات مذهبی "ترتيب مينمايد که در آنها 
قراريکه در        ). ولدنگ کنند ( محکم ببندند "Euro-Atlantic اتالنتيک-ُايرو"مداقه قرار ميگيرند تا آنها را بمحور 

 وسايل   و" قدم بقدم انکشاف حضور اروپا در منطقه " درج است، بايد  "برتلسمن"ال جاری مذاکرات   پروتوکول س
اين اشاره ترکيبی است از فعاليتهای دپلوماسی و سر نگونی      .   در اختيار گذاشته شود "برای تعميل توانائی امريکا"

سرحدات   " شده بود که بايد از اهميت   تقاضا"برتلسمن"در يکی از مذکرات .  با تهديدات جنگ")حقوق اقليت ها("
 . در منطقه هرچه زود تر کاسته شود، تا دور منظر جديد باز شده باشد " اداری و طبيعی 
 غير طبيعی  

اين مو سسه شام قبل از جنگ يوگو سالوی     .  نا معلوم نيست"برتلسمن"تقسيم بندی جديد کلی سيستم کشورها برای 
 استفاده شده و گروپهای اقوام را که خون شريک باشند، با استفاده ازحقوق    توصيه نمود تا از پرنسيپ های نژادی 

م پالن تقسيم نژادی در ١٩٩۶در سال " برتلسمن"همچنان برای . اراضی در برابردولت مرکزی به بغاوت بکشند
کر يافته است، تذ" ژورنال نظامی اردو "مشابه به آن که در  . هانگری، رومانيه، روسيه و قفقاز شمالی تثبيت شده بود 

به " برتلسمن "در اين ضمن نويسندۀ  . بسياری از ممالک عضو ملل متحد با از دست دادن حيثيت دولتی تهديد ميگردند    
 .سرحدات کشيده شده ای غير طبيعی اتکا نموده و ادعای غلط خون شريکی را مردود می پندارد      

 پاکسازی نژادی مو فق است   
" تغيير"تيوريسن هائی که آن زمان. مان در زمان بيسمارک رجعت ميکند تهاجم نژادی به سياست شروع شدۀ آل 

ميگويد  " ژورنال قوای اردو"سرحدات دول را به اساس تعلقات قومی و گروپ های نژادی مشاهده ميکردند، امروز  
ين  هم"در اثر تشکيل غير طبيعی اراضی، سرحدات: نويسندۀ نظامی ميگويد . که سرحدات هيچگاه ساکن نبوده اند

در باره بکار برد وسايل رضاکاران معلومات . "از کانگو گرفته تا کوسوو و الی قفقاز تغيير شکل ميدهند "، "حاال
 ." ساله فاش کند۵٠٠٠انسان ميتواند يک راز کثيف را از تاريخ  . "عرضه ميگردد

 
  Dr. Pierre Hillard مصاحبه با دکتور پير هيالرد

 ی پاليس- فاِرن-طرف سايت جرمناز 
 م٢٠٠۶ آگست ٨پاريس 

 
 آيا دگرگونی نژادی در شرق نزديک و ميانه جدی است؟ : سوال
در اساس اينها عکس العملِ  ازيک سياست همه جانبه است که  . کوشش های جاری، بايد جدی گرفته شوند: هيالرد

، دگرگون "ومت کنتفرقه انداز و حک"هدف دارد، تمام منطقه را نظر به معيارهای نژادی و مذهبی روی پرنسيپ  
 "دولت مقدس اسالمی "اين تجزيه ارزش های دينی را نيز در بر ميگيرد و اين از آن پيدا است که تشکيل يک   . کنند

هدف اين است که پرنسيپ های دينی بايد مورد تبادل  .  در نظر است"فاميل و هابی حکمران سعودی "جدا از اراضی  
طرز تفکر مسلمانان بايد تغيير کند تا آنها بتوانند امور    . در آنها دستياب گردد  نظر قرار گيرند تا موقع برای تجديد نظر  

تغيير ساختار افکار نژادی و تغييرساختارافکار مذهبی در . سياسی، اقتصادی و فلسفی حاکم در غرب را، درک کنند
کسل که با آن ميتوان تمام    باشندگان شرق نزديک و ميانه دو سالح ای هستند در اختيار مراکز رهبری واشنگتن و برو    

 . منطقه دگرگون گردد
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 کدام کشور ها در جمله شامل اند؟  : سوال 
.   امريکا صرف يک قسمت را فاش ميکند"ژورنال قوای نظامی "نقشه. "شرق ميانۀ بزرگ"تمام کشورهای : هيالرد

