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 !خندی نابهنگامتل ای ظریف لبخندی

 (قای محمد جواد ظریف وزیر امور خارجهی آافشا شدهسخنان  بر نقدی)

 

هر دلیل و مقصودی که صورت گرفته هر شکل و محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه، به ی مصاحبهپخش فایل صوتی 

 که دننمی کوانمود  و اعتدال گرایان  اصالح طلبانهر چند  ؛باید مورد مداقه قرار گیرداست که  یبسیار مهمنکات باشد، دارای 

منافع  حفظ ایبرینگونه بنمایند که ا کنندو سعی  صرفا برای درج در تاریخ تهیه کرده بودندآن را نداشته اند و آن را  قصد انتشار

تی تاریخ نیز قضاو ،نگاه مثبت مردمیجلب عالوه بر  تا، تمام تالششان را بکار گرفته اند ،و با هر هزینه ای به هر صورتملی 

پرده  این ،درونی خودی و پویایکتیک که تاریخ در مقاطعی بر اساس دیالغافل از آن ی آنان داشته باشد.دربارهو منصفانه  درست

 فرد توانایی یا باقی می ماند که آن شخص و یمی افکند و نقش افراد در همان حد و حدود فعالیت ها و اقداماتهای استتار را بر

باشد،  اریخیت بکار گرفته باشد و آن اقداماتی که برخالف و در تقابل با این پویاییآن یا نزدیک به  یاین پویای اب مطابقخود را 

را در بر جهان شمول و  تعیین کننده عوامل متعدد وکوچک در مقابل  ه ایبه ویژه وقتی میزان و مقدار آن اقدامات محدود

 ، تاثیر گذاری خود را از دست می دهد.بگیرد

ر دهدف اصلی پیوند مجدد با غرب برجام را به عنوان  یپروژه هاگروه مرکزی و فعال آن واعتدال گرایان اصالح طلبان و 

ین او تصورشان این بود که با موفقیت در استوار کرده بودند  را بر آنخود و مرکز ثقل تمامی وظایف حاکمیتی  نظر گرفته بودند

برای همیشه به « موفقیت»عمال تمامی نیات و خواسته های دیگرشان برآورده خواهد شد و مردم ایران نیز به تبع این  ،پروژه

ناشی از عدم شناخت دیالکتیک که دنبالشان خواهند آمد و آنان را همانند قهرمانان ملی بر سر دست خواهند برد. این تصور واهی 

ست قابل فهم نبوده و نی با هر سابقه سیاسی ودیپلماتیک است برای این جماعتونی آن و تضادهای در ی جوامع انسانییپویاو 

می را برآورده ن اتهرگز انتظار و استخواسته بسیار بزرگی از این جمع پرگو و پرمدعا توقع فهم آن  که استطبیعی  ربسیا و

این « مهم»و داشتن روابط با برخی از افراد . گویا داشتن برخی عناوین از دانشگاه های غربی و به ویژه آمریکایی و انگلیسی کند

 کراراًکه  یخطای مهلک بی نیاز می سازد، یی دیالکتیکی جوامع انسانی و تاریخفهم پویای ازاست که آنان را « کلیدی» ،کشور ها

هرچند نمی توان این واقعیت را  درس الزم را نگرفته اند. نیزانجام داده اند و هرگز دیگر جوامع  ایران وی در شناخت جامعه

پس از . .. ، ها چیپایداری ،ال گرایاناعتد ،اصالح طلبانشامل عاشقان سینه چاک نئولیبرالیسم در ایران نادیده گرفت که این 

با احکام بانک  نعل بالنعلالابق طاهداف خود را نه تنها  برنامه ها و بسیاری ازجنگ، از  پسدولت های بدست گیری سکان 

، رفته اندپیشی گ نیزو اصول این احکام ها از خواسته ند، بلکه در بسیاری مواقع ه ادکرتنظیم  جهانی و صندوق بین المللی پول

 با توجیهاتی ،ی نئولیبرالهاچیپایداری . به عنوان مثالتا به زعم خود هر چه زودتر در این جوامع پذیرفته و مستحیل شوند

ها را  بهانه گفتار و رفتارهای مشکوک خود بیشترین گزک ها و با با اصالح طلبان و اعتدال گرایان مضحک و به ظاهر متفاوت

