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  حميد محوی: برگردان از

  ٢٠١٥ مارچ ٢٣
  

  :ظريف 
   فنی و سياسی پيدا کرده اندحلھای ايران و کشورھای شش راه 

  

   

 ©REUTERS/ Brian Snyder  

ی کشورش ياد کرده ئوزير امور خارجۀ ايران با خوشبينی در مورد چشم اندازھای توافق نھائی دربارۀ پروندۀ ھسته 

  .است

اياالت متحده، روسيه، چين،  (١+٥و گروه ايران «روز شنبه رئيس ديپلماسی ايران محمد جواد ظريف اعالم کرد که 

 يافته ،نظر می رسيده راه حل ھای فنی و سياسی مناسبی برای مسائلی که غير قابل حل ب) المانفرانسه، بريتانيا، و 

  .»اند

گوھا بين مقامات عالی نمايندگان و کارشناسی  و طی گفت«: محمد جواد ظريف در صفحۀ فيس بوک خود نوشته است 

می ايران، راه حل ھای فنی و سياسی مناسبی برای مسائلی که غير قابل حل ومور خارجه و سازمان انرژی اتوزارت ا

  .»نظر می رسيد پيدا شده ب

  :يادداشت جواد ظريف در فيس بوک  

Javad Zarif  

 ·١٥ h·   

  سالم دوستان

  !!!پارسال دوست، امسال آشنا

  .به بزرگواری خودتان ببخشيد
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  .تالش می کنم در سال ھمدلی و ھمزبانی دولت و ملت، دست کم ھر ھفته يک گزارش کوتاه خدمت شما تقديم کنم

مذاکرات اين دور، سخت و فشرده اما . سال ھمراه با ھمکاران خوبم وارد تھران شديمحدود يک ساعت قبل از تحويل 

ِولين و کارشناسان وزارت امور خارجه، ؤبه لطف خدا و با تالش، نوآوری و ھمفکری مس. مفيد و راھگشا بود

يرقابل حل می می و ديگر دستگاه ھا، راه حل ھای مناسب فنی و سياسی برای موضوعاتی که غوسازمان انرژی ات

ت مذاکره کننده آمادگی داشتند که حتی در روزھای تعطيلی نوروز نيز مذاکرات را أاعضای ھي. نمود، پيدا شده است

 ما به زمان بيشتری برای ھماھنگی داخلی ۀولی طرف ھای مذاکر.  کردن جزئيات راه حل ھا ادامه دھندئیبرای نھا

ارد به دليل تنوع منافع و گرايش ھای سياسی و يا مسايل فردی و  نياز داشتند که در برخی مو٥+١بين اعضای 

 کردن ئیقرار است چھارشنبه برای ادامه و انشاءهللا نھا. شخصيتی حتی از مذاکرات اصلی نيز حساس تر می شود

  . و بازگرديميجزئيات راه حل ھا به ژن

  .مدلی و ژرف نگری شما نيازمنديمبه ھر حال از محبت ھای شما سپاسگزاريم و بيش از ھر چيز به دعا، ھ

 حيات بخش گل ياس پيامبر، حضرت زھرا ۀنوروزتان پيروز و بھار و سال و تمامی روزھای زندگی تان معطر به رايح

  .سالم هللا عليھا

گوھا در لوزان آماده بود، ولی نمايندگان کشورھای شش برای  و دامۀ گفتا و اضافه کرد که نمايندگی ايران برای 

  .رت ھای درونی خودشان درخواست وقت بيشتری کردندمشاو

در اواسط ھفتۀ . ی ايران روز جمعه برای چند روز به حالت تعليق درآمدئگوھای لوزان پيرامون برنامۀ ھسته  و گفت

 به نگرانی ھای جامعۀ بين» ًکامال«جزئيات در چشم انداز توافقی که بتواند » نھائی سازی« گو ھا برای  و آينده گفت

  .می دست نخواھد يافتوتوافق آينده بايد تضمين کند که ايران به ازای لغو مجازات ھا ھرگز به بمب ات. الملل پايان بخشد

   

  :لينک منبع 

http://fr.sputniknews.com/international/20150321/1015279071.html#ixzz3V47QcS54  

   

