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 اميد چھار روز آينده
  ) ھسته ای ايرانمسألۀپيرامون (
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 ١+٥گروه . دمبر در وين آغاز ش نو١٨ی ايران که روز ئ ھسته مسألۀ دربارۀ مذاکراتدور نھائی | صدای روسيه 

ھايشان مد مذاکره تمام دست آوردھای ماه ھای گذشته را در ) المانروسيه، اياالت متحده، بريتانيا، فرانسه، چين و (

 . و بر آن ھستند تا از اختالف نظرھائی که باقی مانده عبور کنند نظر قرار داده

ی مجاز برای ئسطح توانائی توليد ھسته : مسائل مھمی مطرح شده . ھا از پيچيدگی خاصی برخوردار استمذاکره 

ی ايران از سوی آژانس بين المللی ئل فعاليت ھای ھسته وايران، عناصر فنی رآکتور آب سنگين اراک، شرايط کنتر

  .عالوه بر اين، آژانس پرسش ھائی از تھران داشته است که تا کنون پاسخی برای آن دريافت نکرده است. انرژی اتمی

ی ايران دارای اھميت خاصی ئ اظھار داشته است که رسيدگی به برنامۀ ھسته سرگئی الوروفوسيه رئيس ديپلماسی ر

جمھوری اسالمی ايران و اياالت متحده بی گمان . است و موجب ثبات وضعيت خاور نزديک و خاور ميانه خواھد شد

  . ھستندمسألهبه دليل منافع ملی متقابل، خواھان حل 

د طرفين ئيمبر به تأ نو٢٤ت جھانی حذف خواھد شد و تا ی ايران از برنامۀ سياسئ ھسته مسألۀد آيا پروندۀ نھائی در مور

  خواھد رسيد ؟

مذاکره ی ايران که حاصل ئ ھسته مسألۀوضعيت پيرامون « :  شرق شناس در اين مورد چنين گفت که ايرينا فدوروف

آيا به . مبر به چه نتيجه ای دست يابد نو٢٤ت که روز روشن نيسھائی است که نزيک ده سال به طول انجاميده، برای ما 
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 ۀی ايران خواھد انجاميد يا به عنوان پرونده ای با ابھامات عينی به عنوان يادگاری به مجموعئ ھسته مسألۀحل قطعی 

  ».ھای نيک پندارانه ضميمه خواھد شدمذاکره 

ی ئر تھران و ايران نبايد امکان توليد جنگ افزار ھسته کس د ھيچ. در چھار روز آينده توافق ھمگانی بايد به نتيجه رسد

  .داشته باشد، اين موضوع اصلی است

   

  :منبع 

http://french.ruvr.ru/2014_11_21/Quatre-journees-d-espoir-7627 

  

 یتفسير توسط حميد محو

از ) و شايد خيلی بيشتر از اين سال ھا( آينده باشيم، طی ده سال گذشته از ديدگاه من، نيازی نيست که منتظر چھار روز

 مسألۀھا پيرامون مذاکره  و ھيج دليلی وجود ندارد که اين بازی  اين چھار روزه ھای اميدوار کننده بسيار بوده است

 .ف شود روز آينده برای ھميشه متوق٤ی در ئھسته 

 به شکل گسترده به ما اجازه می دھد که در سرگئی الوروفمن فکر می کنم که اظھار نظر رئيس ديپلماسی روسيه 

ی ايران دارای اھميت ئرسيدگی به برنامۀ ھسته « :  روزه صرفه جوئی کنيم، او يادآوری کرده است که ٤انتظار 

  » خواھد شد خاصی است و موجب ثبات وضعيت خاور نزديک و خاور ميانه

 و بی ھيچ ابھامی ثبات منطقه و ثبات در کشورھائی که دارای منابع نفت و گاز و ديگر منابع ثبات ؟ البته، ولی مشخصاً 

ھم ه ژيک ھستند، مشخصاً ھمان چيزی است که امپرياليست ھا و اولتراليبراليسم آنگلوساکسون در پی بيطبيعی سترات

 عکس تمام تالش ه و ب الت متحده به ھيچ عنوان خواھان ثبات ايران نيستنداھبری ايامپرياليست ھا به ر. زدن آن ھستند

سياستی که تا کنون در مورد ايران و در مورد تمام کشورھائی که چشم طمع به آنھا دوخته (خود را به کار خواھند بست 

  .تا ايران را بی ثبات سازند) اند به کار بسته اند

 مطرح کرده است، ايرينا فدوروفوضيح داده ام، موضوع اصلی که شرق شناس روسی ھمان گونه که پيش از اين ت

ی به ئدر دورانی که تمام کشورھای دارندۀ سالح ھسته (می ويعنی جلوگيری اکيد از ايران برای دستيابی به سالح ات

چون که .  ھدف گرفته استمستقيماً رشد نيروھای مولد ايران را) انضمام خود روسيه در حال مدرنيزه کردن آن ھستند

کيد از أدرنتيجه جلوگيری . می می باشدويعنی در عين حال بازۀ زمانی برای دستيابی به سالح ات» موضوع اصلی « 

ی در عين حال و الزاماً به معنای جلوگيری از رشد نيروھای مولد ايران است که ئايران برای دستيابی به سالح ھسته 

دين مبين اسالم در اتحاد با طبقۀ سگ ھای خانه زاد امپرياليسم  می ايران يعنی حاکميت البته خود دولت جمھوری اسال

ولی گويا که . جھانی يعنی طبقۀ بورژوازی کمپرادور اين کار را به خوبی و در خدمت امپرياليسم جھانی انجام می دھند

از ...) به داليل مجھولی(ای مولد ايران وضعيت فعلی نيروھبرای امپريايلست ھا کافی نبوده و نيست، زيرا با ھمين 

  .به شکل غير قانونی در حال رشد ھستند ديدگاه آنھا 

  . به نتيجه نخواھد رسيدمذاکراتمبر  نو٢٤در نتيجه 
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