با مذاکره یا بدون مذاکره ،در هر دو صورت رژیم اسلمی بازنده است

خامنه ای :مذاکره با آمریکا ممنوع است
روحانی :آمریکا "پل" مذاکره را بازسازی کند

رضا مقدم –  ۲۷مرداد  ۱٨ - ۱٣۹۷اوت ۲۰۱٨

خامنه ای مذاکره با آمریکا را ممنوع کرد و برجام را اشتباه خواند ام**ا حس**ن روح**انی از آمریک**ا خواس**ت ت**ا
"پل" های مذاکره را بازسازی کند .جمه**وری اس**لمی چ**ه ب**ا م**ذاکره ب**ا آمریک**ا و چ**ه ب**دون م**ذاکره ،بازن**ده
است.
تسلیم خامنه ای )نرمش قهرمانانه( به کشورهای "پنج به اضافه یک" از سر اجب**ار ب**ود و ن**ه انتخ**اب .تحری**م
نفتی و محرومیت از شبکه بانکی )سوئیفت( برای نقل و انتقال پ**ول آخری**ن ض**ربه را ب**ه منب**ع اص**لی درآم**د
رژیم اسلمی زد و خامنه ای برای حف**ظ نظ**ام ناچ**ار ش**د ت**ا تس**لیم ش**ود و از جمل**ه س**انتریفیوژها را انب**ار و
تونله**ای نیروگ**اه آب س**نگین اراک را ب**ا بت**ون پ**ر کن**د .زی**ان مس**تقیم و غی**ر مس**تقیم حم**اقت حاکم**ان در راه
اندازی پروژه اتمی هنوز غیر قابل محاسبه است(١).

