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ایران خطاب  ی انقالبیهامائوئیستی  ی سرگشاده نامه

 ی امریکا  به مردم ستمدیده و استثمارشونده در قعر جامعه

 

های رکشو ی )هیئت حاکمه۱+۵گروهبین ای  شاهد مذاکرات هسته است که سالسه بیش از 

-داری ایهنظام سرمبه رهبری  (فرانسه و آلمان ،مریکا، روسیه، چین، بریتانیااداری  سرمایه

ارتجاعی حاکم و ضد زحمتکشان بنیادگرای مذهبی جمهوری  یامپریالیستی امریکا و نظام طبقات

سال گذشته تا امروز از طرف دو نظام دولتی ستمگر و  سه. مذاکراتی که ظرف میاسالمی هست

 اینبنابر نیست.کش و استثمارشونده  عنوان به نفع بشریت ستم هیچ رود به می شیپ استثمارگر به

داری  نظام سرمایهحاکم برجهان تحت حاکمیت متغیر شرایط  یها وخم چیفرجام آن در پ

داخلی هر  عاوضا یریگ بر شکل یا کننده نییکه نقش تعجهانی)به رهبری امپریالیسم امریکا( 

تضادهای مبارزات زحمتکشان در قعر هر جامعه و همچنین رشد نیز کشور)ازجمله ایران( و 

با در تقابل همچنان  دارد، کننده هر دو دولت مذاکره ی مختلف هیئت حاکمه های حدرونی جنا

 گیرد. منافع اکثریت بشریت جهان قرار می

خواه امریکا  یجمهورسناتور  ۴۷ی  ی سرگشاده ی است که از نوشتن نامها چندهفته اکنون هم

، یعنی یک ۲۰۱۵سمار۹ای که در  گذرد. نامهمی [۱]"رهبران جمهوری اسالمی ایران"خطاب به 

وزیر حکومت صهیونیستی به  خواه از بنیامین نتانیاهو نخست هفته بعد از دعوت حزب جمهوری

 واشنگتن نوشته شد.
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باشند برای  ی امپریالیسم امریکا می ی یک بخش از جناح حاکمه سناتورهای امریکا که نماینده

دیدی وجود دارد که دستیابی ش "هشدار"شان  ی ایران در درون نامه هیئت حاکمه "توجه جلب"

تنها "پندارد:  چنین می یناتوافق نهایی با دولت فعلی)به ریاست جمهوری اوباما( را  هرگونهبه 

تواند با یک حرکت قلم آن را باطل کند و  جمهور بعدی می یک توافق اجرایی است و رئیس

[۱]"نماید.ح مفاد توافق را اصال یزمان ی تواند در هر برهه می نیز آینده ی کنگره
 

ی امریکا  از طرفی شاهد تشدید تضاد بین هیئت حاکمه تنها نهدر برخورد به این نامه ما 

ی ایران دامن زده است؛  ی هیئت حاکمهدرونای به تشدید تضاد  مذاکرات هسته تنها نهایم،  بوده

آن جناح خط شدن در پشت این یا  صورت به هایی به یبند جبههها و  گیری بلکه همچنین جبهه

ها و  ی ایران در امریکا از طرف لیبرال ی امریکا یا به پشتیبانی از هیئت حاکمه یئت حاکمهه

به اوباما و حزب دمکرات،  متوهمانو  "ضد جنگ"و  "طلب صلح"های  گروه "مترقی"پشتیبانان 

ی "چپ نو"ی گوناگون و ضدانقالبیران شاهد آن هستیم که از طرف نیروهای و در ا .ایم بوده

داری  یهسرمای در جهانِ تحت حاکمیت نظم طورکل بهدهنده و متوهم به دولت روحانی و  رأی

داوطلبانه و آگاهانه حبس  طور بهرا در این نظم  اندازشان چشمنیروهایی که افق و امپریالیستی 

که در جهت منافع  بار دهشتای و رهایی را برای خروج از این وضعیت  اند و راه خالصی کرده

از سوی دیگر   کند، متصور نیستند. یمکمین و در تضاد با منافع بشریت زحمتکش عمل حا

کنند. چنین  جنگ زرگری تحلیل می عنوان به و "بانهیفر مسخره و عوام"برخی آن مذاکرات را 

منافع "را با اتکا به سیاست توطئه علیه  زیچ طور ابزارگرایانه همه هب ای دیدگاه کارگریستی