فقاز ق، شمال آفریقا و حتی ا نیروهای مرتجع منطقه خاورمیانهآشکارا و در پیوند ب وند ه ابه امپریالیسم و صهیونیسم جهانی داد

تعدیل »مز نام راین سیاست ذیل  که می توان پذیرفت واقع بینانهبا قضاوتی  .اندداشته  ی، حضور پررنگ و فعالیانهو آسیای م

گاه ها به تدریج در مقاطع و گره مردم نیز شروع شد وریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی دوره اول  آغازبا  آشکارا «ساختاری
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ی ذیل نامپرو غرب ت ااین جماع ولی .ندتاوان آن را هم پس داد البتهو ندبه میدان آمد در مقابل این سیاست اشکال مختلفبه 

پیش  «به خوبی»خود را  بازی های مختلف اهداف باتاکنون  ،سمی، یعنی نئولیبرالاستصورت نوعی دشنام درآمده  بهاکنون  که

 برده اند.

طعی از دل تضادهای ادر مقس آن ایاالت متحد آمریکا و در رأتعارض و تقابل با قدرت های امپریالیستی جهان هر چند 

امپریالیسم و دیگر کشورهای امپریالیستی این دیالکتیکی بیرون زد و آنان را وادار کرد که در برابر خواسته های بی حد و مرز 

اهم ساخت فرصتی فربرجام نهایتا ، اما نشوند شان سلطه گرایانه گویانه وزورخواسته های برخی از قرار بگیرند و حاضر به پذیرش 

ا به رپدید آمده با امپریالیسم تضاد  ،از طریق این پروژه شدمی ت پرهیاهو و کم مایه ابنا به تصور این جماعکه  پروژه ای بودو 

و  ردک« حل»به گونه ای اجتماعی، -این همه مشکالت اقتصادی درگیر درمردم  از توش و توانِ بیش یصورتی آرام و بدون تنش

، اندر این سو نیز اصالح طلب رسانید. «مطلوب» سلطه را به صورتی تدریجی و با کمترین هزینه برای طرف مقابل به سرانجام

 غرب این عقب پرو وهایدیگر نیردر چارچوب دیدگاه نئولیبرالیستی و قرار گرفته اعتدال گرایان و پایدارچی ها و گروه های 

 بر اساس همانغفلتی که اینان  .دادندنوعی پیروزی برای خود به خورد مردم نشینی تدریجی و به ظاهر کم ضرر را به عنوان 

ل کرد تحمی بر اینان خواسته یا ناخواسته خود را به زودی خود را نمایان ساخت وهرگز به آن نمی اندیشیدند  ی ذکر شده،پویای

 .ها را عمال بالموضوع ساخت«کلید»و آن پرده های استتار و شاه 

با نه تنها این پروژه عمال در تقابل  ،ر امور خارجهیوزظریف محمد جواد با افشای ارادی یا غیر ارادی مصاحبه آقای  حال

مردم  و معضالت مشکالتبسیاری از خواهی نخواهی شده که  جنجالیقرار گرفته بلکه موجب پیشین  یاهداف پیش بینی شده

هر هدفی که  این افشاگری با .دیبخشخواهد و یا به زودی آنها را شدت بخشیده  و خواهد گردانیدبه مرکز مطالبات باز هم را 

خبر از بادهای گزنده ای می دهد که جان سالم بدر بردن  ل است،مکه بسیار محت ،مثال استفاده انتخاباتی از آن باشد، انجام شده

ا این ب .خواهد بودممکن نگذشته به آسانی آن از پایدارچی ها و دیگر گروه های پرو غرب در ایران  اعتدال گرایان، اصالح طلبان،

فتگو بازی می کند و گبه اصطالح مصاحبه وارد شد که نقشی کلیدی در این  ازبخش  و هدف دو ضمونبه ممقدمه، می توان 

 ، یکی داخلی و دیگریو مرکزی دو موضوع بسیار مهمبه نظر نگارنده در آن چه افشا شده است بگذریم  ماجرااگر از حواشی این 