قبل فرصت سوزیهای رژیم اسلمی زیانه**ای هنگف**ت اقتص**ادی در ب**ر داش**ت ام**ا اکن**ون ب**ا اقتص**اد در ح**ال
فروپاشی ایران و حرکت مردم برای پایان دادن به عمر رژیم اسلمی از دیماه  ،٩٦هر فرصت سوزی عم**ر
کلیت نظام را کاهش می دهد .پیروزی مردم بدون اشتباهات حاکمان میسر نیست و رژیم اسلمی م**ی رود ت**ا
مانند اواخر حکومت شاه در مسیری قرار گیرد که فقط می تواند اشتباه کند.
موافقت و مخالفت با مذاکره با آمریکا هر دو نتایج زیان باری برای کل حاکمیت خواهد داشت .خ**امنه ای در
مذاکره با آمریکا هیچ بردی ندارد و فقط می تواند تسلیم شود؛ بند و بس**اطش را از منطق**ه جم**ع کن**د ،پ**س از
پروژه اتمی ،پروژه موشکی را هم با هزینه های دهه**ا میلی**ارد دلری تعطی**ل کن**د و ق**درتش را ب**ه مرزه**ای
ایران محدود سازد .و همه می دانند که این پایان ماجرا نیست و فشار برای تسلیم بیش**تر ادام**ه خواه**د ی**افت.
به همین دلیل خامنه ای با قبول یک ریسک بزرگ به انتخابات نوامبر و شکست جمهورخواهان در انتخاب**ات
هر دو مجلس امید بسته است .وی می پن**دارد ک**ه ب**ا پی**روزی ب**زرگ دمکراته**ا در انتخاب**ات نوام**بر ،ترام**پ
استیضاح و برکنار شود و معاونش جانشین وی گ**ردد و ی**ا ح**داقل دمکراته**ا ترام**پ را مه**ار کنن**د و در دور
دوم نیز انتخاب نشود و ی**ک دمک**رات احتم**ال وف**ادار ب**ه برج**ام ب**ه ک**اخ س**فید ب**رود .ای**ن اوج استیص**ال ک**ل
حاکمیت رژیم اسلمی است که سرنوشت خود را به روندی سپرده که کنترل و تاثیری بر آن ندارد.
دور اول تحریمها اقتصاد ایران را هدف گرفته اما دور دوم که از آبانماه آغاز میشود ه**دف عم**ده اش تحری**م
صادرات نفت است که اقتصاد رژیم اسلمی را هدف گرفته تا حتی پرداخت حقوق کارکن**ان دول**ت و بس**یجی
ه**ا و عوام**ل س**رکوبش ه**م دش**وار گ**ردد .از نظ**ر ح**تی اقتص**اد دان**ان خ**ود رژی**م ،اقتص**اد ای**ران در آس**تانه
فروپاشی است و هر آن ممکن است از هم بپاشد .مبارزه مردم برای پایان دادن به عمر رژیم اس**لمی ک**ه از
دیماه  ٩٦کلید خورده زمان زی**ادی ب**رای رژی**م اس**لمی ب**اقی نگذاش**ته اس**ت .اگ**ر نتای**ج انتخاب**ات نوام**بر دو
مجلس آمریکا مطابق پیش بینی رژیم اسلمی نباشد هنوز به مخالفت خود با م**ذاکره و تس**لیم ادام**ه م**ی ده**د؟
رژیم اسلمی برای حفظ حاکمیت ننگینش هر اقدام پنهان و آشکاری خواهد کرد.
-----------------------زیر نویس:
 - ١حسین موسویان ،سفیر وقت رژیم اسلمی در آلمان در زمان کشتار میکونوس در گفتگو با نفت خبر:
از ی*ک ط*رف هزین*ه ه*ا واقع*ا غی*ر قاب*ل محاس*به ب*ود چ*ون ای*ران مجب*ور ب*ود از ط*رق غیررس*می و از ب*ازار س*یاه نیازه*ای
تکنولوژی هسته ای خ*ود را ت*امین کن*د .از ط*رف دیگ*ر ه*م تخص*ص و تجرب*ه ک*افی وج*ود نداش*ت ... .در آن مقط*ع ای*ران ب*ه
داوری بین المللی در یک کشور اروپ*ایی ه*م علی*ه زیمن*س آلم*ان ش*کایتی تس*لیم ک*رده ب*ود .ت*ا اینک*ه در یک*ی از س*فرهای آق*ای
ولیتی به آلمان و در دیداری که با آقای کهل صدر اعظم آلمان داشتیم ،کهل به ایشان گفت که ما ق*ادر ب*ه تکمی*ل نیروگ*اه هس*ته
ای بوش**هر نیس**تیم منته*ی ب*رای ح*ل و فص*ل دوس**تانه ای**ن اختلف حاض*ریم ی**ک نیروگ*اه س*یکل ترکی**بی بخ*اری گ*ازی ۱۰۰۰
مگاواتی بعنوان جایگزین به ایران بدهیم .ارزش این نیروگاه در آن زمان حدود  ۲میلیارد م*ارک ب**ود .آق*ای ولی**تی پیش**نهاد را
در ته**ران مط*رح ک**رد و م**وافقت نش**د .م**ن ب**ه ته**ران آم**دم و خ**دمت مرح**وم آق*ا ی هاش**می رئی**س جمه**ور وق**ت رس*یدم و گفت*م
آمریکاییه**ا نخواهن**د گذاش**ت ک**ه نیروگ**اه بوش**هر را تکمی**ل کنن**د ل**ذا به**تر اس**ت ب**ه آلمانه**ا بگ**وییم بج**ای ی**ک نیروگ**اه ۱۰۰۰
مگاواتی ،دو نیروگاه با ظرفیت  ۲۰۰۰مگاوات بعنوان جایگزین بدهند و مص*الحه کنی*م .مرح*وم آق*ای هاش**می ی*ک ن*امه ای را
نش*ان م**ن داد ک**ه از مراج**ع رس**می ب**ه ایش*ان گ**زارش داده بودن**د ک**ه ای**ران در دع**وای داوری علی**ه زیمن**س آلم**ان  ۱۶میلی**ارد
مارک برنده خواهد شد .بعد به من فرمود من اعتمادی به ای*ن گ*زارش ن*دارم ام*ا اگ*ر م*ا ح*تی  ۲۰۰۰مگ*اوات بگیری*م ح*دود ۴
میلیارد مارک خواهد بود لکن بعد شما را متهم به زد و بند با آلمانها خواهند کرد ،برایتان پرونده سازی خواهند ک**رد و اذیتت**ان

خواهند کرد و نهایت*ا ه*م تواف*ق ب*ا ط*رف آلم*انی را به*م خواهن*د زد .ل*ذا به*تر اس*ت ش*ما ه*م پیگی*ری نکنی*د و منتظ*ر دع*وی در
داوری بین المللی باشیم .خوب چند سال طول کشید و داوری بین المللی در اروپا به نفع آلمان ها رای داد و ایران یک دلر هم
نتوانست خسارت بگیرد و صدای کسی هم درنیامد.

به نقل از "به پیش!" ،نشریه اتحاد سوسیالیستی کارگری ،شماره  ،۹۴سه شنبه  ۳۰مرداد  ۲۱ ،۱۳۹۷اوت
۲۰۱۸

