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  بيژن  نيابتی

  ٢٠١٣ دسمبر ٠١
  

 توافق ژنيو: يادداشت سياسی 
  

 ئیواکنشھا. دنبال داشت ه، واکنشھای متفاوتی را چه به لحاظ داخلی و چه در ابعاد بين المللی بژنيوتوافق قابل انتظار 

که بيشتر در ارتباط با محتوا و تحليل بندھای توافق مذکور بوده و کمتر به تبعات سياسی و تأثيرات کوتاه مدت آن بر 

، چرا که روند تحوالت سياسی در رابطه با " توافق قابل انتظار"گفتم . ی پرداخته است ئتوازن قوای داخلی و منطقه 

چيزی که ھم کابوس . می توانست باشد " توافق" نقطه ای رسيده بود که جنگ يگانه آلترناتيومی ايران بهومعضل ات

.  متصور می باشدامريکائیکه برای کبوترھای  ینامطلوب ۀرژيم جمھوری اسالمی بوده وھست وھم آخرين گزين

به عبارت بھتر در . ز طرفين بود مھم بود نه بردن يک طرف که بازنده نشدن يکی اژنيوبنابراين به باورمن آنچه که در 

ھمانگونه که اشاره "ژنيوتوافق " چرا که آلترناتيو. محتوای آن  و تبعات سياسی آن مھم است و نه خود توافقاينجا نفس 

جنگی که راسيستھای اسرائيلی و سرانگشتان پليدشان در . يک جنگ ناخواسته و تحميلی . کردم فقط يک چيز بود

به اين اعتبار . دنبال شعله ور کردن آن بودند ه ويژه در اياالت متحده با تمام توش و توان به ب سياست جھانی و ۀصحن

  . ستامريکايک بازنده واقعی داشته باشد ھمانا دولت مزبور و البی جنايتکارش در " ژنيوتوافق "اگر 

 تھديد واقعی يک جنگ خانمانسوز  توافق برمی گردد، رژيم جمھوری اسالمی موفق می شود کهتبعاتاما تا آنجا که به 

  خودش را ھم  می سوزاند ، حداقل تا پايان حاکميت کبوترھا در کاخ سفيد از روی ميز ۀرا که بی ترديد ريش و ريش

. دنبال آن بوده است ه ترين و مھمترين دستاوردی ھست که رژيم در تماميت خود ب گزينه ھا دور نمايد و اين اساسی

اين ھم باز از تبعات . رسميت شناخته می شوده طور ضمنی برايش به سازی اورانيوم نيز بکه حق غنی  ضمن اين

يعنی به . رسميت شناخته شده و نه سلب گرديده است ه توافق است چرا که در خود به اصطالح توافقنامه نه اين حق ب

می برای و اتۀ نبايد کرد که پروژفراموش. زبان ديپلماتيک برای ھر دو طرف قابل تفسير است و تفسير ھم شده است 

  . تدافعی با خصلت حفظ و تداوم نظام  بوده  است  تھاجمی که پروژه ای تماماً ۀرژيم از آغاز ھم نه يک پروژ

در . ی می باشد ئ، تأثيرات بالفصل  آن در توازن قوای  داخلی و منطقه " ژنيوتوافق "يکی ديگر از تبعات سياسی 

محور "را درمقابل " محور شيعی "ۀـ رفسنجانی را در مقابل واليت خامنه ای و در منطقه کف باند روحانی ۀداخل ، کف

 امارات به ۀ وزيرامورخارجۀو سفر عجوالن" ژنيوتوافق "اعالم استقبال زورکی عربستان از . سنگين می کند " وھابی

ھمانطور که خود توافقنامه ھم کوتاه مدت و اينھا ھمه البته تبعات کوتاه مدت ھستند . تھران را در اين راستا بايد ديد

تبعات دراز مدت آن اما ، عميقتر شدن شکاف ژئوپليتيک در . می باشد ! موقتی و به اذعان ھر دو طرف قابل بازگشت 
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و اما خود توافقنامه تا آنجا که به خود . ست که اين خود بحث جداگانه ای را می طلبدا اسالمی منطقه عليه جمھوری

  !نه بيشتر .  می باشد موقت تخاصم آشکار و ورود به فاز آتش بس ۀ پايان يک مرحلۀ برمی گردد تنھا نقطمذاکرات

يا يکی از طرفين برنده و ديگری بازنده بيرون .  سه شق بيشتر نداردمذاکرات سياسی ميان دو طرف متخاصم معموالً 

برد ـ "که چيزی از دست بدھند يعنی   آورند بدون آندست میه  را بئی، يا ھر دو چيزھا" برد ـ باخت" می آيند يعنی 

". باخت ـ باخت"اينھم می شود . دست آورند ه که چيزی ب  را از دست می دھند بدون آنئیو يا طرفين چيزھا" برد

به ھمين جھت برای ھر دو طرف بيشتريک ! کدام از اينھا نيست  بنابراين ھيچ!  نه برنده دارد و نه بازنده ژنيوتوافق 

ھدف از سرکارآمدن دولت اعتدالی ھم غير از اين نبوده . ھدف از آغاز ھم ھمين بوده است. به شمار می آيد" نه باخت"