 این گفتگو را شکل می دهد.« کلید»که شاه  وجود داردخارجی 

و « میدان»آن چیزی است که آقای ظریف آن را  آشکارسازی تقابلِنخست به بخش داخلی می پردازیم که در واقع 

موضوعی که در تمامی کتب  ، می داند.نام گذاری می کند« میدان»را مقدم بر آنچه او  «دیپلماسی»و می نامد « دیپلماسی»

 ولی در این کتب هرگز به شرایط مشخص کشورها و جوامع مختلف برای تقدم قائل، اینگونه تصویر شده استهم دانشگاهی 

کشورهای سرمایه داری امپریالیستی همیشه مجازند که اهداف خود  به عنوان مثال، شدن دیپلماسی بر میدان اشاره نشده است.

است که دیگر  «بدیهی»پیش ببرند ولی برای طرف مقابل و در جهت سود سرمایه، و با هر هزینه ای « میدان» قیرا از طر

هرگز به  و دنبال کنند اهداف خود را به امپریالیسم، و در واقع تسلیم بی هزینه« یدیپلماس»کشورها فقط و فقط باید از طریق 

 ام انگ ها،سقبله ای که همیشه موجب برافروختگی آنان شده و با انواع و اامق فکر هم نکنند. ،قهربا اندک شائبه حتی ای  مقابله

حال این قهر می تواند اعتراض به  ای بر آن غلبه کرد. هر وسیله ید باگذاری شده است و الجرم باکدتروریسم  ه انگاز جمل

همان  ولیدتاعتراض به شرایط نابرابری باشد که بازشرایط غیرعادالنه ای باشد که سرمایه بر مردم تحمیل کرده و می کند و یا 

 است.جهانی سرمایه  یسلطه

گاه ها و سیاسی این دانش تعلیمات یمی بینیم که بر خالف همه ،اگر به تاریخ استعمار و امپریالیسم نگاهی گذرا بیندازیم

بوده است که در کمال قساوت و انواع و اقسام رفتارهای غیر انسانی پیش قراول سلطه بوده و هنوز « میدان»این ،وهشکده هاژپ
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ه به چندین خرد« نیمیدا» کتیتجربه ده ها کشور از جمله یوگسالوی که در حر رد.نیز از همان حربه به آسانی استفاده می بَ

 دهه های اخیر است. کی از این نمونه ها در سرزمینی کلنگی از آن باقی ماند، فقط یکشور تبدیل و 

« دانیمی»توسط آن « دیپلماسی»در یک جمله، این معادله به این صورت قابل حل است که اصوالً باید میدانی برای بازی 

 دموجود باش محفوظ و منظورش نیروهای دفاعی مسلح کشور و به ویژه سپاه پاسداران است،که آقای ظریف از آن نام می برد و 

بازی ای که مثل هر بازی دیگری نتیجه برد و باخت و زمانی نیز مساوی  تا امثال ایشان بتوانند در این میدان به بازی بپردازند.

خوشبختانه نیز محفوظ می ماند و هنوز هم  دوم این میدانمورد نظر آقای ظریف، « میدان»اتفاقاً توسط همان  خواهد داشت و

ازی در آن به ب اند توانسته در طیف های مختلف نئولیبرال شانایشان و همفکرانمحفوظ مانده است، به گونه ای که تاکنون 

 ازباید تابعی همیشه و در هر شرایطی « میدان»که است خطای راهبردی یک این  ند.هخود سر و شکل دهای « خندتل»

در آن بسیار محتمل  یخطای عمد و غیر عمدهر امکان تاکنون ثابت کرده است که که  دیپلماسی ای آن هم ،باشددیپلماسی 

و واقعیات مفاهیم عمیق می توان آن را ناشی از عدم درک  بر زبان آمده باشدهم صادقانه  ،این سخنحتی اگر،  .بوده و هست

که اساسا  تعلیماتی .آموخته اند انگلوساکسونو یا نتیجه تعلیماتی دانست که در دانشگاه های مسلط بر جهان سیاست اساسی 

نان از خود نمی ایآیا  قائل نیست. «میدانی» به گفته آقای ظریفاقتدار و یا بنا ی بجز کشورهای امپریالیستی هیچ برای کشورهای

