
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

  
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 .Iran's M ايران آئينۀ

  

  اسماعيل ھوشيار

  ٢٠١١ دسمبر ٠۴

  

 !فاز نھائی بحران سازی 
       

 ٣٢ۀ ين را تجرب اصلی حرکت کرده است اۀ پاي٢حکومت اسالمی ايران از بدو آوارشدنش بر سر مردم ايران ، بر 

 نيازھای جامعه ، و صدوربحران به ئیسرکوب درداخل به دليل عجزماھوی در پاسخگو. گويد سال گذشته اش می

  !خارج برای پوشاندن ضعفھا و توجيه سرکوبھای داخل 

اول گردد زمانی که به قول خمينی اشغال سفارت امريکا انقالبی بزرگترازانقالب   برمی١٣۵٨اولين حرکت به سال  

 نيست که به ئیکه برای خودشان مشخص شد جامعه آن ھلو يعنی زمانی کوتاه پس از سوارشدن و اين. معرفی شد

ھمزمان با شروع سرکوبھای داخل و نيروھای .  که طبعا نداشتند ،راحتی بلعيده شود بايد توان حل تضاد داشته باشند

 ساله را تحت عنوان صدور ٨ ۀ جنگ احمقان١٣۵٩رسياسی ، اين صدور بحران از شکلی سمبليک جديت يافت و د

 داخلی درزيرسپرجنگ و ۀ سال سرکوب وحشيان٨. انقالب اسالمی به عراق ، به مردم ايران و عراق تحميل کردند 

  ......ميلياردھا دالرخسارت مادی و ميليونھا نفرکشته و انبوھی ديگر

جديدی از صدور ، شکل ش پايان جنگ خمينی درپذيرسرکشيدن جام زھرتوسط شخص. اما اين داستان ادامه داشت

، شروع ترورھای س دستگاه حکومتیأفتوای سمبليک قتل سلمان رشدی و جراحی منتظری از ر. بحران را می طلبيد

 دارد که قياس بسته شدن ئیتفاوتھاپيش  سال ٣٣اما شرايط امروز با . شور، و اين داستانی ادامه داراستخارج از ک

نگ دانست ج  نه می١٣۵٨حکومت اسالمی در. کند  مع الفارق می١٣۵٨س را با سفارت امريکا درسفارت انگلي

داند جنگ يعنی چه ازديپلماسی ھم  که می  عالوه بر اين١٣٩٠حکومت اسالمی . چيست و نه ازديپلماسی خبرداشت

سانی نه از صدام کمترھستند و از نظرشم ضد ان.  و جھانی ھم به خوبی آگاه استئیداند و از شرايط نوين منطقه  می

يادتان ھست که صدام ھم به مدت يک دھه و ھنگامی که درشديدترين تحريمھا . نه از تمامی تجربيات ديگر غافلند

کشيد ، اما چند ماه قبل از شروع جنگ که بوی   و شليکی با سيگاربرگ مییاسيربود ھر روز مانوری و عربده ا

  .....  غرب را پيشه کرد تمام اسناد اتمی و بقيه ھا را ھديه داد و الی آخرھا بايخطررا حس کرد انواع ھمکار

 صدوربحران سواراست ۀ جنون گاوی عوامل واليت فقيه به سفارت انگليس و بسته شدن سفارت ، ھمچنان برپايۀحمل

حکومت اسالمی . و حتی بوی تھديد و مقابله به مثلدھد   به نظرمن بوی جنگ نمی،اما خالف بخشی از تحليلگران
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 ساله اش درھمه زمينه ھا ايستاده است ولی قدرت تشخيص منافعش را ھم از دست ٣٣ عمر ۀدرضعيف ترين نقط

يھای حکومتی لی ، بايد براختالفات و باند بازلنداده است رژيم عالوه برانبوھی بحران اجتماعی و اقتصادی و بين الم

 دومی يعنی انتصاب درپيش دارد که اولی زمينه ساز) مثالانتخابات( انتحابات مھم ٢رژيم . ھم به شکلی غلبه کند