  :پی نوشت توسط حميد محوی

در اين جا ترجيح می دھم پاسخی را که برای رفيق ابراھيم شيری برای ترجمۀ مقالۀ نيکوالی بابکين تحت عنوان 

  : نوشته بودم در اين جا نيز داخل کروشه يادآور شوم  ايرانۀشکست عنقريب اوباما در جبھ

ی برای امپرياليست ھا بھانۀ خوبی است که وضعيت تنش را حفظ کنند، برای کارچاق کن ھای وطنی ئموضوع ھسته [

ًواقعا موجب . تنھا مردم ھستند که بايد بھای اين رياکاری ھا و جنايات را بپردازند. ھم گويا که نان و آب دار است

ه اوباش تروريست مثل فرانسوآ ھوالند يا جان کری دور يک سرشکستگی ملت ايران است که رھبران آن بايد با يک عد

گو شرط ايران بايد محاکمۀ  و برای گفت. گو کنند و ميز بنشينند و برای احقاق حقوق ملت ايران برای پيشرفت گفت

خاطر تھديد مردم ايران به کشتار ه در خواست خسارت ب.  و سوريه و عراق باشداجنايتکاران جنگی در ليبي

خاطر پشتيبانی از مجاھدين خلق ايران و اپوزيسيون ھای خائن و مزدور که عليه ايران فعاليت می ه فرانسه ب...جمعی

  .حاال طلب کار ھم ھست. کنند و پشتيبانی از القاعده و تروريسم اسالمی در سوريه و عراق و ليبی بايد پاسخگو باشد

 است که جمھوری اسالمی و دستگاه دين اسالم قادر به دفاع از ًمتأسفانه، موردی که البته کامال طبيعی نيز ھست، اين

  . ]منافع مردم ايران نيست

جمھوری اسالمی برای ھمين به اصطالح امنيتی ھم که در ايران ايجاد کرده، بھای : در اينجا بايد اضافه کنم که  

داد قربانيان نيروھای امنيتی ايران روی تنھا کافی خواھد بود که ما به تع. سنگينی را به مردم ايران تحميل کرده است
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به باورمن آنچه اين خسارت جبران ناپذير را تا .  کشته در سال٤٠٠٠مرزھای ايران فکر کنيم، يعنی تعدادی نزديک به 

  . که شھادت پايه استدژی بنيادی جمھوری اسالمی و دستگاه دين اسالم می باشياين اندازه فاجعه بار ساخته سترات

ژی نظامی شھادت پايه، گسترش يابنده است و به عنوان ايدئولوژی حاکم در تمام زمينه ھا يديگر ستراتبه عبارت 

آگاھانه و يا ناآگاھانه در اذھان عمومی و ساخت وساز ھای ) پوزيسيون و اپوزيسيون(عملکرد دارد، و در ھمه جا 

ًورتا به پيشرفت خواھد انجاميد و به ھمين اندازه ًايجاد تحول در اين زمينه احتماال و ضر. اجتماعی قابل مشاھده است

زيرا در اين صورت ما خواست انسانی را برای زندگی جايگزين خواست خدا برای . ايران مذھب زدائی خواھد شد

  .مرگ می کنيم

ن ژی دفاعی ايرايو ھمان گونه که پيش از اين نيز در تحليل ھای مشابه مطرح کرده ام، اھميت طرح موضوع سترات 

رابطۀ ) جز در گاھنامۀ ھنر و مبارزه، پدافند فرھنگی پرولتاريای ايران مطرح نشده استه که متأسفانه در ھيچ کجا ب(

يعنی قربانيان . مستقيم آن با کارگرانی است که در محل کار در اثر سانحه و در اثر کاستی ھای حفاظتی کشته می شوند

ژی شھادت پايه و مذھبی را در تالقی با يين حال می توانيم اين ستراتدر اين چشم انداز در ع. جھان کار در ايران

وضعيت سرمايه و ساخت و سازھای جامعۀ طبقاتی کشورھای مستعمره و عقب افتاده و مضمحل از ديدگاه فرھنگی 

 سالۀ ١٤٠٠استعمار غربی و استعمار : ی مضاعفی می باشد ًمضافا بر اين که ايران دچار استعمار زدگ(قراردھيم 