از سال  : بطور مثال الجزاير . دبايد دانست که ممالک شمال افريقا نيز جزء کشور هائی اند که بايد شکستانده شون   
 در کتالونيا ارتباط برقرار  "Generalitatگنراليتات ِ"ی الجزاير با ادارات اسپانوی بعبارت ديگر با   "کابيل ها"م ٢٠٠٢

کتالونيا تا       .  را می چالند و هم صدور آنرا در نظر دارد  "خود اراديت نژادی  "اين منطقۀ اسپانوی علناًً  . نموده اند 
هستند تا با داليل خود مختاری نژادی از "  آلمانی-اروپائی"ان اسناد اروپائی را جذب ميکند که در حقيقت اسناد  حد تو

کابيلها در الجزاير و ديگران به اين مو ضوع عالقه گرفته اند تا دولت های حاضر در شمال افريقا را      .  مدريد جداشوند 
 . در بر ميگيردبشکنانند و اين پرو سه حوزه بحيره مديترانه را 

 
 نشر نقشه های نژادی کدام اهداف را تعقيب ميکند؟: سوال
امريکا نبايد از يک دگر جداگانه بر " ژورنال قوای نظامی"در" رالف پيترز"نشراين نقشه ها و مضمون : هيالرد

ند که خلق    را از سالها به اين سو مشايعت ميک ِ(ُکنسپت(نشر مضمون در يک مجله امريکائی نسخه  . رسی گردند
قبول پيشنهاد ها برای نمونۀ   .  را هدف دارد "Greater Middle Eastشرق ميانه ای بزرگتر "کردن يک منطقه بنام 

. در نظر است عکس العمل ها نيز ارزيابی گردند .  در مورد سقوط دولت های مد نظر، باز است    prototype)( اولی 
طرفداران و آنهائی که ضد اين ُکنسپت  . شروع ميگرددمهارت در نشر موضوع درين است که مناقشات روی آن  

اين امکان بوجود می آيد که باالی يک .  هستند شناخته ميشوند و در جهان اسالم شکستها و ضديت ها بميان خواهد آمد
های  تنها مناقشات در تائيد يا رد پرنسيپهای نژاد . يا ديگر گروپ نژادی فشار آورده شود و سومی رجحان يابد و غيره  

 .عالقه غربی ها را به طرق انحراف پذير رهبری ميکند) و کشيدن خطوط سرحدی (خود مختارمحل 
 

به همچو يک  .  بميان آيد"يونان در غرب و هند در شرق"کوشش ميشود بکلی قرار گرفتن مجدد دولت ها بين  : سوال
 ... دست نيازيدند١٩دگر گونی حتی استعمار گران قرن 

اين نظم جديد سياسی کشور ها بين يونان  .  به اين چنين اقدام وسيع دست نزدند١٩عمارگران قرن حقيقتًا است: هيالرد
رهبران درجه يک در واشنگتن و بروکسل شکستن ممالک را در شرق   . درغرب و هند در شرق کار ساده ای نيست

ا در نظر داشت ارزش های کلی ايشان بروحيه يی جهانی شدن و فلسفۀ آن ب. ميانه  و در اروپا هم مساعد می سازند
 .دست به اين اقدام می زنند 

 نقشۀ فعلی
 

 
 

 سياست خارجی آلمان درين تهاجم نژادی کدام رول را بازی ميکند؟: سوال
ديده شود، در      " برتلسمن"مثًال اگرموسسه .  اين مفکوره رول عمده را بازی ميکند سياست در آلمان در تبليغ : هيالرد

نفوذيکه از آن     .  يک سلسله قواعدی را و ضع ميکند تا شرق ميانه را تغيير شکل دهد  "مذاکرات کرون برگر"چوکات 
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راپور های سال  . بروز ميکند زياد مهم است، صرف نظر از اينکه در برلين کدام حکومت قدرت را در دست دارد
اروپا، حوزۀ مديترانه و شرق ميانه، مسؤوليت و ثبات برای تحکيم : "م موسسه خيلی قابل غورهستند٢٠٠٣ و ٢٠٠٢
مذاکرات هشتم " (آيندۀ سياست اروپا در شرق نزديک بعد از جنگ عراق"، و )مذاکرات هفتم کرون برگر"(انکشاف

