
 

 

ت  و باریک ژرف گاه یک  و را وا انژ   ا
 

 ۵ در از مردم ايران که که معنی اين هب. مانور کرده آنرا دور بزنيد هدرو نشودراين است که با قدرت ر بهترين استراتژی
 دنرا ريشه کن کن نداکه از آن متنفر رژيمی  اند تاوری برخورداربوده آماده از يک جسارت و دال ماه گذشته ثابت کرده

  .دپشتيبانی کر
 

  ر اسد همايوندکت
  در ورلد تريبون هم چاپ شده استنوشته به زبان انگليسی اين 

در حال حاضر به يک قدرت اتمی مبدل شده است، و با رهبران کنونی اش بدون شک يک  )جمهوری اسالمی( ايران
ودر قدم اول ايران به يک  گمان می کنم نخست. به توازن بين المللی است جدی خطری و تهديد به صلح در منطقه

ر زمين پايان بخشد و آزادی، يک تحول اقتصادی و يک دولت سکوالر دموکراتيک مسئول که به نقش خداساالری د
اگر يک دولت آنگاه . ه بدست بياوردقطبتواند جايگاه راستين خويش را در منتا  د نياز داردکشور را از انزوا بيرون بکش

سکوالر مسئول تصميم بگيرد که ايران نياز به پرورش توانائی دفاعی دارد ويا نياز دارد تا به يک نيروی اتمی مبدل 
ايران در منطقه ) موقعيت رزم آرائی(برای درک درست موقعيت استراتژيک . هد دادبه اين موضوع رای خوا شود 

    . نگاه کنيم بين المللی شطرنجنقشه و جايگاه پر اهميت ايران در  به ژرفی بهبايستی 

ميليون  ۵.۵ده شده است، و درصد آن با آب پوشي ٧٠ميليون مايل مربع است،  ١٩٧ما ميدانيم مساحت کره زمين تقريبا 
 ٢٠٠ميليون مايل مربع زمين برای زندگی  ۵٢نزديک به . مايل مربع  باقيمانده با يخ های قطب ها پوشيده شده است

ايران از نظر جغرافيائی با مساحتی برابر با . بيليون نفر باقی می ماند ۶ملت ونهادهای گوناگون با جمعيتی بيش از 
ايران هفدهمين رتبه را در ميان کشورها بخود . کشور بسيار بزرگ بحساب می آيدمترمربع يک کيلو ۶۴٨،١٩۵،١

ميليون نفر، با تاريخ بسيار بلندش، روشنفکرانی  ٧٣با جمعيتی بالغ بر  حساسبسياراختصاص می دهد واز يک موقعيت 
يک جايگاه ويژه  طبيعی ، ويژگی منابع نفتی و گازقوی، فرهنگ و سنت های ويژه، ناسيوناليسم و طبيعت بخشنده اش

  .بخود اختصاص می دهدای 

. ايران را در رده دوم ذخيره نفت و گازجهان قرار می دهد ،درصد از ذخائر نفتی شناخته شده جهان ١٢در اختيار داشتن 
درصد ذخيره منابع  ٧٠د که دارانرژی در خليج پارس و دريای مازندران قرار  فالتبين دو  حساس ايران در يک جايگاه

مايل مرز آبی با خليج پارس  ١۵٧٠دارای . د گاز های شناخته شده را در خود جا داده استدرص ۶٠و  نفت شناخته شده
ايران به راستی خود را يک کشور پرقدرت . و دريای عمان است که موقعيت ويژه دهانه هرمز به آن اضافه می شود

است که از پامير تا دريای کشورهای خاور ميانه ) محور(منطقه بحساب می آورد و در واقع مرکز ثقل و ميخ آسه 
    .    مديترانه کشيده شده اند

بارها در . کشور ديگر مرز مشترک دارد بدون اينکه يک دوست استراتژيک در مرز های خود داشته باشد ١۵ايران با 
بطور نمونه، در پی . قرار گرفته است، و بارها تکه پاره شده است بريتانيا و و بيستم مورد تجاوز روس ها ١٩قرن 

و بدنبال  ،از گرجستان  و هشت ايالت ديگر را ازدست بدهدايران وادار شد تا بخشی  ١٨١۴قرارداد گلستان در سال 
در . مجبور شد سرزمين های بيشتری را به روسيه واگذار کند بارديگر ايران ١٨٢٨قرارداد تحميلی ترکمانچای در سال 