 ؛است اآمریک دایاالت متح« میدان»وان ااز تبعات قدرت فر ،ی برجامدو زانو نشستن بر سر میز مذاکره پرسند همین اجبارشان به

ناآگاهی یا خود را به ندانستن زدن از  .دوظایفشان را یک کاسه در این داو قرار دهن ،واال چه لزومی دارد که ایشان تمام وقت

، یعنی در زمانه ای که کمترین غفلت به معنی از هم پاشیدگی ایران حاضرویژه شرایط ه ب ی کنونیدر زمانه« میدان»اهمیت 

نی میه بر نیروهای ملی ومی باشد، که همیشه در تاریخ حضور داشته است،  هم کشور دیرینه سالی همچون ایرانکشورها و آن 

« میدان»عبارت پردازی ها به این معنای  کما اینکه رئیس ایشان در اولین واکنش با انواع و اقسامبخشودنی نیست.  غیر وابسته و

ی دیگری نداشت و می بایست این خطای راهبردی وزیر خارجه خود را به گونه ای چون چاره .گذاشت صحه« دیپلماسی»و 

این بهترین حالت می توان نمایش  در .می کرد و در واقع، به همین دلیل در ظاهر سخنان ایشان را به هیچ انگاشت« جمع»

استفاده از افکار جهت داده ءو سونوعی فریب مردم آقای ظریف را اظهار شده توسط با ادبیات  «دیپلماسی»و « میدان» تقابل

 یمورد نظر آقای ظریف، با همه« میدان»اال کیست که نداند و که برای مقاصد خاصی بکارگرفته شده است.ست دانآنان ی شده 

رای توانسته است میدان دیپلماسی را ب مستقیم در وضعیت کنونی،و غیر مستقیمو دست داشتن پیشین  یزیر و بم ها و خطاها

ایاالت متحد آمریکا و جنایتکارانه بود که آماج حمله تروریستی « میدان»همان  رهبرِ هم آورد.افرو همفکرانشان امثال ایشان 

صورت گرفت و مقصود خارج کردنشان از  ایشان «دیپلماتیک» تعیین کننده جدی ونقش  ، تروری که با آگاهی برگرفتقرار 

 ی«هسابق»با این همه  وزیر امور خارجهچقدرخوب بود که  باز شود. بی استخوانبود تا جا برای دیپلمات های « میدان»این 

بی پایه  و آنگاه این سخن انداخت... می یمن، افغانستان، سوریه، عراق، ،یلیب یوگسالوی، ریی نظدیپلماتیک، نگاهی به کشورهای

 داعش تا بیخ گوش مانپای همین چندی پیش بود که که است یادمان نرفته  .راندرا بر زبان می برای شرایط حال حاضر ایران 

 به چه کار؟ «میدان»رهبر و  دبه چه کاری مشغول بودن یشاناآن زمان  بود. رسیدهمجلس شورای اسالمی هم های راهرویعنی 

 طمئنام ودارد کنونی کاربرد در وضع مشخص  و ایران امروز حاد و خطرناک اوضاع بین المللیپیچیده، نظر به شرایط  ،این تحلیل

دیده ابا اغماض نرا برخی از وجوه آن صورت دیگری به آن نگریست و تحلیل دیگری ارائه داد و یا شود به می  در شرایط دیگر

یت آقای ظریف در کل یمورد اشاره «میدانِ»چون ارائه داد.با این تحلیل متفاوت تحلیلی کامال  دیگریحتی در شرایط  وگرفت 

سیاسی، اقتصادی،  ها مثل هر عاملوده و هست که باید برای تک تک آنمسائل و مشکالت کنونی بخود مسئول بسیاری از 

ور در حفظ تمامیت ارضی کش« میدان» باید کلیات عملکرد ،اما در شرایط ویژه کنونی پاسخگو باشد.دیگر اجتماعی، نظامی،... 

