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  »امريکابھبودی روابط ايران و «درباب 
  از ديدگاه جيمز متيس و از ديدگاه پرولتاريای ايران

  
 ۀابطرر نظام در ايران شرط برقراری ييتغ«تنيک گزارشی زيرا عنوان ، سايت اسپو٢٠١٧ جوالی ١١در بامداد روز 

 امريکابھبود روابط ميان ايران و :  جديد گفتئی جيمز متيس در ادعاھا«: به نقل از ايسنا منتشر کرد » امريکاايران و 

ر دموکراسی واقعی ر موضع برابر ايران بسيار دشوار است چرا که اين کشوييبسيار دشوار خواھد بود و ھرگونه تغ

  ھا رو به ترين مشکل  را برعھده داشته، ايران با بزرگامريکاوقتی فرماندھی مرکزی ارتش : او در ادامه گفت. ندارد

آويو تا مصر به من گفتند که ايران يک مشکل   مقامات خاورميانه از تلۀھم:  افزودامريکاوزير دفاع . رو شده است

تر نيز رکس تيلرسون وزير  پيش.  ثبات در منطقه دانستۀ زنند ترين عامل برھم  بزرگاو ھمچنين ايران را. بزرگ است

  ».ر نظام در ايران شده بودييھای اياالت متحده عليه ايران، خواستار تغ  به تبعيت از سياستامريکا ۀامور خارج

ًدموکراتيک ھست يا نيست، مطمئنا بحث دربارۀ دموکراسی و ارزيابی اين و يا آن کشور در اين زمينه که تا چه اندازه 

 : ً، اخيرا در يک ويدئو دربارۀ جنگ ويتنام، مفسر جنگی می گفتامريکاولی در مورد . نمی تواند در اين کامنت بگنجد

بتواند تا اين اندازه دست به اعمال جنايتکارانه بزند؟ در ) يعنی اياالت متحده(چگونه ممکن است کشوری متمدن 

 اياالت متحده در ۀً مورد سوريه کامال روشن است که تروريسم حاصل سياستھای فرادست مدارانروزگار ما نيز در

  .جھان است که تمام کرۀ زمين را ارث پدر نسل برانداز اياالت متحده می داند
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يس واقع ، متأسفانه اين روابط که در ادامۀ روابط استعماری ايران و انگل»امريکاروابط ميان ايران و «ًمشخصا دربارۀ 

مردم ايران چگونه می توانند به کشوری اعتماد کنند که دست مافياھای بانکی را . گاه به نفع مردم ايران نبوده شده ھيچ

 چند تا بائی، زن و شوھر امريکادھا ھزار خانوادۀ ص و ده ھا ھزار و حتا د باز می گذارامريکابرای چپاول مردم خود 

ئی امريکا؟ برخی از اين مردمی که قربانی توطئۀ بانکھای )٢٠٠٨طی بحران (ی کند  مامريکاۀ خيابانھای ربچه را آوا

برای کشورشان جنگيده بودند و جانشان را برای ) ًمثال( بودند که سالھا امريکاشدند از سربازان قديمی نيروی دريائی 

 سر اين نوع شھروندانش را امريکا...گاه به کشورشان باز نگردند خطر انداخته بودند و می توانستند ھيچه اين کشور ب

 به اين امريکا را دزديد و از کار بی کارشان کرد، تا جائی که برخی از مقامات خود دولت انکاله گذاشت، خانه ھايش

ليس با وولی چگونه ؟ وقتی پ! کالھبرداری اعتراف کردند و به مردم توصيه می کردند که خانه ھايشان را ترک نکنند

اين . ئی آشنا ھستيمامريکا؟ در نتيجه ما با دموکراسی از نوع ...تمام قدرت به نفع بانکھای کالھبردار مداخله می کند

 البته برای بخشی از جامعۀ ايران منافعی در بر دارد و حتا برای خود دستگاه دين اسالم و امريکاموضوع مناسبات با 

 نيز گوشه ای از اين واقعيت را در قراداد بين شرکتھای ھواپيمائی ايران و بوئينگ ًکه اخيرا...نظام سرمايه در ايران، 

 برقرار نشود و سياستھای امريکاولی تا وقتی که دموکراسی واقعی در خود .  دالر ميليارد٢٢ديديم با حجم بيش از 

قف نشود، مردم ايران ھيچ نفعی دست عمو سام متوه امپرياليستی و جنگ طلبانه، تخريب کشورھا، کشتار مردم جھان ب

   . و حتا اروپا نخواھند داشتامريکادر مناسباتشان با 

ھمانگونه که در باال اشاره کردم، برای طبقات حاکم و مرفه، کارچاق کن، دالل که سرمايه ھای بزرگ و کوچکی را 

نمی توانيم به کشور و يا رژيمی  »پرولتاريای ايران« ما .در اين معامالت تصاحب می کنند، اين مناسبات ضروری ست

نمی توانيم به کشوری اعتماد کنيم که به نام خسارت . اعتماد داشته باشيم که دشمن نيروھای مولد و استقالل ايران است

ًبر پا می کند، زن و بچه و پير و جوان و خصوصا ) ؟(» شيوۀ زندگی غربی«جانبی در جنگھائی که به نام دفاع از 

رب غتناقض بزرگ تمدن . ً افغان را با مدرنترين و ھوشمند ترين سالح ھايش دائما به قتل می رساندچوپانان خرد سال

سالحھای ھوشمند در . نيز در ھمينجاست، برای قتل چوپانان و کودکان افغان بايد از سالح ھای اولترا مدرن استفاده کند

ادار کردن دستگاه دين اسالم، که براستی يکی از ر نظام، و به عقب نشينی ويي در ھر صورت تغ...خدمت جنون قدرت

ھمۀ اينھا ...موانع پيشرفت جامعۀ ايرانی ست و يا جلوگيری از نظام سرمايه داری در ايران برای چپاول ثروتھای ملی

و  امريکا و اروپا حساب کنيم، از امريکاًو اتفاقا ما در اين زمينه به ھيچ وجه نبايد روی . يک موضوع داخلی ھستند

ر رژيم يک موضوع داخلی ست و ييتغ...اروپا فقط می توانيم انتظار داشته باشيم که داعش را به در خانه ھای ما بفرستد

 و .ر و تحول ھستندييباز ھم متأسفانه اپوزيسيون ھای ايرانی که توسط غرب ساخته و پرداخته شده اند يکی از موانع تغ

ر وتحولی به نفع دموکراسی و آزادی تحقق ييقول می دھم که اگر در ايران تغًبه اياالت متحده و اتحاديۀ اروپا شخصا 

 مشکل پيدا خواھند کرد، زيرا آزادی خواھان ايرانی تحمل جنايتکاران بين یپذير گردد، با ايرانی ھای خيلی بيشتر

ن ايرانيان آزاديخواه و مردم اي .فريقا يا کشتار دھقانان افغان را نخواھند داشتاالمللی، و کشتار مردم و چپاول مردم 

 . ھستندامريکار رژيم در کشورھای اروپائی و ييآزاديخواه و قانونمدار جھانند که منتظر تغ

   ھنر و مبارزهۀگاھنام
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