 طور هداند و از تقبل مسئولیت خویش برای درک این پدیده ب می "ر ایرانی کارگ طبقه

دیالکتیک علمی برای پیشروی  - یسملجانبه و عمیق بر مبنای رویکرد و متدولوژی ماتریا همه

 !زندانقالب کمونیستی و امکان کسب قدرت سیاسی در ایران سرباز می

( با شش نظر مختلف ۵+۱تی)گروه کشورهای امپریالیس ی تن از حاکمین هیئت حاکمه شش

 ی در جهان و منطقه خود  که باهم در تضاد و رقابت امپریالیستی بر سر منافع استراتژیکی

کشان و استثمارشوندگان  با حاکمین نظام ارتجاعی، ضد ستم در حال مذاکره خاورمیانه هستند

قرار  خاصم مشخصی آن شش کشور امپریالیستی در ت که با همه باشند می جمهوری اسالمی
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ی حیات  و ادامه ،خاورمیانه ایران و حکومت ننگینش در  برای حفظ منافع استراتژیکی داشته و

 نماید. تالش می آن

با  "سوسیالیسم"و طرفداران "چپ"های  ها و سازمان در چنین شرایطی برخی از افراد، گروه

به سیاست توطئه و جنگ  را با یک چرخش قلم زیچ همه ،نگری و در سطح پدیده ماندن ساده

 .افتند  پوپولیستی می های تحلیل ی داده و به ورطهزرگری ارتباط 

مدت و درازمدت پرولتاریا و  گرایانه و گارگریستی در خدمت منافع کوتاه لیاین دیدگاه تقل

ی  ، و حتی اگر با هر حدت و شدتی هم که ادعا کنند برای منافع طبقهانقالب کمونیستی نیست

توانند با درک علمی از این پدیده طبقه کارگر را مسلح نموده و  کنند، اما نمی بارزه میکارگر م

 کشانند. تبلیغات طبقات حاکم جمهوری اسالمی می وپر بالبنابراین این طبقه را به زیر 

امریکا  ی  صدای بخشی از هیئت حاکمه عنوان بهتایمز  یویورکنی  ی روزنامه هیئت تحریریه

خواه را  سناتور جمهوری ۴۷طرف نامه  یکازای سعی کرد  طی مقاله ۲۰۱۵ارسم۱۱در تاریخ 

گونه صالحیتی در  یچهخواه ایالت آرکانزاس که  یجمهوری  که توسط تام کاتون، سناتور کوتوله"

تواند  ای که می توصیف کند و از هزینه ارزش کم [۲]"است. شده نوشتهسیاست خارجی ندارد، 

حال در پشت اوباما به خط شده و  یندرعامریکا داشته باشد بکاهد و  برای دیپلماسی مذاکرات

یک قدرت جهانی که  عنوان بهمقام و شأن امریکا را "توانند  خواهان می هشدار داد که جمهوری

 [۲] "المللی را دارد کاهش دهند. توانایی ایجاد تعهدات بین

 یهحاشو جوانان مبارز و به ن پوستا التین تبار، سرخبرادران و خواهران زحمتکش سیاه، 

، حاکمان همه سراسر امریکاآنجلس و  ی فرگوسن، نیویورک، شیکاگو، آتالنتا، لس شده رانده

 باشد، باید و هست آنچه! نیست حاکمین با سخنی را . مااند و اما خطاب ما به شماست هیچ

 یها توده با اما. استمیدان عمل مبارزه انقالبی طبقاتی  در ایشان یهعل مبارزه تنها و تنها

 یمانانپ عنوان هم به جوان امریکا مبارزانبا شما و همچنین خویش  کشورتحت ستم 

یده و پیروزی یا تن درهممنافع ما  چراکهاست؛  بسیار سخن نیز و عملی همبستگی استراتژیک،

یه حاکمین علکالم ما  یری مهم بر دیگری خواهد داشت! در یکتأثشکست هر یک از ما 

 ایم! گر در یک جبهه ایستادهستم
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ما شما برادران و خواهران تحت ستم و استثمار و زحمتکش امریکا را متحد خویش در مبارزه 

ی دیکتاتور جمهوری اسالمی، امپریالیسم و بنیادگرایی مذهبی)در لباس هر  علیه هیئت حاکمه

چشم امید ما در  چراکه ؛دانیم دارند می بر ما روا می هرروزهمذهب( برای خالصی از دهشتی که 

ی دیگری را  یید، ما جز اتکا به شما در امریکا هیچ گزینهشماقدرتمندترین کشور امپریالیستی 

ی پلیس  وحشیانهی شما علیه کشتار  ی جسورانه و عادالنه ما مبارزه متصور نیستیم.

