
 
 قدرت مردم ايران : »رمگزينه چها«

 تنها سياست واقع گرايانه در مورد مسئله ايران
 
 

 و بی نتيجه به يک وضعيت ردر گذار سه ده گذشته، سياست آمريکا نسبت به ايران از يک حالت غير موث
در مقابل  مهوری اسالمی بگونه چيستان مبهمی ج با کمال تعجبگمراه کننده تغير وضعيت داده است ودرنتيجه

رژيم در درونمرز با تحميل ظلم و بيداد و . تمام استراتژيست های غرب همچنان بر سر کار مانده استچشمان 
بطور روزمره و عادی اسرائيل را . در بيرون از مرز با همياری با تروريست ها نقش خويش را بازی می کند

با با تمام اين، . سد به مخاطره و چالش می کشاندتهديد می کند و منافع آمريکا را در هر جائی که دستش می ر
در رودر روئی با  و قاطع  موثر بدست دادن يک استراتژی منسجم، در  در کاخ سفيدحکومت آمريکاوجود تغير 

  .دچار شکست می شوند  پياپیرژيم  کهنه پرست مذهبی
 

 گزينه ای تا اندازه ایين خست ن– بنيادين نقش عمده بازی می کنند  يا گزينهدرحال حاضر سه استراتژی
.  اشاره رفته استهمين استراتژی  سومبه طور مستمر بهگسترش هم يافته است، دومی در حال بازی است، و

همانطور که درمورد رژيم .  بر رژيم داشته استناچيزی برقرار شده تاثير ١٩٩٠تحريم اقتصادی که از سال 
شخور ها و سنگاب های خود را پرکرد، اما نهايتا مردم ايران بوده  نفت آب در آمد، رژيم باپيش آمدصدام حسين 

ت رمشاوهم زمان . اند که ضربه را تحمل کرده و از نظر اقتصادی زير فشار و آسيب و آزار قرار گرفته اند
 تتنها بهره حاصل از مذاکره مستقيم اين بوده اس. گمراه کننده مذاکره مستقيم با رژيم هم در جريان بوده است

 خردمندانه آيا. ند همچنان به هتاکی ادامه داده ا های حاکم رژيم مشروعيت خويش را موثرترکرده و آخوندکه
 پشتيبانی مردمش را از  بسرعت ميرودبه مشروعيت رژيم ستم پيشه و بيدادگری کهاست که دولت آمريکا 

 دولتمردان مورد بحث قرار می گيرد که مرتبا درميان راهکاری دامن بزند؟  سومين و اشتباه ترين بدهددست 
اين ديدگاه کوته بينانه، درک نادرست نمونه ديگری از سياست  خارجی آمريکا است . رودر روئی نظامی است

اين . حريف سرچشمه می گيرد استعداد های  از عدم آگاهی و درک ؛ اين گزينهکه بازدارنده و نگران کننده است
 تفاوتی بين مردم ايران که چرا که در صورت وقوع قادر نخواهد بود  شد،خواهدبشدت با شکست مواجه گزينه 

از صميم قلب آمريکائيان را دوست می دارند و رژيم اسالمی که در ايران حاکم شده و به هر چيز آمريکائی با 
م کدام عقل درستی است که بطور جدی گمان کند مرددر کنار اين، . شود قائل خواری و نفرت نگاه می کند

      آمريکا آماده اند هزاران نفر از فرزندان و دختران خودشان را دوباره قربانی کنند؟ 
 

 آمريکا را استقبال خواهد ست ها استراتژياز سوی هردو اين راهکار های نادرست  تمامرژيم اسالمی با اشتياق
 را افرايش داده و اجازه يانرانهردو اين استراتزی ها بيدادگری و کنترل فشار بر اي.  مذاکره ويا جنگ–کرد 

 بخشی از آسيای مرکزی و و از جمله در بيشتر مناطق خاور ميانه  راخواهد داد تا آنان سياست تسلط و برتری
  .اقيانوس هند نيز سرايت بدهند