، اطالع دقيقی بين غرب و رژيم درپشت پرده گذشتهما از آنچه . تواند سرفصل باشد دومی می. رئيس جمھوراست

شود حدس زد که اين صدور بحران در فاز نھائی شکلی مصنوعی  نداريم اما از اين عکس العمل حمله به سفارت می

 که احساس یرژيم درھرلحظه ا.  تضاد بيشتر با دنيای بيرون نيسترژيم درھرحالتی به دنبال. گرفته استبه خود 

شرايط امروز ديگرامکان صدوربحران به صفت حل تضاد . گيرد خطر جدی کند حداقل مثل صدام راه مدارا پيش می

 ءدانند که اگر اين بازی تحريمھا ازابتدا ھم رژيم و ھم غرب خوب می. دھد به رژيم نمی  سال ديگر٣٣ای را بر

 کردند رژيم دوام نمی  درصد تحريم زمان صدام را به حکومت اسالمی ايران تحميل می١٠جدی بود و فقط معادل 

اروپا ازتحريم نفتی حکومت اسالمی دوری  ۀ، ھنوز اتحاديبيشترتحريمھای غربی و فشار درھمين حرکت اخير. آورد

  !شود   بازارھای اتحاديه اروپا میۀ درصد از کل نفت خام ايران روان٢٠نزديک به . کند می

حمله به سفارت انگليس درتھران فقط ناشی از ترسی شفاف است ترسی که ناشی ازوقوع جنگ نيست بلکه از نوع 

 ابزارھای متفاوتی ئیغرب دربرخورد با چنين سوژه ھا. د مالیرب پيشه کرده است سياست نمسياستی است که غ

جنگ يکی ازساده ترين راھھا و معموال کم ھزينه ترين ھاست اما دررابطه با . که جنگ يکی از اين ابزارھاستدارد 

غرب درجھت اصالح درونی رژيم نسخه . کند  سياسی ايران موضوع فرق میۀ جامعۀحکومت اسالمی و بافت پيچيد

حل نشد ....اما اين پديده مشکلش با داروی اصالحات و سبزو اينا. پيچيد و سالھا وقت و انرژی گذاشتی متفاوتی ھا

  !يحتمل اززيرعمل سالم بيرون نيايدداند  اين پديده نياز جدی به چندين عمل جراحی سخت دارد که خود رژيم ھم می

ھمزمان اختالفات . شود  تنھا میئیدرسياست منطقه  حکومت اسالمی ،ن تکليف اسد درسوريهييبا نزديک شدن تع

لولوی ساخت بمب اتمی کھنه شده وبرای حکومت اسالمی کارائی گذشته را ندارد . متی بيشترشده استداخلی و حکو

 سال گذشته به شکلی ٣٣، از ھمان سياست صدوربحران  خود و ناديده گرفتن شرايط جديدۀرژيم دراشتباه محاسب

احساس خطر رژيم . دھد  معکوس میۀ عمرش اين سياست قطعا نتيجئیکرده است که درفاز نھاتصنعی استفاده 

 غيرقابل پيش بينی ۀمنھای معادل. ، واقعی است.... ، نوبت خودش درشکلی جديد استکه بعد از اسد دراين

سی غرب  سياۀ، اگررژيم با عوض شدن رويدی يعنی انتصاب رئيس جھموراسالمیدرسرفصل بع ،عنصراجتماعی

به نظرمن رژيم اجبارا . خش ذوب شود عالئم جدی اش را خواھيم ديد يشود و اگر  رشود که ازداخل خرد میتمنقبض

شود و اين نمد مالی جديد غربی درفاز جديد ، منجربه مرگ داخلی حکومت اسالمی خواھد شد؛ يعنی  منقبض ترمی

  !شود  ه بدون ھيچ لگدی در درون خودش خفه می راھھای ورود اکسيژن آرام آرام بسته بود پديدوقتی اين

  

  