 ،چرا که موجودیت ملی و تمامیت ارضی کشور هرگز تن نداد.دفاعی آن  و به فشارهای امپریالیستی برای تقلیل جایگاه دیده شود

 برای آن متصور نیست.هم جانشینی  عجالتا قرار دارد و« میدان»جایگاه دفاعی این حفظ اکنون در گرو 
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قرار گیرد، آن بسیار که به عامل خارجی نظر دارد و در نگاه اول می تواند مورد حیرت « گفتگو»دومین بخش مهم این 

منافع  ونظام نه تنها در جهتی کامالً مخالف با سیاست کنونی  که استسخنانی است که آقای ظریف در مورد روسیه بکار برده 

و  نده اساس روابط متقابل و اصول همکاری ایراهمعا» از جمله تمدید ،شدهداده  نمایش بلکه آنچه تاکنون ،ملی قرار دارد

آن  را بهمختص در ادامه ه است کهافشا کردرا  به تصور می آورد، راچیز دیگری توسط همین وزیر امور خارجه که  «روسیه

  پرداخته می شود.

خالف برعموما  ،که تمامی دولت های بعد از جنگ استبا اندک آگاهی به مسایل سیاسی کامالً آشکار  یالبته بر هر انسان

د توانستند و هنوز هم نمی توانن نمی. ولی با توجه به مسایل متعدد استبوده غرب گفته هایشان، چشمشان به دهان از بسیاری 

گذشته هر آنچه از دستشان برآمده  یدیگر کشورهای غربی در چند دههآمریکا و از آن طرف زبان آورند.  ربنیات خود را آشکارا 

نه . چگوکوتاهی نکرده اندتحریم و دخالت های آشکار و پنهان  و از هیچ توطئه،مردم ایران انجام داده اند کشور و است بر علیه 

 و به صورت و فقط کشورهای معدودیقرار دارد امپریالیسم آمریکا و غرب  یزیر تحریم خرد کنندهکه اکنون که کشور است 

متعدد  لیدال و ی بسیار بیشتریی هاتوانای لی باو ،با ایرانبا توجه به شرایط نسبتا مشابه  چین و روسیه،کشور های مشخص 

درست در راستای سیاست راست ترین و  در دسته بندی وزیر امور خارجه، ،موجب شکاف در این تحریم ها شده اند دیگری

مدعی می  ،عکس با استناد به یکآقای ظریف  ،حتی در همین مصاحبه .می گیرندقرار مرتجع ترین نیروهای داخل و خارج 

در عکس  ،مذاکراتنتایج در امور برجام کارشکنی می کرده و به دلیل نارضایتی از  وزیر امور خارجه روسیه،شود که الوروف 

 وآمده خارجی  در ده ها رسانه داخلی و الوروفغافل از اینکه در همان زمان علت عدم حضور  جمعی حضور نیافته است.دسته 

ذاکره در ماجازه دیگر شرکت کنندگان اطالع و با آن هم که انجام کاری فوری و مسافرت به تاشکند ذکر شده ایشان،  عدم حضور

را منعکس نمی استفاده از بی اطالعی بخش عظیمی از مردم ءو سوعمیق  یصومتچیزی جز خ ،این بی توجهی .انجام شده است

 ا نادانیفراموشی یبه  «دیپلماتیک»ی مثال های«خندتل»و زیر  استفاده قرار می گیرندمورد سوءامه ها معموال در این هنگ که کند

و خواهی نخواهی این تضادها در سخن  خاطر دارندل را همواره به یگونه مسا. غافل از اینکه مردم و آگاهان، اینسپرده می شود

سخنانی درست  «عصر اندیشه»با نشریه  1411فروردین  ریف در مصاحبه دیگری درظآقای  و رفتار روزی آشکار خواهد شد.

وسیه ر ورابطه با چین و روسیه اصالت دارد ...رابطه با چین »وقتی می گوید:  ،عکس آنچه اینجا بیان می کند بر زبان می آورد

داخل حاکمیت بنده را متهم به غرب گرایی می کنند، می  ...محافل که  می بیندروس یک دیپلمات  وقتی ری نیست ... واابز

زودی  به ایناخیر ایشان تصور نمی کردند که  فایل صوتی  ،شاید «حتما ظریف در جلسات خصوصی به ما فحش می دهد. گوید

متناقض بر زبان می  متضاد وی د که در موارد متعدد حرف هایافشا شو در خاطرهاست،برجام ی جوانب آشکار شده  که هنوز

مذاکرات برجام و آنچه در می توان به بخش های افشا شده کمابیش و  ندضبط شده ا ثبت ولی که در جاهای دیگر مسای د.نران