خشی از مبارزه یدپوست( را بسف نژادپرستی  یکی از ابزار اجرایی هیئت حاکمه عنوان بهامریکا)

آوردن دنیای نوین، فارغ از ستم و استثمار در دل هیوالی  به وجودبرای رهایی بشریت و 

و در همبستگی با شما اتحاد  یک زحمتکشانِ سراسر جهان دانسته درجهاین دشمن  آشام خون

 پیروزی شما، پیروزی ما بوده و هر پیروزی ما از آن شما چراکهنماییم،  خویش را اعالم می

 زحمتکشان امریکا خواهد بود.

ی امریکا و چه در ایران و  هرگز نباید فراموش کنیم که برای زحمتکشان چه در قعر جامعه

امپریالیستی به رهبری امریکا که -داری نظام سرمایه "قدرت جهانیِ"چه در هر کشور دیگر، 

تایمز و  یویورکن ازجملههای اصلی متحدشان  رسانی خواه و دموکرات)و خبر احزاب جمهوری

اند چیزی مگر تحمیل و  ( بر سر چگونگی تأمین منافع استراتژیک به انشقاق افتادهپست واشنگتن

ی بالمنازع اقتصادی، سیاسی،  وار نوین از طریق سلطه ی برده اجرای روابط استثمارگرایانه

ریه هیئت تحری موردنظرامریکای) "قدرت جهانی". این برنداردفرهنگی و نظامی را در 

آورد یکی از عوامل  های ما به اجرا درمی تایمز( و سیستمی که علیه منافع و خواسته یویورکن

و چه  هستها، فقر و ستم روا شده بر ما  برای تمامی دهشت ها آن  ترین اساسی و شاید اساسی

و ی طبقات ارتجاعی جمهوری اسالمی هر د این نظام امپریالیستی امریکا و چه نظام هیئت حاکمه

ی علمی و عملی در یک  ی آن با اتحاد و مبارزه درهم کوبیده و نابود شوند و ریشه یدبارا 

بنابراین ما ی درازمدت و پیچیده به رهبری حزب کمونیست انقالبی خشکانده شود.  پروسه

یگانه صدای  عنوان بهپشتیبانی و اتحاد انترناسیونالیستی خود را با حزب کمونیست انقالبی امریکا 

ای بنیاداً نوین را دارد و با  ین کشور امپریالیستی جهان که بنای ایجاد جامعهتر بزرگنقالب در ا

انیم بتوهای منسوخ و کهن را  کاربردن علم کمونیسم انقالبی و مهیا نمودن زمانی که این نظام به
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فرستیم، یخ بتاردان  ی انقالبی برای تسخیر قدرت سیاسی به زباله جانبه همهی  در یک مبارزه

   نماییم. یماعالم 

آزادی و  طرفدارای خود را  ی امریکا و ایران که در پشت میز مذاکرات هسته هیئت حاکمه

داری بیش نیستند. دستان هیئت  دهند، کسانی جز نمایندگان نظام سرمایه دموکراسی نشان می

ها نفر از  ی و میلیونردا بردهپوست امریکا از زمان  ینرنگی امریکا به خون هزاران هزار  حاکمه

کودتای امریکایی در ایران به سال  ازجملهزحمتکشان و انقالبیون جهان در کودتاهای مختلف)

( آغشته است؛ و این ۱۹۷۳و کودتای امریکایی شیلی در  ۱۹۶۵و اندونزی در سال  ۱۹۵۳

وزی پلیس فاشیست همچنان ادامه دارد و ر به دستپوستان در سراسر امریکا  ینرنگکشتار 

پوستان جوانانِ قعر جامعه امریکا را  ینرنگتوقف و بازجویی بدنی نیست که پلیس امریکا با 

ای که خود از  هیئت حاکمه"مالکم ایکس:  بقولی زندان نکرده و یا به قتل نرساند. بنابراین  روانه

 وقمع لعقپوستان و  میالدی با تبعیض نژادی علیه سیاه ۶۰ی  های دهه داری تا سال زمان برده

