
  اهللا الرحمن الرحيمبسم 

  "قلب زمين"طرح تصّرف 

  سيد رضا حسينی نسب: نویسنده 

نگاهی گذرا به طرحهای استراتژیک جهان غرب از یکصد سال گذشته تا کنون در قبال سرزمينی که کشور ما را نيز     

تار، با اشاره به  در این نوش. احاطه کرده است، ملت ایران را در برابر مسئوليتی بزرگ و تاریخی قرار می دهد      

، روشن می گردد که حالت هجومی قدرتهای غربی      "تجزیه ایران  "تا طرح   " تصرف هارتلند "طرحهای مذکور از طرح     

نسبت به منطقه و کشور ما در عصر حاضر، امری مقطعی و خلق الساعه نبوده، بلکه بر مبنای استراتژیهای پيچيده و        

  .حساب شده استوار گردیده است

  "ارتلنده"طرح تصرف 

را مطرح  ) Heart Land"  (قلب جهان   " تصرف  ميالدی، نظریه 1904جغرافيدان بریطانيایی در سال     " سر مکيندر"

او سه . تبيين گردیده است" حقيقت و آرمانهای دمکراتيک  "و " محور جغرافيایی تاریخ   "دیدگاه های وی در کتابهای . کرد

نامگذاری کرد و محور مرکزی این جزیره جهانی را به   ) World Island" (جزیره جهانی"قاره آسيا، اروپا و آفریقا را  

عبارت است از منطقه گسترده ای که از شرق به    " هارتلند "از دیدگاه این جغرافيدان، . ناميد) قلب جهان " (هارتلند"عنوان 

 از جنوب به ارتفاعات     در روسيه؛ و از شمال به اقيانوس منجمد شمالی؛ و  " ولگا"سيبری غربی؛ و از غرب به رودخانه 

را "  هارتلند"پس از چندی، دامنه غربی   " سر مکيندر. "هيماليا و ارتفاعات ایران و ارتفاعات مغولستان محدود می گردد      

منطقه وسيعی است که شامل بخش بزرگی  از   " قلب جهان  "بر این اساس، . تا حدود کشورهای اروپای شرقی توسعه داد 

  . انه و بخش مهمی از روسيه  می شود و دریای خزر در ميان آن جای داردایران، افغانستان، آسيای مي

تسلط می یابد، و هرکس بر     "  هارتلند"هر قدرتی که بر اروپای شرقی دست یابد، بر    : " اعالم داشت1919 وی در سال 

م شود، فرمانروای  حاکم خواهد شد؛ و هرکس بر جزیره جهانی حاک  "  جزیره جهانی"تسلط یابد، بر ) قلب زمين (هارتلند 

  ". همه جهان خواهد بود

در یکصد سال گذشته مّد نظر استراتژیستهای کشورهای غربی و قدرتهای بزرگ در مغرب      "  تصرف هارتلند "طرح 

، )ناسيوناليسم، سوسياليسم و ليبراليسم : یعنی(پس از توّلد سه ایدئولوژی از درون حرکت مدرنيسم غربی . زمين بوده است
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" قلب زمين "برای تصرف " هارتلند" های ایدئولوژیک مذکور در برهه ای از زمان با الهام از طرح   هریک از حوزه 

خيز برداشته اند و دو بلوک اول و دوم در تأمين کامل هدف یاد شده ناکام گردیده اند و بلوک سوم در حال تجربه کردن         

  : و اینک توضيح مطلب. تصرف کامل آن  برآمده است

را بر عهده داشت، پس از  " ناسيوناليسم"هانی، ارتش مغرور نازی به رهبری هيتلر که نمایندگی  در جریان جنگ ج

به روسيه لشکر کشی کرد ولی با مقاومت حریفان قدرتمندش،          " قلب جهان  "تصرف بخش عمده اروپا، به منظور تصرف     

ز آن سرزمين باز گشت و سقوط  با تحمل ناکامی ا  1946طعم تلخ شکست را چشيد و بدینسان، ارتش آلمان در سال    

  .و حکومت هيتلر را به تماشا نشست" ناسيوناليسم"هولناک ایدئولوژی 

را بر عهده داشت، به منظور تکميل و " سوسياليسم" ارتش سرخ اتحاد جماهير شوروی که نمایندگی  1979در سال 

دارای ارزش خاص استراتژیک است لشکر     به افغانستان که در این حوزه قرار دارد و    " هارتلند "توسعه تسلط خود بر  

را بر عهده داشت با همکاری     "  ليبراليسم"کشی نمود؛ ولی با مقاومت حریف همزاد خویش یعنی جهان غرب که نمایندگی        