در کتاب خاطرات جان کری وزیر امورخارجه تناقض گویی ها را می توان مثال برخی از این ها  دست یافت. ،آنجا گذشته است

اسا اسکه  نشان دادجالبترین واکنش را سخنگوی وزارت خارجه روسیه شاید در این میان  ی کرد.راستی آزمای و یافتآمریکا 

بر خالف تصور آقای ظریف نداند که  کدام عقل سلیمی است کهآخر،  قائل نشد. سخنان آقای ظریفاهمیت چندانی برای این 

جاد می کند، همچنانکه برای ایران؛ ی ایخوب های فرصتهم اجرای برجام و برداشتن تحریم های آمریکا برای چین و روسیه 

ت های پیش که برای شرکو نه مثل نوبت  دافع ملی و مردمی اتخاذ کننمیماتش را بر اساس متص بخواهده اینکه البته مشروط ب

ساسا به ا دکه رسیبه شرکت های چینی و روسی  و راه انداختنده و انواع و اقسام جشن و پایکوبی ب پهن کردند فرش قرمزغربی 

دی بدعه فقط پس از و نکردندهم برخورد شایسته ای در کشور روسی  چینی و فعالبا شرکت های حتی  و ندادندی آنها بهای

مجدداً ناچار  به ها بود کهآن افزایش همه جانبه و خرد کننده ی  البته و تحریم هاملغی نشدن اوباما و روی کار آمدن ترامپ و 

اید از آقای ظریف ب که اکنون و در دوره بایدن هم کامال قابل پیش بینی و متصور است. آنچه به این شرکت ها متوصل شدند،

 ؟چه نامیده می شود پس نیست، «استفاده ابزاری»پرسید که اگر این 
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 وابستهها و محافل  داخلی و گروهنیروهای راست  تنفربغض و همواره مورد  چین روسیه و یکشورهاوشن است که کامال ر

ده اند که بوطیف نئولیبرال  این متاسفانه از همدولت های بعد از جنگ  بیشترِ قرار داشته اند و به امپریالیسم یا چشم دوخته

کنی توانسته اند با انواع کارش ی کهتا جای و صندوق بین المللی پول می دانند وملزم به اجرای احکام بانک جهانی  خود را معتقد و

از هم حال بیشترین کمک ها را  در عین ست کها طنز ماجرا این .را فراهم ساخته اندکشور  این دوبا افزایش همکاری  نعمواها 

دا چین ابت درهمین پاندمی کروناست که تنها کشورهای کمک کننده به ایران در رز آن نمونه با این دو کشور دریافت کرده اند.

 نولوژیتکتجهیزات و  با ارسال واکسن و اکنون یو سپس روسیه و کوبا در زمینهفراوان وسایل مورد نیاز ایران  فوری و با ارسال

حتی قابل تصور هم  شرایطی توسط کشورهای غربیی که هرگز و تحت هیچ هایمک ک .بوده اند ،ساخت آن در داخل ایران

 ،ناطلب اصالح به غرب گرایش البته این سئوال بزرگی است که پیش پای مردم ایران، عالوه بر دولت و حاکمیت قراردارد. .نیست

ابراین بن کشور آشکار است و دو که کامال بر ایناست نکته ای  و دیگر نیروهای راست درون حاکمیت، هاپایدارچی  ،هااعتدال گرا

ت در شرایط برابر با ایران که اهمی ندفرجی حاصل گردد و بتوانبلکه تا  اند، با نوعی سیاست مماشات با این وضعیت کنار آمده

دو  نیسعی همیشگی ا .همکاری نمایند راهبردی وگسترده و واقعی  یاستراتژیک و تعیین کننده ای در جهان دارد، به صورت

بدینوسیله  وتحقق یابد برد -نوعی سیاست بردتا  بوده است با ایران فرهنگی، ... دفاعی، سیاسی، تصادی،روابط اقکشور توسعه 

همواره  اخلیدغرب  پرونیروهای  دیگر اما اصالح طلبان و د.ننوعی سد دفاعی در برابر مداخالت امپریالیستی را فراهم آوربتوانند 