پوستان که برای کسب حق  یاهسسرکوب خونین  ازجملهرهبران و مبارزان جنبش حقوق مدنی 

کردند، و شهروندان  ( مبارزه میآالبامامیالدی واقع در ایالت  ۱۹۶۵مارس۷رأی در شهر سلما)

تواند در مصدر شورای حقوق  رساند، نمی کند و به قتل می پوست را سرکوب می تحت ستم سیاه

   [۳]"بنشیند و به دیگران بگوید چگونه حقوق بشر را رعایت کنند.« سازمان ملل»بشر 

ها نفر از مردم تحت ستم ایران در یک انقالب، رژیم شاه و ژاندارم  میلیون ۱۹۷۹در سال 

ی  ی خاورمیانه را سرنگون کردند. در آستانه پیروزی انقالب، هیئت حاکمه امریکایی منطقه

)امریکا، انگلستان، آلمان و فرانسه( به رهبری دولت امریکا در یک تبانی  داری کشورهای سرمایه

شان را با رفتن رژیم شاه در ایران و  ( که منافع استراتژیکی۱۹۷۹در کنفرانس گوادلوپ )ژانویه

او را که از نمایندگان  به دور زده حلقهدیدند، خمینی و گروه  می درخطرکل خاورمیانه 

شده بودند)از  یفتضعشده  و از دوران حکومت شاه  یلتشکارتجاعی داران و مالکان  ینزم

طبقات جدید  عنوان به( را  "سفید شاه و مردم"امریکایی  "انقالب"در فرایند   ۱۳۴۲سال

ی حکومت بنیادگرای مذهبی دیکتاتور جمهوری  وسیله پایه ینبدحکومت ایران انتخاب کردند و 

ردای پیروزی انقالب حکومت ارتجاعی خمینی در تهاجم به اسالمی را در ایران کلید زدند. از ف

یب ترت ینبدزنان، حجاب را اجباری کرد و وظیفه زنان را کار خانگی و تولید نوزاد اعالم نمود و 
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گذاری و تثبیت نمود. چندی بیش از طول عمر حکومت جمهوری  ی مردساالری را بنیان پایه

ی خلق کُرد  و هوا به کردستان مبارزات قهرمانانهاسالمی نگذشته بود که با یورش از زمین 

خلق کُرد که برای حق تعیین سرنوشت  جنبش انقالبیتبدیل به سرآمد آن انقالب گشت. 

و   حکومت برسرکارآمده توسط بهای  طور وحشیانه کرد به ی عادالنه و انقالبی می خویش مبارزه

ی هشتاد میالدی(. رژیم  ب شد)اوایل دههی زمانی شدیداً سرکو یید امریکا در آن برههتأمورد 

یت موردحمابرای حکومت  آن راجمهوری اسالمی که دولت امریکا با سرنگونی شاه در ایران 

های  چاله ای را که در سیاه ، رژیمی است که از فردای پیروزی انقالب، زندانیان سیاسیقرارداد

بودند)و البته  قرارگرفتهدت م های طوالنی ها تحت شکنجه و سرکوب و حبس رژیم شاه سال

وسیله  نیز تیرباران یا سر به نیست شدند( دوباره بازداشت نمود تا بدین ها آنهزاران تن از 

ای را از انقالبیون کمونیست و غیر کمونیست سلب نماید و  ی توده یافته هرگونه مقاومت  سازمان

 ۱۹۸۸)مطابق  ۱۳۶۷میالدی( و همچنین در سال  ۱۹۸۱)۱۳۶۰چیزی نگذشت که در سال 

میالدی( هزاران هزار نفر از آنان با طناب به دار آویخته شدند. این در حالی بود که تمامی دول 

دولت امریکا در مورد آن سکوت اختیار کردند و  ازجملهامپریالیستی و -کشورهای سرمایه داری

قالبیون و مبارزان ان  ترتیب رضایت خود را مانند نشان دادن چراغ سبزی برای اعدام ینا به

 کمونیست و تثبیت هر چه بیشتر رژیم جمهوری اسالمی عنوان نمودند.  