ی اما اين قرارداد به دليل تالش ها ،بريتانيا و روسيه قرارداد تقسيم ايران را به دو بخش نفوذی امضا کردند ١٩٠٧سال 
در هنگامه جنگ بين الملل اول وبه ويژه در دوران جنگ جهانی دوم .  مستمر ميهن پرستان ايرانی دچار شکست شد

ارتش . خواستار جدائی بخشی از ايران شد آشکارابدون هرگونه پوششی و  ١٩۴۵ايران اشغال شد و روسيه در سال 
ا با دخالت پرزيدنت ه رد، اما اين تالش مذبوحانه روسرد ها و آذری ها را تشويق به تشکيل جمهوری می ک ـُ سرخ ک



 

 

با بکار بردن بمب شيميائی و بيولوژيکی ايران را مورد تجاوز قرار داده  ١٩٩٠عراق در سال . هری ترومن پايان گرفت
   . بجا گذاشت آسيب ديدهنفربه يک ميليون   را کشته ونزديکنفر ۴٠٠،٠٠٠و بيش از 

کردن وبی ثبات  به استقرار ودوام صلح ويا به متزلزل بی اندازهاهميت است که می تواند ايران درواقع يک نيروی پر
و در فاصله بين  موزائيک جهانیايران در . شوربختانه، ماليان حاکم مورد آخر را گزيده اند. کردن منطقه تاثير بگذارد

با بدست  .بهره ميگيرددفاع و امنيت ملی آن از يک ويژگی با بافتی پيچيده  ، ولذااروپا و آسيا نقش مهمی بازی می کند
قرار  حملهورد م بارهااصله بين اروپا و آسيا قرار گرفته و با توجه به اينکه در گذشته ايران در ف که دادن اين حقيقت
که  ست آوريمدببايستی اين درک را مجهز هستند به نيروگاه های اتمی  کشور درهمسايگی او) ۵(پنج  گرفته است و

گر ايران براستی به يک سيستم دفاعی وقابليت توليد نيروی دفاعی نياز دارد تا امنيت خويش را در ميان کشور های دي
  .   کند تامينحمالت تجزيه طلبانه به منظور دخالت بيگانگان مقابله با و

جمهوری اسالمی بصورت غير منطقی و غير عقالنی از گروه های تروريست . در اينجا سخن از مسئوليت دولت است
نه تنها هولوکاست را انکار می کند، بلکه آشکارا و با شفافيت و بطور مکرر خواستار . بين المللی پشتيبانی می کند

را با دست داشتن بر  یللی نمی تواند يک چنين رژيم راديکالبه همين دليل است که جامعه بين الم. نابودی اسرائيل است
با تعقل رهبريت جامعه ايران را اگر ايران دارای يک دولت مسئول بود که بطور عاقالنه و منطقی . سالح اتمی تحمل کند

. ايران اتمی زندگی کنند يکی تواند در کنارومدلل هدايت می کرد آنگاه می توانستم باور کنم که آمريکا و حتا اسرائيل م
اين پرسش را پيش رو می گذارد چه سياستی از  و تقريبا اتمی استرد شده ) خط قرمز(مرز  از درحال حاضر ايران که

  .يک خطای جدی را  بگيردو امکان بتواند جلوی فاجعه و مصيبت  تیسوی غرب بايستی اتخاذ شود تا ح

برای فقط می تواند» جهادی«با ايده های حکومت الهی درزمين  با رسالت رژيم کرهبريت يه يک ايران اتمی در ساي
آفرين باشد تا اينکه به آنان خدمت کند، می تواند تمام منطقه را بصورت سنگ قالبی به سوی  فاجعه ايران و ايرانيان

به فشار نی ومنطقی عمل کند و هرگزجمهوری اسالمی هرگز نمی تواند عقال. جنگ هدايت و حتا موجب جنگ اتمی گردد
هرگز تغيير نخواهد کرد و باور . رژيم ماليان ضد فشار است. تغيير نخواهد کرد های جامعه بين المللی تمکين نکرده و

   :ه، نه تحريم، و نه جنگ کارآمد استنه مذاکربه داليل زير . ها و سياست های خود را عوض نخواهد کرد

ی که رژيم. و بی نتيجه بودن خود را ثابت کرده اند ناگوارذاکرات درگيری های سياسی و مدر گذشته دور -١
است ودر موارد سياست خارجی ) تقيه(معتقد به پنهان کاری و دوروئی وفريب  ،وابسته به کتاب مذهبی آشکارا