ا خود رتالش در مخالفت با آن تمام موارد در برخی  یا نادیده گرفته اند و ه وقرار داد انتقادمورد این نوع سیاست را آشکارا  و

 ر،به بیان دیگ بوده است. ناچاری و یا فشارهای دیگر نیروهای داخلیسراز  اند،به این روابط تن داده هرجا هم بکار گرفته اند و 

بل بر ط ،وابسته به جریان غالبای فارسی زبان و غیر فارسی زبان ایجاد فضایی همسو با رسانه هبا نیروهای پرو غرب داخلی 

 تا اند هبا شوروی بعد از انقالب اکتبر و روسیه کنونی و نیز جمهوری خلق چین کوبیدبرابر ناو جعلی روابط  خالی و بی محتوا

ه ب منحرف سازند. یی دیگریمپریالیسم آمریکا و غرب به سوشاید با این کوبش گوش هایی را در داخل کشور از خطر جدی ا

ن با آورددر همین راستا  نیزآقای ظریف روسیه به صورت آماج اول آمریکا در آمده است  ،با روی کار آمدن بایدنکه ویژه اکنون 

بکار گرفته است تا این پروژه  در ناکامی برجام تاکید دارد که روسیه هرگز موافق برجام نبوده و تمام تالش خود را «خاطراتی»

ی با امضا برجام و اجرای آن قرار است چه تو گوی تا مثال نگاه ایاالت متحد آمریکا از ایران به روسیه بر نگردد. ؛به سرانجام نرسد

ف های آقای ظری صحبت .به ارمغان آوردبرایمان کشوری گل و بلبل مثال و  بیفتدبرای ایران و ایرانیان خارق العاده ای  اتفاق

رانیان بر همه ایبه روشنی برجام و بازگشت ایاالت متحد آمریکا به آن، فق مجدد ادر صورت تو که استنتایجی  درابهام آفرینی 

تر قو دقیخوبی  به ایشان .آوردبرجامی فراهم  «توفیقات»عدم ظاهر خواهد شد و باید از هم اکنون مقصر یا مقصرینی برای این 

تا  دمی کن ل حاشیه ای را بیانمسایاینگونه  ،دیگران افل نگه داشتنبرای غو  واقف است های برجام«دستاورد» از هرکسی بر

حاال روسیه به عنوان مقصر  .کندساخته و پرداخته  ،آماده برای مورد آماج قرار دادنمقصرینی  دپس از آشکار شدن نتایج بتوان

که  موضوعی خت.ااندو یا چین روسیه از بی کفایتی که بر گردن  نه ناشیمعرفی می شود تا بعد بتوان تمامی تقصیرات را 

دقیقا در سر بزنگاه ها، روسیه و چین، در تمامی این چند دهه، که در حالی  دارد.نهم کمی خواهان متاسفانه در ایران هوا

پریالیسم بین المللی تحت سلطه امبرای مقابله با امپریالیسم آمریکا و غرب در سازمان ملل و دیگر نهادهای ایران  اتکای بیشترین

حرفی خالف این ما وزیر امور خارجه  اکنون،. دهندتوانسته اند با اقداماتشان فشار بر ایران را کاهش در حد امکان  و ندبوده ا

با امیال امپریالیسم آمریکا و غرب و رسانه های متعدد بیست و چهار بقت مطاو درست در  استمثل روز روشن که واقعیت 

را باید رب غامپریالیسم ی با همراستای وعلت این خالف گویی  البته که می گوید. شان است،ساعته فارسی زبان و غیرفارسی زبان

ترین تحریم های تاریخ را بر کشور و ترین و شدید بی رحمانهامپریالیسمی که چگونه است که  .جو کرددر جای دیگری جست

در  شبه گونه ای و با سخنانی عجیب و غریب از زیر ضرب خارج کرد و دیگری که نقشحاال باید  ،مردم ایران تحمیل کرده است

ین ا ی دیگردر معنای وزیر امور خارجه ایران قرار بگیرد.تهاجم  مورد غیر قابل تردید استمپریالیسم آمریکا و غرب تقابل با ا
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موضوعی که هرگز نمی توان آن را ناشی از بی اطالعی آقای  ساختن دشمن دیگری برای در سایه قرار دادن دشمن اصلی است.