 سال پيش که از بيابان ھای عربستان شروع شد و ١٤٠٠دستگاه دين اسالم به عنوان حاکميت دين و فرھنک عرب که 

  ... )با تروريسم و کشتار و تجاوز و به بردگی کشيدن انسان ھا و چپاول و تھديد به برخی ملت ھا تحميل گرديد

ی ايران از ئلۀ ھسته أچيزی به نام مس: اينجا مجبورم دوباره مختصری از تحليل ھای بسيار قديمی ام را تکرار کنم در 

ًسوی امپرياليست ھا مستقيما نيروھای مولد ايران را ھدف گرفته است و با آن قدرت و استقالل و سرانجام ادامۀ حيات 

 دستگاه دين اسالم در ايران و ايدئولوژی ۀی ھای آگاھانه و ناآگاھانپيوندھا و ھمکار. کشور ايران را ھدف گرفته است

شايد تا پيش از روحانی کافی نبوده، خاتمی شايد ..اسالمی در پيوند با تروريسم رايج اديان يکتا پرست با امپرياليست ھا

ورژوازی کمپرادور اميد بسته اند کافی نبوده، به ھمين علت حاال امپرياليست ھا به روحانی به عنوان نمانيدۀ بارز طبقۀ ب

  .پاسخ بگويد» ًکامال» «نگرانی ھای جامعۀ بين الملل«که به تمام اين شاخص ھا برای رفع 

ولی چه کسی می خواھد از مردم ايران رفع نگرانی کند ؟ کشورھائی که به پيدايش تروريست ھای القاعده و امارات 

می ھم دارند و تمام حرکات وً ھمين کشورھای پشتيبان تروريسم اتفاقا بمب اتاسالمی دامن زدند، آيا قابل اعتماد ھستند ؟

  .ی انجام می گيردئآنھا نيز در زمينۀ ديپلماسی به پشتيبانی توان وارد آوردن ضربات ھسته 

، بی گمان ميان مردم بی دفاع به بيماری ھای روان همی کشورھای دارندومختصر اشاره کنيم که تھديد بمب ھای ات

» ويژۀ کاربرد اورانيوم ضعيف شده«در اين زمينه مطالعات زيادی انجام نگرفته ولی در وبالگ . رمانی می انجامدد

  .http://stopua.blogfa.comپزشکان در اين مورد مطالبی مطرح کرده اند

ما . ف داشتن بمب اتمی ديگران را از داشتن آن منع می کننداز سوی ديگر، می بينيم که کشورھائی در جھان به صر

جنگ به پا می کنيم و منابع شما . حق داريم داشته باشيم، ما حق داريم برای شما تروريست بفرستيم ولی شما حق نداريد

ای مقابله با ما را را به تاراج می بريم، و اين کارھا را نيز انجام می دھيم، چون که می دانيم شما توان نظامی کافی بر

  .می داريمونداريد، و چون که ما بمب ات

نه، اين مذاکرات به شکلی که آقای ظريف با خوشبينی مطرح کرده است، در ھفتۀ آينده و حتی در سر تا سر سال آينده 

  .نيز به پايان نخواھد رسيد

توافق آينده بايد تضمين کند « می گويند اين است که » جامعۀ بين الملل«نکتۀ مظنون در مفاد رفع نگرانی به اصطالح 

  ».می دست نخواھد يافتو به بمب اتھرگزکه ايران به ازای لغو مجازات ھا 
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ژی اياالت متحده آشنائی مختصری دارم، و تا جائی که يمن در پيشبينی خودم از علم غيب بھره نبرده ام بلکه با سترات

می نظامی کاری ندارد، بلکه به رشد نيروھای مولد کار و برنامۀ اتژی پيش از ھمه به داشتنيمن می دانم، اين سترات

به . می برای اين و يا آن کشور، در اينجا برای ايران ممکن می گرددودارد که در چه بازۀ زمانی دستيابی به بمب ات

 اند به ھمين علت نيز ھست که روی شيخ حسن روحانی حساب بازکرده. مظنون جلوه می کند» ھرگز«ھمين علت 

