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  لوزان ، توازن جديدۀاملمع : يادداشت سياسی 
 

 پايانی گذاشته ۀمی نقطوات" بھانه" اياالت متحده با رژيم جمھوری اسالمی بر سر ۀباالخره بر کشاکش دوازده سال

خود به تمام  و کمال درمی گذرد اما خطرعاجل تحريمھای کمرشکن و " حق مسلم"جمھوری اسالمی از . می شود

" رژيم چنج"اين سازش به معنی نجات رژيم شتر گاو پلنگ از خطر . ی دارد از سر راه برماً تھديد جنگ را موقت

 ۀ تھاجم نظامی به ايران برای يک  دورۀاين يعنی کنارزده شدن قطعی گزين.  حداقل دو ساله ھستۀبرای يک دور

يعنی . تن بمباران کشورھای خاورميانه ھمچون مک کين وجان بولۀيعنی بورشدن نئوفاشيستھای تشن. حداقل دوساله

 اسرائيل ۀ دولت حرامزادۀمھمترازھمه ايزوالسيون بی سابق.  القاعده و داعشۀعلم کنند" بازھای "ۀشکست دوبار

  .اينھا را البته بايد به فال نيک گرفت. درميان حاميان و دوستان سنتی خود

طعی مواجه نشده باشد ، به تمام و کمال با شکست ق"  بزرگۀخاورميان"اما تا طرح " رژيم چنج"تھديد و ضرورت 

 فقيه را از خطر مذکور نخواھد ۀبه قوت خود باقی خواھد ماند و ھيچ توافقی اال شکست اين طرح، واليت مطلق

به کاخ سفيد اين گزينه را بی ترديد بار ديگر در دستور قرار خواھد " بازھا"رغم ھر توافقی ، بازگشت  علی. رھانيد

و جايگزينی خيالی رژيم واليت مطلقه با يک " براندازی نرم"يعنی " کبوترھا"که تا آنزمان ھدف  داد، مگر آن

 لوزان ھم  در کنه خود باال ۀيکی از اھداف معامل. معتدل و اھلی و اصالح شده محقق شده باشد" ليبرال دمکراسی"

يعنی . ست  خامنه ایۀ دولت اعتدال و به تبع آن باز شدن راه آلترناتيو اصالحات در مقابل واليت مطلقۀبردن وزن

ی افراطی که خواست عليه اصولگرائو !  در داخل به نفع دولت اعتدال ء قواۀسازش لوزان ، تغييرمعادل

خوب گرفته اند و بيش ازھمه آب از لب و " مخاطبانش"اين پيام را البته . ست را نيز نشانه گرفته است"کبوترھا"

 ننگينی که توسط طيف اکثريتی و ۀبياني. زير گردانيده استبا جالد سرارا " اصحاب مصالحه و مسامحه "ۀلوچ

را مخاطب قرار داده " ! دولت محترم"بالفاصله منتشر شده ، " یحمايت ازتنش زدائ"بی به خارجه در سبزھای پرتا

  :برای کشور دانسته و پيام می دھد " موفقيت بزرگ"و تبريک گويان توافق اوليه در لوزان را يک 

فيق دولت محترم در تحقق مھمترين وعدۀ خود در بارۀ تنش زدائی در سياست خارجی و مذاکرات اميدواريم تو"

ھا  ، زندان  فضای سياسی بر فضای امنيتی غلبه يابد ،ئی راه تحقق مواعيد درعرصۀ داخلی را نيز ھموار کند ھسته

تر  سی و سطح مشارکتی باال با حضور گرايشات مختلف سيا٩۴، انتخابات  از فعالين سياسی و مدنی تھی شود



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

ھای بين المللی  ھای بيشتر کشورمان در عرصه تر ايرانيان پشتوانه موفقيت برگزار گردد و ھمبستگی مستحکم

  ".گردد

  زدايی در سياست خارجی ، سايت اکثريتی ايران امروز در حمايت از تنش

ی افراطی را ايزوله خواھد کرد اما گرائۀ اصولگرائی را شکاف خواھد داد  و اصولی شدن توافق اوليه جبھاجرائ

رژيم . چه در داخل و چه در خارج ايران گرم نخواھد شد" اصالح طلبی پوشالی"بی ھيچ ترديدی آبی برای 

 نخست از کانال خلع يد از ۀھر نوع اصالح واقعی در پل. جمھوری اسالمی اصالح پذير نبوده ، نيست و نخواھد شد

ھا از  فضای سياسی بر فضای امنيتی غلبه يابد ، زندان"اگر قرار باشد که . و الغير فقيه می گذرد ۀواليت مطلق

تر برگزار   با حضور گرايشات مختلف سياسی و سطح مشارکتی باال٩۴فعالين سياسی و مدنی تھی شود و انتخابات 

ل ، چه و چه و کذا و کذا  قول امام راحه و سپاه و بسيج و نيروی قدس و ب!  پيشاپيش رھبرمعظم اً آنوقت حتم" گردد

داوطلبانه از خير قدرتی که با گذشتن از دريای خون حفظ کرده اند ، گذشته اند  و خود را فدای آزادی امت ھميشه 

تحقق " اصحاب مصالحه بيھوده به بوی کباب تغييرات و ! در صحنه  و اصالح طلبی پيزوری يک ال قبا کرده اند 

ی که می آيد بوی داغ کردن خر اصالح طلبی پوشالی با آتش بوئ. دل خوش کرده اند "  داخلیۀمواعيد درعرص