اتحاد   .  مجبور به عقب نشينی از افغانستان شد  1989 و 1988زمين گير شد و در فاصله سالهای    " کمربند سبز اسالمی"

  .متالشی گردید" سوسياليسم" سقوط کرد و امپراطوری 1991و سال پس از این حادثه، در سال جماهير شوروی د

یّکه تاز ميدان شده و در پناه قدرت و ثروت " ليبرال دموکراسی"اینک بخشی از جهان غرب به عنوان مظهرایدئولوژی   

به " هارتلند"يطره خود را بر  هنگفت خود و پس از شکست دادن دو حریف همزاد خویش، در صدد برآمده است تا س  

  .عنوان کليد فتح جهان، به کمال برساند

  طرح تجزیه ایران

در پرتو آنچه گذشت، راز طمع ورزیدن تنها بلوک بازمانده از سه حوزه ایدئولوژیک غرب نسبت به کشور بزرگ ایران  

را تشکيل می دهد، دارای " جهان  قلب "این سرزمين پهناور عالوه بر اینکه بخش مهمی از  . به خوبی روشن می گردد 

بر مبنای یک نظر     . ویژگيهای منحصر به فردی است که بر طمعکاری قدرتهای سرمست  در عصر حاضر افزوده است      

  :کارشناسی، کشور ایران با شش حوزه ژئوپوليتيکی به شرح ذیل ارتباطی تنگاتنگ دارد

ايران، ترآمنستان، قزاقستان، روسيه و   ( حوزه درياى خزر -٢)سيهايران، ارمنستان، گرجستان و رو ( حوزه قفقاز و آناتولى -١

ايران، ترآمنستان، قزاقستان، ازبكستان،  ( حوزه آسياى مرآزى -۴)ايران، پاآستان و افغانستان ( حوزه فالت ايران -٣)آذربايجان

 حوزه  -۶) و امارات متحده عربى  ايران، پاآستان، هند، عمان  ( حوزه درياى عمان و اقيانوس هند  -۵)قرقيزستان و تاجيكستان  

  .)ايران، عراق، آويت، عربستان، امارات متحده عربى، قطر، بحرين و عمان(فارس  خليج
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، چشم طمع داشتن قدرتهای بزرگ به این سرزمين زرخيز    "قلب جهان "با توجه به نقش کليدی ایران در امر سيطره بر    

زوده است، دیدگاه جدیدی است که قدرتهای مذکور برای عملياتی     اما آنچه بر نگرانی صاحبنظران اف     . امری آشکار است 

در اینجا به عنوان مثال، سه نمونه از   . اتخاذ کرده اند" تجزیه ایران "از طریق " قلب جهان"کردن طرح تسلط بر 

  :گزارشاتی را که از طریق رسانه ها منتشر گریده از نظر شما می گذرانيم

 پيرامون گزارش روزنامه فایننشال تایمزمنتشر گردیده با      2006 فوریه 24اریخ در سند اول که در انگلستان به ت    .1

  :اشاره به پژوهشهای بخشی از نيروهای غربی چنين می خوانيم

این تحقيقات با افزایش نا آرامی های قومی و مذهبی در عراق همزمان است و به نوشته این روزنامه، هدف از          "
  . ومی در تجزیه احتمالی ایران استاین تحقيق، بررسی نقش اختالفات ق

روابط قومی در این کشور به خاطر تنوع قوميت "فایننشال تایمز با اشاره به قوی بودن هویت ملی در ایران می گوید، 
  ."ها و زبان های مختلف پيچيده تر از عراق است

 سازی و استاد اقتصاد در مدیر مرکز تحقيقات جهانی   " ميشل شوسودفسکی"در گزارش دوم، ضمن بيان دیدگاه . 2

   :دانشگاه اتاوا در کانادا چنين می خوانيم

 اما چرا مسووالن ايراني ظرفيت توسعه اقتصادي آمريكا را در قالب توسعه نظامي گري به خوبي مورد شناسايي قرار نداده          ...  "

  : استاند و وارد معرآه اي شده اند آه نتيجه آن به شرح زير

  . و صنعتی آمریکا در قالب توسعه نوین اقتصادیرشد مجتمع های نظامی  .1

  .آزمایش سالح های جدید در مصاف با ایران  .2

  .تسلط بر اقتصاد خاور ميانه و اقتصاد کشورهای آسيای شرقی و تسلط بر انرژی آسيای ميانه و خليج فارس  .3