تغيير کامل شکل سياسی، اقتصادی و مذهبی نهاد های ممالک درين توضيحات شناخته ميشود که ). کرون بر گر
 .  پيوند گردند"Euro-Atlanticُاويرو اتالنتيک  " در نظراست تا محکم به محور"شرق ميانۀ بزرگ"
 

 جزء سياست خارجی آلمان گرديده است؟  " برتلسمن"افکار : سوال
م از ٢٠٠۴بق، يوشکا فيشر، در جنوری سال وزير خارجۀ سا . نفوذ آن در مثال های مختلف ديده ميشود  : هيالرد

فيشر تاکيد ميکرد که ترکيه بايد معيارها يا . در ترکيه گرديد" ريفورم"تجديد اسالم سخن رانده و به اين ارتباط طالب 
 که   ، در تعريف آلمان"EU"اين معيار های اتحاديۀ اروپا   . را تکافو کند يعنی بپذيرد"  کوپن هاگن criteriaکريتيريای"

 از مفکورۀ آلمان ها نشأت کرده و از طرف آنها، چنانچه در نشريه های من بدان      ميکند پشتی بانی از حقوق اقليت ها
 اين سياست که تاکيد براقليت های نژادی دارد جزء ال ينفک   . اشاره شده است، شامل اسناد اتحاديۀ اروپا گرديده است       

ه کانديد های اروپای شرقی و نزديکان اتحاديه را نيز در بر      شده است، ک   EUسياست همسايه داری اتحاديۀ اروپا    
اين موضوعات   .  که تخريب دولت های مستقل را در پيش دارد    منطقه ايست سخن از ُکنسپت های نژادی  . ميگيرد

 . از اردوی امريکا دارد " پيترز"ارتباط عميق با مسودۀ 
 

 نقشۀ بعدی
 

 
 

 آيا ارتباطی بين جنگ های تازه در برابر لبنان و نظم جديد تهاجمی شرق نزديک و ميانه ديده ميشود؟   :سوال
اين نشانۀ . م روی تصادف نيست ٢٠٠۶نشر نقشه های جديد جغرافيائی در يک مجلۀ اردوی امريکا در جون    : هيالرد

وزير خارجۀ امريکا، کوندو ليزا رايس به موضوع در يک کنفرانس  . ونی به پيمانه ای و سيعی می باشديک دگرگ
من " :خانم رايس گفت.  م در اثنای جنگ لبنان بدون اگر و مگر، اشاره نمود      ٢٠٠۶ جوالی  ٢١مطبوعاتی اش بتاريخ  

من تا کيد  .  بين لبنان و اسرائيل برگشت شود)status quo ante(هيچ عالقۀ ديپلوماسی را نمی بينم که به حالت اولی 
آنچه ما می بينيم، برقمی، شروع درد زايمان يک شرق ميانۀ جديد است و هرچه   . ميکنم که اين يک اشتباه خواهد بود 

 با در ".ما ميکنيم بايد اطمينان داشته باشيم که بسوی اين شرق ميانۀ جديد پيش برويم و به کهنه رجعت نکنيم
اين توضيح بايد سوال شود که آ يا جنگ لبنان عمدی شروع نگرديد تا سياست تهاجمی به پيش رانده شود؟              نظرداشت 

 !جای هراس است که درين راه خونهای زيادی جاری خواهد شد 
 

 به يک - به اساس معيار های کوپن هاگن-شايد ترکيه موفق شود، آن کشور : بگذاريد يک دور منظر را ترسيم نمايم" 
روپائی با اکثريت باشندگان مسلمان، جای پای بيابد که در آن بحقوق اکثريت و اقليت احترام گذارده شود،          کشور ا

اين بدون شک موثريت بی پايان در ثبات تمام منطقه، در ريفورم   .  عدالت و پرنسيپ های ديمو کراسی مرا عات گردد    
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يک ترکيۀ ديموکرات . رق نزديک، خواهد داشت طرز تفکر جهان اسالم و از همه بيشتر در منطقۀ همسايۀ ما، ش
 ". سيگنالی واضح خواهد بود برای يک جامعۀ اسالمی، روشنفکر و مودرن در يک دولت بدون تضاد     

فوروم بين المللی    "، عنوان بيانيۀ وزير خارجه، يوشکا فيشر، است که در افتتاح    "ارو پا در جست و جوی نظم جديد  "
 .م در برلين ايراد گرديد  ٢٠٠۴  جنوری سال٩بتاريخ " برتلسمن

 
 پايان