  .گريست اعتدالی

رات تعادل را بايد  نه در رابطه با تغييرات در داخل که در ارتباط مستقيم با تغيي" سازش لوزان"و اما مھمترين پيام 

و به نفع  ی يھودی ـ وھابیعليه بنيادگرائ  ليتيکیتوازن ژئوپھم خوردن موقت  ه ب. جو کرد و ی جستقوای منطقه ئ

را ھم اسرائيل و ھم عربستان خوب  اين. در کوتاه مدت است" سازش لوزان"ی شيعی از تبعات بالفصل بنيادگرائ

  .گرفته اند

که رو به يمن داشته باشد  ی و مزدور سعودی نيز بيش از آن وسطائسمت و سوی تجاوزنظامی اخير حاکميت قرون

 پيشروی حوثی ھا در کشور مذکور بھانه است ، اصل ۀتھديد بالقوکه مواجھه با  يعنی اين. جه لوزان بوده استمتو

 سازش لوزان بوده است خطر بالفعل و مواجھه با ود ازھمين تغيير توازن ژئوپليتيکقضيه نگرانی البته بجای آل سع

اين رابطه نگاھی به نوشتۀ اخير عبدالرحمان الراشد در . در اين رابطه نگاھی به نوشته اخير! و نه چيز ديگری 

  . الشرق الوسط  و العربيه که ديدگاه ھای عربستان را منعکس می کند ، خالی از فايده نيستۀنويسند

که  و اين!  کمپ ديويد ميان مصر و اسرائيل قرار داريم ۀاو می نويسد  امروز در مقابل توافقنامه ای ھمچون معاھد

  : سپس نتيجه می گيرد ."ای نيست که پيشتر آن را شناختيم به گونهديگر وضعيت "

از اين رو . می ناتمام خود را جبران کندو، برنامه ات یئ احتمال ديگر آن است که ايران بخواھد با برتری منطقه"

مذاکرات شاھد آن بوديم که ايران با وجود . ھايش را بر روی زمين افزايش دھد بخواھد توسعه يابد و دستاورد

ھای  صلح آميز با غرب، جسارت کرد و جنگجو و اسلحه فرستاد و برای نخستين بار به طور مستقيم وارد جنگ

شود بر  ھا عالوه می اين. ھايش در عراق و يمن در حال جنگ ھستند عربی شد؛ در کنار اسد جنگيد و نيرو- عربی

  .ی بودن ايران افزوده شده و نه عکس آن اينھا نشان از آن دارد که بر تھاجمۀھم. ھا در لبنان تنش

ھای دفاعی خود که دھه ھای درازی بر  که در سياست در ھر دو حالت کشورھای خليجی راھی ندارند جز اين

 دولت بارک اوباما ۀساي در.  بازنگری کنند،  بود  استوار خليج  به حمايت از پايبندی در اعتماد به اصل آيزنھاور

مريکا به دفاع از مرزھای اپايبندی « سخنان رئيس جمھورش مبنی بر  شنگتن به رغم، وا در اياالت متحده

  . نيست ديگر به اين اصل پايبند ،  »پادشاھی عربی سعودی

  ٢٠١۵ العربيه ، پنجم آپريل چگونه با ايران افسار گسيخته مقابله کنيم؟
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 ۀای تغيير رژيم و بر سر کار آوردن دوباربر.  عربستان نخواھد گشودۀ گرھی از کار فرو بستاً بمباران يمن حتم

 بمباران ادامه يابد ، راه به منصورھادی در يمن البته که ورود نيروی زمينی ضرورت دارد  وگرنه يکسال ھم که

اين نيز بی ترديد ھمان مردابی است که آل سعود در صورت ورود به آن بزرگترين بالھت . ی برده نخواھد شدجائ

ھرکس که چنين بينديشد تنھا . بديھی است که يمن ، بحرين ديگری نخواھد شد. تکب خواھد شدتاريخ حياتش را مر

در يمن بيش از تعداد ساکنين . در بحرين مخالفان شيعه محصور و غيرمسلح بودند. برحماقت خود گواھی می دھد

ی مسلحانه ميان گروھھای  جنگھاۀموقعيت کوھستانی يمن و تجرب. آنجا سالح در ميان مردم و درھمه جا پخش است

متخاصم در سالھای اخير يمن را برای رژيم جعلی سعودی و ائتالف ھمراھش تبديل به افغانستان ديگری خواھد 

آتش يمن در صورت شعله کشيدن پيش ازھمه . ی نشسته و سنگ پرانی می کند ئ شيشه ۀدولت سعودی در خان. کرد

  . شمالی را تھديد می کندۀھمساي

ا که به معادالت داخل ايران باز می گردد ، رژيم جمھوری اسالمی نه چرخش خواھد کرد و نه تثبيت اما تا آنج

را دريای خونی که ميان اين رژيم جنايتکار و مردم ايران فاصله انداخته است ، ھر پارو زن بی مقداری . خواھد شد

جنگ دو دنيا با اين قاتالن بھترين . شيدزير خواھد که  ب،که ھوای نزديک شدن به ساحل نجات در سر داشته باشد

ننگ ! فرزندان مردم ايران ھم که به صلح و آشتی کشد ، جنگ ما با آنان را نه پايانی است  و نه حتی آتش بسی 

  !باد " طايفه سمحه و سھله"ی با جالد ھمانا ارزانی  آن تنش زدائ
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