 
د  مذاکرات تاکتيکی برای خريدن زمان دارد تا بتوانحاکی از آن است که تبحر زيادی دررژيم اسالمی تاريخچه 

، مذاکره به معنی فراموش نکنيم که. سياست های بيمار گونه و نامشروع خود را بيشتر و بيشتر گسترش بدهد
مذاکرات رسمی به اين .  چيزی که رژيم آخوندی در آرزوی آن است- مشروعيت طرف مقابل نيز می باشددادن

 آيا رژيمی که به تروريسم بين المللی .به رژيم آخوندی امتياز می دهدمعنی تعبير خواهد شده که دولت آمريکا 
کمک می کند شايسته امتياز و تشويق است؟ هرقدر هم اين دشواری و مسئله، درکنار فشار و بيدادی که به 

ی گريبان تورم دهشتناک شده  غلطی در اقتصاد بوده است که موجبگزينهمردم روا می شود، بغرنح باشد چنان 
  ،بر اساس آمار های رسمی رژيم. ال گذشته سه برابر افرايش نشان می دهد که نسبت به سی سمردم را بگيرد؛

. د استص در۵٠ بيکاری بانوان  ودص در٣٠ بيکاری مردان ؛استآشکاردی محسوس ص در٢۴تورم يک 
مردم برلبه پرتگاه قرار گرفته اند و جامعه در حال انفجار است اما بدليل عدم وجود درک بين المللی برای 

   .کاری به تاخير انداخته می شود، و خالء موجود برای رهبری هرنوع پشتيبانی
 



 خواهد بود، در نتيجه بمباران آمريکا دچار گرفتاريهای بيهودهبمباران ايران از نظر نظامی بسيار بی ثمر و 
 معنویطوالنی و عديده خواهد شد، از جمله جان زيادی از دست خواهد رفت، و موجب از بين رفتن نفوذ 

تقريبا بطور يقين درگيری های موجود در عراق را زهرآگين ترخواهد نمود، در . گرديدآمريکا در منطقه خواهد 
  بهنسوی رژيم مستقر در ايرا حمله نظامی از هر نوعحاليکه امکان يک جنگ تمام عيار برعليه اسرائيل با

نظامی به ايران از هر نوع که باشد، از سوی آمريکا الزم به ياد آوری نيست که، حمله .  خواهد شد مبدليقين
 – موجب نابودی غير قابل باور ايران خواهد شد و جان زيادی از مردم بهدر داده خواهد شد ؛ويا اسرائيل
برای هردو ملت احترام و  دشمن آمريکا و اسرائيل نيستند، و –همانطور که در باال گفته شد  - مردمی که 

 خاور ميانه بزرگ را تشديد نبالکانيزه شد بمباران ايران همچنين می تواند.  دارندژه ای مهر آميز ويگرايش
 . سازد

 
با وجوداينکه از  ١٩٨٢در سال . تا کنون ثابت شده است که جنگ يکی از خواست های رژيم آخوندی است

 به تنگ آمده بودند بر  تقريبا ميرفت که با گروه های مردمی که از دست آخوندميگذشت،رژيم فقط دوسال عمر 
 جنگی که به راحتی می – استقبال کردخمينی جنگ با عراق را .  فراهم آمدبرای آنهاجنگ کنار شود نعمت 

 ياری کرد تا مردم به دليل ميهن پرستی ادامه زندگی رژيم را تضمين و طوالنی ،توانست از آن پرهيز شود
واهند توانست تنفر مردم نسبت به تجاوز بيگانه را افزايش و احمدی نژاد و آخوندان تهران يکبار ديگر خ. بکند

با بدندان کشيدن اين طعمه، آمريکا يکبار ديگر . ميزان تنفر آنها نسبت به رژيم متعصب مذهبی را کاهش بدهند
 .  طوالنی شدن عمر رژيم آخوندی را تضمين خواهد کرد

  
، بی ند اين گير و دار آلت دست بازيگران بوده اکه درمردم ايران . درپيش رو است"  چهارمیگزينه"اما 