  .یسيون بر انداز خارجیفرا رفتن وضعيت ایران از اپوزیسيون قانونی داخلی و فراهم شدن ایفای نقش برای اپوز  .4

  ".فعال شدن محوریت تجزیه طلبی با محوریت قومی، عقيدتی  .5

  :در گزارشی دیگر چنين آمده است. 3

ایاالت  توسط شوراى سياست خارجى " زمان روى آوردن به نگرشى تازه،ايران" آنفرانسى تحت عنوان 1383سال تير ماه در "
 در اين آنفرانس   . نظريه پردازان و استادان برجسته علوم سياسى برگزار شد  از نفر٣٠٠ در واشنگتن و با حضور بيش از متحده

 مورد توجه محافل سياسى و   در مورد نحوه مواجهه با ايران به عنوان مهمترين بخش آنفرانس قرائت گزارش شوراى روابط خارجى
. تهيه شده بود» رابرت گيتس « و »يسكىبرژن«گزارشى آه با مديريت و نظارت    .رسانه هاى بين المللى قرار گرفت  

در این کنفرانس، ویژگيهای منحصر به فرد ایران در منطقه بيان گردیده و به منابع سرشار نفت و گاز آن به شرح ذیل اشاره شده 
:است  

جهانى است ايران را به  درصد ذخاير نفتى جهان را در خود جاى داده و دومين منبع بزرگ گاز ١١مواهب عظيم طبيعى ايران آه تقريبا 
.بازيگرى با نقش غير قابل انكار در عرصه اقتصاد جهان تبديل آرده است  

ما در برابر ايران دو راه بيشتر در پيش : تهيه آنندگان اين گزارش در نتيجه گيرى مباحث ارايه شده در اين گزارش يادآور مى شوند
جنگ نرم همراه با تعامل درگيرى تماس محتاطانه و گزينشى و اتخاذ سياست  راهبرد -٢ تغيير حكومت با جنگ سخت -١: روى نداريم

 تشويق و تهديد راهبردى آه اصول آن در طرح فروپاشى شوروى تعريف و تجربه شده است آه برخى از آن محورها توسط
رئيس آميسيون » ينايلوخ«نماينده دوما  » تيخونف«معاون رئيس مجلس  » سرگئى بابورين«رئيس مجلس روسيه » زوگانف«

 به برخى ، گرديده است آه به مناسبت موضوع بحث  بيان  دستيار ويژه و مشاور ارشد گورباچف »ياآوفلف«امنيت مجلس روسيه و 
  :از اين موارد اشاره مى نماييم
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 -٣ عوامل مذکور  ت از  ايجاد چتر حمايتى قوى براى حماي-٢      سازماندهى يك ستون پنجم در سطح مقام هاى بلند پايه شوروى-١
 ديكته آردن تجزيه طلبى و استقالل جمهورى هاى -۴دميدن در تنور اختالفات داخلى و بروز جنگ قدرت ميان گورباچف و يلتسين 

  ... ".طلبى  و اشاعه تجزيه  تحريك اقوام و مذاهب-۵بالتيك   

  

 رسالت تاریخی ایرانيان

بزرگ جهانی در قبال کشور ما  که چونان دژی استوار در یکی از اینک پس از آشکار شدن عمق اهداف قدرتهای 

قرار دارد، رسالت تاریخی ملت بزرگ ایران در حفظ وحدت کلمه به خوبی روشن    " قلب جهان"حياتی ترین مناطق 

. می گردد  

قتصادی و از سویی دیگر وظيفه مسئوالن کشور در توزیع عادالنه ثروت و رسيدگی کامل به مشکالت فرهنگی ، ا

.اجتماعی اقوام ایرانی و اقليت های مذهبی، سنگين تر می شود  

نکته قابل توجه دیگر در این زمينه اینست که این هنر یک حکومت نيست که قدرتهای بزرگ جهان را برعليه کشور 

شرایطی مشابه، می اندازد  که  در ) ص(شرایط کنونی، انسان را به یاد  ذکاوت پيامبر بزرگ اسالم . خود متحد کند

.قرارداد صلح حدیبيه را زمينه ساز فتح باشکوه مکه قرار داد  

 سخن دیگر اینکه قدرتهایی که خواستار تجزیه ایران هستند باید بدانند  این کشور سرافراز در طول تاریخ  هزاران 

دیده و نخواهد گشت      ساله خود، دربرابرطوفان هجوم اسکندرها، چنگيزها و برخی از سالطين تازی هرگز محو نگر

.و پيمان برادری اقوام ایرانی به خواست خداوند، جاودانه خواهد ماند  

  هجری خورشيدی1384                                                                                                        اسفند 
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