های خونین، مبارزه در ایران و دیگر  های موقتی و سرکوب اما علیرغم تمامی شکست

-ی خاورمیانه و افریقای شمالی همچنان ادامه دارد. بازسازی تئوریک کشورهای واقع در منطقه

ای  ی از دستاوردهای سترگ مبارزه و همچنین کمبودهای جدیبند جمع رتصو بهایدئولوژیکی 

که در مورد علل شکست انقالب در ایران کماکان ادامه دارد. بهار عربی)در تونس، مصر، لیبی و 

های تحت ستم و استثمار در قعر آن جوامع علیه  ی صدها میلیون از توده بیانیه ۲۰۱۰یمن( سال 

ی  امپریالیستی به رهبری هیئت حاکمهداری  یهسرمانظم حاکم جهانی دو آلترناتیو ارتجاعی 

خالل مبارزات در دوران موسوم به دیگر بود. در  یاز سوی یو بنیادگرایی مذهب سو یکامریکا از 

رژیم سرنگونی مردم خواهان "شعار افریقای شمالی  کشورهای عربی که چنانبهار عربی 

و این  اند را سر داده (People want to topple the regime-الشعب یرید اسقاط النظام: عربی به)"هستند

 مبارزات همچنان ادامه دارد.

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%B9%D8%B1%D8%A8%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%B9%D8%B1%D8%A8%DB%8C


شورشه گرو  

 

9 
 

د و توهمی نسبت به گونه تردی یچههای تحت ستم جهان نباید  در متن مبارزات توده

 در پیش است، داشت.  اکنون همای که  مذاکرات هسته

( ۱+۵گروه داری امپریالیستی) ی کشورهای سرمایه هیئت حاکمه  های حکومت پایه

و همچنین رژیم جمهوری اسالمی بر ستم و استثمار زحمتکشان جهان، و بر اساس   کننده مذاکره

ر دارد. این مذاکرات ارتباطی با پایان جنگ و قتل، کشتارهای فجیع داخلی و جهانی قرا

های امپریالیستی ندارد. این مذاکرات در جهت برقراری صلح و دمکراسی در جهان،  اشغالگری

آزادی زندانیان سیاسی، رهایی زنان و زحمتکشان و اعطای رفاه اجتماعی چه در امریکا و چه در 

 یست.نصی نقاط جهان ی اقطورکل بهایران، خاورمیانه، شمال افریقا  و 

ی متحدانه ما شوند، به انواع مکر و حیله  یدهتن درهمالبته که حاکمین چنانچه شاهد مبارزات 

و  بردن از طریق ایجاد انشقاق در صفوف ما دست خواهند زد راه کجبرای پاسیف کردن، به 

در لباس  هرچندعوامل سیاسی ایدئولوژیک خود را در میان ما خواهند گسترانید، اما این عوامل 

که  گونه همانکنند؛  های تحت ستم، اما جز برای منافع حاکمین به چیز دیگری خدمت نمی توده

در "گفت:  ۱۹۶۵ای به مناسبت سرکوب تظاهرکنندگان شهر سلما در  ملکوم ایکس در سخنرانی

را  ها آنها صحبت کنند،  خواستند با برده داری مردم سیاهی که همچون من می ن بردهزما

فرستادند تا با او صحبت کند.  کرد می دار زندگی می ی برده نفر سیاه را که در خانه ۱کشتند.  نمی

را بخوانید تا درک کنید  یدار بردهتا چیزی را که او گفته است را پس بگیرد. شما باید تاریخ 

کرد  ای که در مزرعه کار می ی خانگی و همچنین برده پوست( یعنی برده ه دو نوع نگرو)سیاهک

ای که در مزرعه  دارش بود. وقتی برده ی خانگی همیشه مواظب ارباب برده وجود داشت. و برده

کرد؛ و به  دار می شد، او را وادار به خط شدن در پشت منافع برده کرد از خط خارج می کار می

کرد چون شرایط زندگی او از نگرویی که  گرداندید. نگرو خانگی چنین کاری را می عه بازمیمزر

ی  پوشید و در خانه خورد، لباس بهتری می کرد بهتر بود. او غذای بهتری می در مزرعه کار می

یرزمین زندگی ز اتاقشیروانی یا در  زیر اتاقی اربابش در  کرد. او در خانه بهتری زندگی می

برد. او لباس بهتری را  یفرومخورد را از گلو  رد. او همان غذایی که سرور و اربابش میک می

عاشق سرور خود بود که ارباب به  چنان آنزد. او  پوشید و مانند سرور خویش حرف می می

خواست تحت هیچ عنوانی سرورش صدمه  ین دلیل او نمیبه همورزید.  خودش چنان عشقی نمی
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. "ایم چه شده اربابم  آیا ما مریض شده»گفت،  شد با نگرانی می ریض میببیند. اگر ارباب م