داستان .  هر نوع نشانه پشتيبانی از مردم به يک چالش بزرگ مبدل خواهد شد، لذاصبرانه تامل کرده اند
، چگونه مردمی که تحت ستم و بيداد بوده اند ناگهان بپا خاسته  پر استاز نمونه های زيادی سياسی اين مردم

خود  از  پشتيبانی قابل درکی و اليقی پيدا شدهلش کشده اند، به ويژه وقتی رهبری درستو قدرت ها را به چا
بر آمده  از ميان مردم  کهبرای ياری به رهبری. مردم ايران به سرعت به آن نقطه می رسند. نشان داده است

 مردم ايران  واشنگتن بايستی يک قدم محکم، بدون درنگ، نا مبهم و روشن در جهت. برخواهد خاستباشد
مردم ايران بايستی خاطر جمع شوند که آمريکا و مردم آمريکا تا دستيابی آنان به آزادی دراين رهگذر، . بردارد

 .مصمم در کنار مردم قرار گرفته اند
 

به عنوان پيش درآمد در راستای اين تصميم، جوالن دادن شمشير ها بايستی متوقف شود تا معلوم شود مردم  
  در پناهيکبار ديگر بعنوان دوستان خوب پذيرفته شده اند و در پناه يکديگرند نه به احتمالکا و دولت آمري

 که با مردم ايران با احترام و تضمين دهد صميمانه سپس پرزيدنت آمريکا، رهبر جهان آزاد، بايستی . بيدادگر
 آوردن آزادی هايشان درکنار هم  برای بدست، آنگاهاگر ايرانيان قانع شده باشند. شايستگی رفتار خواهد شد

بازهم تکرار می کنم، . گيرند، ديگر تنها نخواهند ماند، بسيار بعيد است که حرکت قاطعی نشان ندهندميقرار 
همانطور که تاريخ راهنمای مابوده است، يک ايران استوار و مستحکم در استقرار وايجاد موازنه و استوار 

 .   هد بود منطقه بسيار موثر خوا امنيتسازی
 

اين راهکار ممکن است با . را بکار بسته بود"  چهارمگزينه"بايستی تا بحال ميحقيقت اين است که آمريکا 
.  در بدست گيری موقعيت کوشا باشندکند  مردم ايران را تشويق تايک جنگ روانی استراتژيستی همراه باشد 

 تا بتوانند بهر مصنوعی جوی ايجاد کرده اند ردم، رهبران حکومت آخوندی همواره بطومبه منظور تسلط بر
 . شود و نابوداين تسلط بايستی خورد. نا مشروع خود ادامه دهند برتری

 
وزارت خارجه . بنابراين، راهکار های عرفی و سنتی قديمی ديگر هنجار و روش امروزی بشمار نمی روند

 و همواره  ايفای نقش کرده است؛حفظ وضع موجودسياسی برای  يافتن شيوه هایهمواره جهت آمريکا 
اما هيچکس بر آن نشده است .  نيز طرفدار اقدام نظامی بر عليه ايران هستند برخی .استبوده طرفدار مذاکره 

 شود و يک قدم مثبتی برداشتهزمان آن فرا رسيده است که . به راهکاری در بيرون اين چهار چوب بيانديشد
 در دست بگيرند ودر مورد ی را که دارند بايستی قدرت مردماما. شوداستراتژی کم خرج و منطقی انديشده 

درون ايرانيان همچنين بی گمان زمان آن فرا رسيده است که نيرو های . اتخاذ کنندزندگی خويش تصميم قاطع 



 با و بيرون مرز اختالفات تاکتيکی  خود راکنار بگذارند و به اين نتيجه پذيرفته شده برسند که بايستی يکبار
  .يم مذهبی بيابندژ جايگزينی برای ر،چاره انديشی شده دموکراتيک) گزينه(همراهی يک آلترناتيو 

…………………… 
 

 دکتر اسد همايون پرزيدنت بنياد آزادگان 
  که در سرتاسر گيتی خوانده می شوداين نوشته به زبان انگليسی چهار روز پی در پی در نشريه وورلدتيربون

 .تچاپ ومنتشر شده اس