چون که ھيچ ) شايد از روی بی ميلی و شايد تا زمانی که سرانجام صدای شيپور جنگ عليه ايران را به صدا درآورند(

و اين . عاملی برای تخريب نيروھای مولد ايران بدتر و خسارت بار تر از طبقۀ بورژوازی وابسته و معامله گر نيست

  . آقا نمايندۀ اين طبقۀ استعماری است

، شيپور جنگ عليه ايران خيلی وقت است که به صدا درآمده، از دوران ورود ايران به تآتر جنگ در سوريه و در واقع

 مقام ٦٠٠سال گذشته مجاھدين در حومۀ پاريس با شرکت . سپس عراق به انضمام مرز کردستان و سيستان و بلوچستان

ت از يک گروه مضمحل و تروريست و ارتجاعی چه چيزی مخرب تر از حماي. ئی و اروپائی تظاھرات داشتندامريکا

ًکه برای اعضای خودش زندان ايجاد کرده بوده، و ده ھا مورد از قوانين درونی واقعا شنيع و جنايتکارانه، و تنظيم 

ولی می بينيم که فرانسه به عنوان ميزبان و پشتيبان اين گروه تروريستی، در مورد ايران اظھار ... خانوادۀ فاجعه بار

  .رانی می کندنگ

گوھا ھرگز به شکلی که حقوق مردم  و  برطرف شود، به ھمين علت گفتبايدايرانی ھا نيز نگرانی ھائی دارند که 

ايرانی ھا نگران . ايران برای دستيابی به شناخت و کار و توليد و امنيت و آزادی رعايت گردد به نتيجه نخواھد رسيد

ًگوھای ديپلوماتيک، عمال از ھمين سالح ھای  و  استفادۀ رايج از آن در گفتھستند که کشورھای دارندۀ بمب عالوه بر

موضوع از نگرانی نيز گذشته . اين سالح ھا را به کار می برند ) يعنی اورانيوم ضعيف شده(می در اشکال تاکتيک وات

  ...می شودً در عراق به کار برده دائما در منطقه پخش امريکااست، غبارھای اورانيوم ضعيف شده که 

http://stopua.blogfa.com  

چه کسی می خواھد نگرانی ھای ملت ايران را برطرف کند ؟ در حالی که غرب با تشويق گروه ھای تروريست ملت 

و پتياره دولت در تبعيد ھای جھان را تھديد می کند و با تشويق و تأمين مالی تروريست ھا و اپوزيسيون ھای مضمحل 

  تشکيل می دھد ؟

می بينيم که اسرائيل از دوران توافقات اسلو بين اسحاق رابين و ) ٢٠١٥ مارس ٢٣(در آخرين تحليل تی يری ميسان 

به قول معروف سر می دوانده » روند صلح با راه حل ايجاد دو دولت« سال پيش فلسطينی ھا را با ٢١عرفات، يعنی از 

 که سرانجام نتانياھو تکليف اين طرح را برای ھميشه روشن کرد، و گفت که تا زمانی که او زنده است است، تا اين

  . حق تشکيل دولت نخواھند داشتھرگزفلسطينی ھا 

  لينک متن تی يری ميسان 

  را به صدا درآورد» ولتراه حل ايجاد دو د«نتانياھو زنگ پايان 

    . حل نخواھد شدھرگزی ايران نيز ئلۀ ھسته أبه ھمين نسبت مسئ
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  : ی خيلی ساده است ئلۀ ھسته أمس 

  .می ندارندود و آنھائی که بمب اتمی دارنودر دنيا دو دسته کشور وجود دارد، آنھائی که بمب ات

  گوھای ديپلماتيک حضور دارد  و اين تصويری که در باال می بينيد روی ميز تمام گفت

  و حرف آخر است

  می توانيم آن را از ھر نظری محکوم کنيم

  ری در اين واقعيت ايجاد نمی کندييولی تغ

  می در سطح جھانی مبارزه کنيمومی توانيم برای خلع سالح ات

   چگونه ؟—گر مبارزه پذير باشد ا

  ًولی امروز فعال تا اطالع ثانوی

  ًمی دائما قربانی ھمين حرف آخر ھستندوروشن است که ملت ھای غير ات

   

  و مبارزهگاھنامۀ ھنر

 