ی حضار(. زمانی  مریض است)خنده اربابشبود که توگویی او به همان نسبت  چنان آنبرخورد او 

خواست که  کرد آتش را خاموش کند. چون نمی گرفت، او تالش می آتش می اربابشی  که خانه

یفتد. و بمورد تهدید قرار گیرد و به خطر  اربابشخواست مالکیت  یبسوزد. او نم اربابشی  خانه

 کرد! ینمکرد که خود سرور چنان  دفاع می چنان آنبیش از خود ارباب   اربابشاو از منافع 

ی در جهنم به عبارتکار و  مزرعهپوستی)نگرویی( که در  پوست خانگی بود، اما سیاه این سیاه

چیزی نداشتند که از دست دهند. همیشه یک نوع لباس  ها آنکرد نیز وجود داشت.  زندگی می

 از پوست سیاه کردند. این خوردند و جهنم را استفراغ می بدترین غذا را می ها آنپوشیدند.  می

از  او. کرد می حقیر زندگی ی کلبه یک در او. گرفت می قرار شتم و ضرب مورد شب تا صبح

یاهان س ارباب بیمار بود، که ی. هنگامز ارباب متنفر بودواقعاً ا آری او. بود متنفر ارباب خود

دعا  ها آن گرفت، ارباب آتش می خانه که یهنگامبمیرد.  او کردند که کارگر مزرعه دعا می

ی و خانگ ی بردهاین است فرق بین  اش بسوزد. کردند که نسیم و باد قوی بوزد که خانه می

پوستی که در مزرعه  ی خانگی و سیاه مچنان این بردهکرد و امروز ه ای که در مزرعه کار می برده

کند. من  پوستی هستم که همچنان در مزرعه کار می کند وجود دارد... خود من سیاه کار می

توانم در خانه زندگی کنم. من همچنان برای وزیدن باد قوی دعا  نمی بشر همچنانیک   عنوان به

بستر مریضی  و دریک بشر برخورد نکند  مثابه بهاید یدوشبا که چنان آنکنم. اگر ارباب با من  می

ی ارباب برود. اما اگر ما بخواهیم مثل یک  گویم که به جهت خالف خانه باشد، من به دکتر می

ای هستم که برای بشریت قابل زندگی است  من خواهان آن جامعه وقت آنانسان زندگی کنیم 

 "دهد. یمو برادری و برابری و عدالت اجتماعی را رواج 

های  برده"است ما شاهدیم که  گفته یشپسال  ۵۵امروزه طبق آنچه مالکوم اکس بیش از 

های مجلل خویش زندگی  تنها در خانه داری امپریالیستی نه پوست نظام سرمایه سیاه "خانگی

اری دیگر از یاند)ال شارپتون و جسی جکسون و بس بورژوا شده جنابان یکنند و خود عال می

پوستان امریکا و یا  پوست کنگره و سنای امریکا(، بلکه برای به خط کردن سیاه ن سیاهنمایندگا

در کاخ سفید زندگی که ی نظام  تحت ستم و استثمار در پشت هیئت حاکمه یالتین تبارها



شورشه گرو  

 

11 
 

حاکم  یدپوستانداری امپریالیستی امریکا و نژادپرستی سف نظام سرمایهپراکنی،  کند و با توهم می

 کند.  بازتولید می "سیاه رنگ"را در 

برای به خط کردن در تالش ی امریکا  در شرایط کنونی بخش زیادی از هیئت حاکمه

جمهوری اسالمی ایران بر مبنای منافع استراتژیکی نظم نوین  تمامی جناحین ی جانبه همه

 ساز سرنوشتی  چنانچه در چنین برههاست و  خویشتحت سلطه  ی خاورمیانه ی منطقه

ها است و  یه ستم و استثمار تودهعلامر مبارزه  ای هر نیرو یا سازمانی که مدعی پیشبرد تاریخی

ای  مریکا)به نمایندگی اوباما( در این مذاکرات هستهای  تحت هر توجیهی از راهکار هیئت حاکمه

و یا از منافع ارتجاعی جمهوری اسالمی ایران   دبین امریکا و جمهوری اسالمی پشتیبانی کن

خواهد  دیکتاتور که به دنبال منافع استراتژیکی خویش در منطقه است و مینوان یک رژیم ع به