يک رژيم هرگز . ح باشدبرای صل قابل اعتمادی نميتواند شريکو استخاره می کند  کردهخود به قرآن مراجعه 
اگر رژيم تهران خود را در مذاکره . استراتژی ايران اين است تا وقت بخردتنها . بوده استی نيقال ـُ عادی و ع

. تا به هدف های استراتژيک خود برسد ،درگير کند به آن معنی فريبکارانه دست يازيده است تا وقت بخرد
رستاده هنگاميکه مامور ويا ف«سو می گويد، سان استراتژيست چينی و نويسنده کتاب هنر جنگ  همانطور که 

زمان به آماده سازی دست می زند خاطر جمع باش که قصد پيشروی همه می آيد ويک دولتی به ميز مذاکر
  ».دارد

که هردو دارای دليل  اينب؛ روسيه و چين هرگز به اين سياست تن نخواهند داد. تحريم موثر نخواهد بود -٢
 از اينروبا آن مخالفت خواهند کرد،  ا شدتبو لذا بی درنگ ستند استراتژی های اقتصادی با ايران اسالمی ه

    .نخواهد توانست رژيم جمهوری اسالمی را به زانو درآورد با غرب همکاری کننددر راستای تحريم اگر 
. موثر خواهد بودنه حمله نظامی اسرائيل و نه آمريکا  ؛برخالف آنچه بخشی از سياستمداران توصيه می کنند - -٣

برعکس موجب زيان های جبران ناپذير به منافع بلکه شکل را حل کند يک حمله نظامی نخواهد توانست م
خطرات و صدمات محاسبه نشده و جبران ناپذيری را به اسراييل وارد خواهد . شد آمريکا در منطقه خواهد

در . بيانجامدجنگ اتمی به ساخت، و می تواند تمام منطقه را به آشفتگی و هرج و مرج بکشاند وحتا می تواند 
 در منطقه آمريکا منافع حمله نظامی به ايران، رژيم اسالمی بی شک و به احتمال قوی به فاجعهوقوع صورت 

در  رژيم اسالمی آويو پرتاب خواهد کردو ياران موشک به سوی تل. هدف قرار خواهد داد آنرا حمله کرده
 با استفاده از موشک از همه مهمتر، ايران. درون حماس و حزب اهللا برضد اسرائيل وارد عمل خواهند شد



 

 

سعودی حمله و تاسيسات پااليشگاه ونفت به امارات متحده عربی و به ويژه منابع نفتی   ٣شهاب  دوربرد
دی را از بازار بين المللی حذف خواهد کرد و نفت عربستان سعو از در روزميليون بشکه  ۵حداقل . خواهد کرد

دولت در آن صورت بسيار جاهالنه خواهد بود . گرديددالر خواهد  ١٠قيمت نفت تا گالنی موجب افزايش 
. بستن دهانه هرمز را پيش بگيرد طرح ايران ممکن است. درا دامن بزن ايران بر عليهجنگ  عربستان سعودی

نا معقول ترين و بی هويت و بی ريشه ترين رژيم های از جمله ان در تهران نبايست فراموش کرد که رژيم مالي
افغانستان که با با عمليات نا تمام در عراق و جنگ در. است ديده بخود خاور ميانهتاريخ است که تا بحال 

گسترش طالبان در پاکستان همراه است و تشنج های ميان اعراب واسرائيل باالترين نابخردی سياست آمريکا 
پايان و  بسيار گرانادامه آن آغاز جنگ بسيار آسان است، ولی .  ديگری در منطقه باز کند جبههواهد بود تا خ

    .بسيار دشوار استدادن آن 

پشتيبانی از  ،تنها. گزينه چهارمی است که درگذشته نيز من بارها در آن مورد گفتگو کرده ام ،عاقالنه ترين سياست
  . خواهد شد ماليان منفور و بدنام ،ضيعف شده موجب تغيير رژيم مردم ايران

ی را ن ا درت ر ر ت  با  ن ا شوا ید هدرو  ا دور  ده آ ور  ن . ما ان   ی ا دم ا ده ۵  از  ه   ذ سارت و دال ماه  وری از یک 
وده آماده  د وردار ی  ا ن   دا  از آن   رژ ه  ی  دنرا ر   .دابیتشپ

مردم . هستند و منظورشان براندازی رژيم اسالمی از اوج وقله قدرت استايرانيان خواستار يک تغيير بنيادين راديکال 
 یرژيم يک چنين باورندارند ،چشم دوخته اندبه اصالحات  رژيم کهدوستان گذشته وسياست  خواست برخالف ايران