  .است

يعنی . بود " برد"ل  فقط دنباامريکا اخير پس از روی کار آمدن دولت اوباما اين بود که ۀدليل شکست مذاکرات چند سال

با زرنگی می خواست آنچه را که سلف گاوچرانش با زور و قلدری نتوانسته بود محقق کند ، بر سرميزمذاکره و با 

  !اين تاکتيک عمل نکرد. دست آورده زبان خوش ب

فت ، تعادل  صورت پذيرامريکارغم مخالفت علنی دولت حرامزاده و البی مقتدر آن در   اوباما که علیۀانتخاب دوبار

 يکی از نشانه امريکا مجريه در ۀی موضع رياست قونسبدنبال داشت که استقالل ه قوای جديدی را در سطح جھانی ب

نيز از ديگر نشانه ھای اين " ژنيوتوافق " نود و ھمين ۀخودداری از تھاجم نظامی به سوريه در دقيق. ھای آن ھست 

  .می باشند " تعادل جديد"

 قبلی را در ۀکتيک شکست خورد که در دور دوم رياست جمھوری ، ت دولت اوباما را قادر می کند"تعادل جديد"اين 

کتيک چيزی نيست جز سوراخ کردن نظام اين ت.  معضل ايران به کناری گذاشته و تکتيک جديدی را اتخاذ کند رابطه با

.  که با رھبری خامنه ای زاويه داشته باشد درايرانھردولتی جمھوری اسالمی از طريق برقراری ارتباط مستقيم با ۀبست

سال پيش از  به ھمين دليل ھم دولت اوباما مذاکرات مستقيم و البته مخفی خود با ھمان دولت احمدی نژاد را ھم از يک

مشکل احمدی نژاد اين بود که برخوردار از مشروعيت داخلی و . انتخابات رياست جمھوری در ايران شروع کرده بود

 مذاکرات پنھان ولی مستقيم ميان دولت اوباما و ھمان احمدی نژاد منفور، ۀبنابراين بايد ضمن ادام. لی نبود بين المل

ھمچون دولت !  مشروعی اً نتخب و ايضعلنی کاری و نشستن بر سر يک ميز را موکول به سرکار آمدن يک دولت م

 و در کادر تعادل قوای داخلی ولی براساس جای حسن روحانیه البته ھر کس ديگری ھم که ب. روحانی می کردند 

  .صندوق رأی بر سر کار می آمد باز ھم بر سر اين ميز می نشست 

ھدف کوتاه مدت .  رژيم واليت فقيه استبراندازی نرمژيک دولت اوباما و جناح کبوترھا اما ھمچنان يھدف سترات

ساختار ھای رقيب واليت فقيه درعين حفظ اياالت متحده ، سوراخ کردن رژيم از طريق مشروعيت دادن به جناح

نبرد اصلی بر سر .  است فروپاشیتحريمھا به مثابه يک اھرم فشار کارآمد  و در دراز مدت ھدايت رژيم به سمت 

دست شدن قدرت سياسی در ايران مسالمت آميز ه دست ب. تصاحب قدرت سياسی در آن نقطه صورت خواھد گرفت

" راست ميانه"ه مشام بعضی ھا رسيده باشد ، بوی کباب به حاکميت رسيدن مسالمت آميز  که شايد بئیبو. نخواھد بود 

  .نيست ، تنھا بوی داغ شدن حمار جنگ طلبی است 

دنبال تحريک اياالت متحده به تھاجم نظامی ه  که فعاالنه بئی نيروھاۀکه اين توافقنامه در بعد خارجی ، مجموع يعنی اين

. را البته بايد به فال نيک گرفت اين.  آنان دولت نژادپرست اسرائيل را ايزوله و به حاشيه راند به ايران بودند و در رأس

با جالد را از   يعنی ھمان داغ ننگ خوردگان اھل مدارا و تسامح"  َسمحه و َسھلهۀطايف"بارديگر  بعد داخلی نيز يک در

 . و پيام رسانی واداشته است ئیم اسالمی به تبريک گوسوراخ بيرون کشيده و باز ھم با اميد به اندک اصالحی در نظا

اين بيچارگان نمی خواھند بفھمند که اگر درباغ وحش واليت ، امکان رفرم ، واقعی  !اينرا ھم بايد به فال نيک گرفت 
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 و نه ش را جمع کرده و به کنج خانه می خزيد ا سبز با يک تشر مقام عظمی جل و پالس ميليونیئیبود نه آن جنبش کذا

در يک . خالی کرده و خود به زائده بی مقدار آن تبديل می گرديد " گفتمان اعتدال" اصالحات جا برای ئیآن گفتمان کذا

اين . کالم ، خالصی از دست جمھوری اسالمی يک راه حل بيشترندارد و آن سرنگونی قھرآميز تام و تمام آن می باشد

  .شد ، سوخت و سوز اما نخواھد داشت ضرورت حياتی دير و زود می تواند داشته با

  

  ١٣٩٢ ]قوس[ آذرماه٨بيژن  نيابتی ، 

  

  

 