به مردم  ایشانصورت  ، درآنی خاورمیانه داشته باشد حمایت نماید سهم بیشتری در منطقه

های وابسته به امریکا و نظم جهانی  تحت ستم کل خاورمیانه و جهان که برای سرنگونی رژیم

خیانت  ،اند  و قربانی بسیار دادهاند  آلودی کرده ی سخت و خون پریالیستی مبارزهام-داری سرمایه

ی جنگ و تجاوزشان باز  است، و دست دشمنان بشریت را برای سرکوب خود و ادامه  کرده

 ما کشد، می امریکا درشمارا  از یکی پلیس زمانی که که است آنمانند  بهاست. این   گذارده

 آن در پوستان ینرنگ قتل که نظامی و قاتالن از آن علیه مبارزه و کردن محکوم یجا به

. ایم کرده خیانت مبارزاتتان و شما به یرازاین شود ماغچنانچه ! کنیم حمایت است، شده ینهنهاد

بنابراین مسئله اساسی برای رهایی کل  .رفت نخواهیم به این راه هرگز ما که باشید مطمئن

چه در کشورهای  -پرولتاریا-ن است: آیا ما زحمتکشان بشریت در اقصی نقاط جهان ای

های دیکتاتور وابسته به  داری امپریالیستی و یا در کشورهایی که تحت حکمرانی رژیم سرمایه

ی  ی خود متحد شویم؟! و یا در تقابل با هیئت حاکمه امپریالیسم قرار دارند باید با هیئت حاکمه

ی ارتجاعی دیگر پشتیبانی کنیم؟ در این صورت  یئت حاکمههسرکوبگر و ستمگر خویش از 

ی ما را در  چنین اتحادهای ارتجاعی چه اثری در مبارزات ما خواهند گذارد؟ و چگونه مبارزه

دهد و  ی خویش قرار می بازسازی و بازتولید همان ستم نظمِ تحت حاکمیت هیئت حاکمه

ما زحمتکشانِ ی  قرمز و مرزبند طسازد! خ تر می تقویت کرده و محکمرا بر ما  ها آنی  سلطه

  سراسرِ جهان چه باید باشد؟  تحت ستم 
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ی جمهوری اسالمی طبق منافع استراتژیک  فرایند به خط کردن تمام و کمال هیئت حاکمه

اقتصادی امپریالیسم جهانی به  های یمتحرنظام امپریالیسم جهانی بسیار خونین و دردناک است. 

با رشد تورم و باال رفتن  اش یکا علیه جمهوری اسالمی بار اصلامری ی اکمهحی  رهبری طبقه

تحت ستم و استثمار در قعر جامعه و نه طبقات  یها توده ی بر شانه مواد اصلی غذاییقیمت 

های اقتصادی امپریالیستی رشد بازار سیاه  یرات تحریمتأث ازجملهکند.  یم، سنگینی حاکم

سر نخ آن در دست طبقات حاکمه است را در  اساسی طور بهداروهای حیاتی کمیاب که 

جز چند برابر شدن قیمت چنان داروهای کمیابی در بازار سیاه ایران  ای به است. و نتیجه برداشته

ها در ایران همچنین منجر به رشد فحشا، دزدی،  یالیستامپرهای  یمتحریر تأثنداشته است. 

گی معمول روزانه در قعر جامعه ایران فروش کلیه و ندادن دستمزد کارگران و ضربه به زند

 است!گردیده 

حوثی در یمن بنیادگرای مذهبی نباید حمایت رژیم جمهوری اسالمی از نیروهای  حال یندرع

 .در منطقه را ازنظر دور داشتآن رژیم و جنگ عربستان، مصر و امارت و ترکیه علیه پیشروی 

منافع جمهوری اسالمی به دنبال چنین جنگ ارتجاعی و ضد بشری چیزی مگر آنچه رژیم 

جمهوری  یرمستقیمو غ دخالت نظامی مستقیم باشد. ینماستراتژیکی خویش در منطقه است، 

داران  می به نیروهای حوثی و مستشارانی که از درجهانظ یحاتاسالمی در یمن)فرستادن تسل

که با  ؛ه استیکش در منطقژبرای دستیابی به منافع استراتین ارشد سپاه قدس هستند( همچن

قطر، کویت، ان، ت)عربسامریکانشانده  دست های یمیکی امپریالیسم جهانی و رژژمنافع استرات

بدون آنکه خواسته باشیم  .است تخاصم در در منطقه ( ترکیهو ، پاکستان مصر ، بحرین،امارات