دو دشمن بسيار مهم برای خود فراهم  رژيم اسالمی با بهره گيری از سياست داخلی و خارجی اش. شدپذير بااصالح 
برعليه ايران ممکن  تجاوز وپرخاشگری ،حمله نظامیهرنوع . آمريکا و اسرائيل ؛دو مردم ايران و ؛يکآورده است؛ 

. برخيزنددولت حاکم پشتيبانی از از کشورشان به دفاعدر ی که تا به اين حد از رژيمی متنفرندمردم تا است باعث شود
آنچه را در خيابان های تهران و ديگر شهر های  درحاليکه، پشتيبانی از مردم ايران به مردم انرژی فزاينده ای داده و

     .گون کنندآماده اند تا بپا خيزند و رژيم را سرن ثابت کردند مردم، را آبديده تر و موثرتر می کندبزرگ ثابت کردند

آقای  اوباما دست دوستی . دريبکار گرا استراتژی پرزيدنت بوش  بايستی پرزيدنت اوباما نهايتاگمان من برآن است که 
 رژيم اسالمی درعمل تالفی جويانه دست به فريبکاری زده واز آن برای خريددر حاليکه ن دراز کرده است به سوی تهرا

من جدا براين باور هستم که بهترين راه حل اين مشکل تغيير رژيم با بکار گيری يک استراتژی . زمان استفاده می کند

گ « ؛سو می گويدهمانطور که سان . هلمعقول است نه دست يازيدن به رودرروئی و مقاب دون  ت   ر  آن ا ل ر
ود روز  حرکت اجتماعی سياسی که بپا خاسته و برای آزادی و  ،ماهيت و حرمت، اهميت به پرزيدنت اوباما بايستی ».پ

عظيم را که طغيان کرده تا برعليه رژيم الهی  قوهماهيت اين نبايست نيرو و مريکاآ. پی ببرد استقالل خويش می جنگد را
سين محسنی اژه ای، وزير پيشين اطالعات و حيک هفته پيش، حجت االسالم غالم. دست کم بگيرد در زمين بجنگد را

 يک حرکت تاريخیبامی تواند  پرزيدنت اوباما .است سيب پذيرآفقط از درون  رژيم اسالمیگفت آشکارا  فعلی حاکم شرع 
تا بهای  هستندآماده  د واعالم کردندکه توجه جهانيان را بخود جلب کردن ايراني اندالوراين نيروی بزرگ پشتيبانی از

بار يک ايران آزاد و دموکراتيک . در منطقه بطور چشمگيری تغيير بدهدکشورش راموقعيت  الزم را برای آزادی بپردازد
و محاصره تروريسم بين المللی مفيد  گيریهمچنين در جلو. گر شود ديگر به عنوان دوست اياالت متحده آمريکا جلوه

     .گردد صلح و ثبات در افغانستان وعراق تج بهمن بوده و



 

 

مذهبی آيت اهللا  يتمردم آشکارا رهبر. جامعه رفته است ميان نشانه های ترس از. بنيادرژيم اسالمی متزلزل شده است
ميان رهبران رژيم شکاف افتاده و يک خالء سياسی ژرف . اند به چالش کشيدهرا و نقش از هم گسيخته اوخامنه ای 
اوباما و تشکيالت اداری او بطور شفاف با انرژی واشتياق به سمت مردم زمان آن فرا رسيده است که . بوجود آمده

ی از و موثرتراينکار را می تواند با استفاده بهتر. و پشتيبانی خستگی ناپذير خود از آنان اعالم کند چرخش کندايران 
به معرض مذهبی را انجام دهد، می تواند فساد، رانتخواری و رشوه خواری و بی قابليت بودن رهبران  صدای آمريکا
سرکوبگری ناگوار و زننده همچنين می تواند موارد نقض حقوق بشر، بی ريشه و هويت بودن رژيم و . نمايش بگذارد

شايسته دولت يک  و تشکل استقراروباالخره، می تواند . بکشد و کالم تصويررژيم، شکنجه و کشتار مردم بيگناه را به 
. سازد رامکان پذيرا  است در رسيدن به آزادی ی ديرينه مردم ايرانو آرزو نمودار خواستکه  را در تبعيدو با کفايت 

ی صلح يک دوست مبدل کرده و نيروخواهد بود وايران دشمن را به  المللی  بين تشنج و اين بهترين راه حل مشکل
    .گرداند خواهدپر آشوب برواعتدال را به منطقه 
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