 را باید در پس این سخنان جستجو کرد.« سیاستی»دانست. بلکه عمد و ظریف 

پایدارچی ها و دیگر  گرایان،اعتدال  ،روسیه و چین سال هاست که اصالح طلبانکه مسلم است  ،همانطور که گفته شد

 درون در سال های اخیر تمامی اقداماتشان را از کانال های دیگریبه همین دلیل  ومی شناسند را به خوبی  غرب پرونیرو های 

ی را نم جماعاتاین ر نظر یچون مطمئن بودند که نئولیبرال های مسلط بر دولت و دیگر نهادهای ز .دنبال کرده اند حاکمیت

تعجیل داشتند که هرچه زودتر سندی امضا شود تا خود را در  جماعاتی کهی قابل اطمینان تلقی کرد. هاوره عنوان نیتوان ب

در مذاکرات  که همین بی توجهی و غفلت عمدی یا غیر عمدی موجب شد که وجودی بنمایانند. با  «ملی قهرمان»و  داخل پیروز

د با پیمانانش توانستن یکا و همرآمبلکه  یدبه دست نیابرای مردم ایران  داده شده،برابر امتیازات  در قابل توجهی هایدستاورد

های خرد کننده و انواع فشارهای  مچندین سال تمامی فشارها و به قول خودشان بزرگترین تحری« مماشات»بهره گیری از این 

 ایران وارد کنند. مردم را بر  بین المللی دیگر

 نوعی اتحاد خواسته یا ناخواسته وها زنگ زده است، «کلید»شاه ها رنگ باخته و « لبخند»افتاده و حال که پرده ها بر

 ه اند،النه گزیدپایدارچی ها، ... ، اعتدال گرایان، که عموما در آشیانه اصالح طلباناز جانب نئولیبرال های وطنی  توجیهغیرقابل 

یسم مواجب امپریالو مزدورهای با یا بی جیره  چپ نما و تجزیه طلب، برانداز، طیف ها و محافل متعدد سلطنت طلب، زبانی بابا هم

شکل گرفته است که عالوه بر مردم آگاه دیگر محافلی که منافع مردم ایران موضوع درجه چندمشان است،  آمریکا و غرب و

همصدایی و همراهی با راست ترین و مرتجع ترین  .نخواهد بخشیدنان آرا بر  این خطای ضد ملیتاریخ نیز  ،ایران و جهان

قابل تطهیر نیست. حال هدف این هیاهو اگر  «آب زمزمی»عربی لکه ای است که با هیچ  و صهیونیستی ،نیروهای امپریالیستی

ا و غرب ر آمریکنیروها دقیقا در راستا و همسو با امپریالیسم تجاوزگ اینهم رسیدن به اهدافی هنوز نامعلوم باشد، این نکته که 

انیدن برای ره ،و هراس افکنی از نزدیکی با این دو کشور روسیه و چین ستیزیهر چند آشکار شده است.  دیگر اند، قرار گرفته

 نارکدر و آنان را  سازدرا فراهم نا آگاه شاید برای مدتی همراهی عده ای  مردم در برابر فشارهای امپریالیستی، کاهش فشار بریا 

ی اجتماعی است که قرار دهد؛ اما در دراز مدت همان پویایو بیرون از کشور  روندر د امپریالیسمحامیان و مزدوران رنگارنگ 

رور توجیه تمی گوید ی مثل مایک پمپئو که ، هیوالیسخنان شما بنگرید به را وارد خواهد آورد.و بموقع پس گردنی های بجا 

ینش بکه ضعف ای یعنی در سخنان وزیر امور خارجه  د،ییرا در سخنان ظریف بجو «(میدان»)رهبرسلیمانی  سردارنه اجنایتکار

ثل اکنون مولی این ضعف هیچگاه  دیده بودیم،عینا در برابر یک خبرنگار جوان افغان هم ن ایش را پیش از ناو لکنت زبسیاسی 

 اینچنین آشکار نشده بود.

زیادی در بخش پخش شده نوار گفتگوی آقای ظریف وجود دارد که بماند برای وقتی و قابل موشکافی  ل و موارد متعددمسای

 شد.ی هفت ساعته ایشان علن« گفتگوی»که همه 

 

                 مرتضی محسنی         
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