امریکا و  و جدال خونین بر سر منافع استراتژیک امپریالیسمی این جنگ  جانبه همهوارد تحلیل 

طرف  و جمهوری اسالمی ایران در یمن شده باشیم،  یکازهای عربی خاورمیانه نوکرش  حکومت

ی به یک معنای واقعی جمهوری ا هستهین و  دور آخر مذاکرات تر حساساما در پرتو فرایند 

ای در  های امریکاییِ عربی با تشدید جنگ در یمن از چنین اهرم فشار نظامی اسالمی و حکومت

ی تحت ستم یمن برای تقلیل ها تودهتقویت نیروی بنیادگرای مذهبی حوثی به قیمت کشتار 

های دیکتاتور امریکاییِ عربیِ درگیر جنگ یمن قصدشان  کند. حکومت یمفشارِ بر خود استفاده 

ی خاورمیانه و وادار کردن  شان)امپریالیسم امریکا( در منطقه نهادینه کردن نظم نوین سرور
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های  پایهی آن نیست که  . بنابراین آیا این نشاندههستسالمی به تسلیم کامل جمهوری ا

و   کننده مذاکره( ۱+۵گروه داری امپریالیستی) ی کشورهای سرمایه هیئت حاکمه  حکومت

طرف و همچنین رژیم جمهوری اسالمی  یکازی نوکر صفت عرب حافظ منافعشان ها حکومت

ر زحمتکشان جهان، و بر اساس قتل، جنگ و تجاوز و ایران از طرف دیگر بر ستم و استثما

    کشتارهای فجیع جهانی قرار دارد. 

 

آمیز ما نیازمند  ای نوین، فارغ از ستم و جنگ و کشتارهای جنون آوردن جامعه به وجودبرای 

حال  یندرعیکدیگر مبارزه کنیم؛ و  دوشادوشای توقف علیه قدرت حاکم  آنیم که بدون لحظه

مختلف را به بحث خالق گذاشته و از میان آن سره را از ناسره تشخیص داده و بهترین های  ایده

راه را برای پیشروی انتخاب نماییم. ما خواهان آزادی تمامی بشریت هستیم، و نه چیزی کمتر از 

داری باید یک  ی نظام سرمایه ی هیئت حاکمهسرنگونآن. برای خورد کردن ماشین دولتی و 

فعالیت آگاهانه شرایط  بای مسلح به استراتژی انقالبی علمی داشت تا بتوانیم رهبری کمونیست

ی که اوضاع مهیا درزمانو  که در انتظار فرارسیدن آن هستیم( داده یدرحالانقالب را تسریع)

 شود، امکان کسب قدرت سیاسی را فراهم آوریم. می

ادی هم نخواهیم بود! سان خورشید روشن است! در انتظار هیچ وزش ب بر ما حقیقت به

های تحت ستم در امریکا و ایران  های پیشینِ و امروز خلق ی تاریخی مبارزات انقالبی نسل تجربه

به نظر  اگرچهچیز مگر انقالب به آزادی بشریت منتهی نخواهد شد.  یچهنشان داده است که 

ه فکر انقالب کردن برد و ب ی تاریکی بسر می ها در سایه رسد که امروز حالت و خَلق توده می

خواهد کرد! ما  جا بهی بر آن حریق انقالب را ا جرقهسان  انبار باروت، اما  نیستند و خاموش به

های دشمن، خود به دستان خود حریق خواهیم زد! نظام ستمگر را خورد خواهیم نمود، تا  بر کاخ

کردن صدها  بپابلکه با شکست مفتضحشان را نه در یک ویتنام، نه ده ویتنام،  بار یناآنجا که 

 ویتنام به سرانجام پیروز خواهیم رساند!

 های تحت ستم سراسر جهان! اتحاد انترناسیونالیستی توده باد زنده

 ی زحمتکشان جهان! باد مبارزات عادالنه زنده
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  انقالب! باد زنده

 مائوئیسم! –لنینیسم  –مارکسیسم  باد زنده

 گروه شورش

  ۲۰۱۵ارسم۲۴با  مصادف ۱۳۹۴فروردین۴

 

 

 ها انویسپ

 لینک نامه به زبان انگلیسی چنین است: .۱

iran.html?_r=1-of-leaders-the-to-addressed-republicans-senate-letter-the-/09/world/middleeast/documenthttp://www.nytimes.com/interactive/2015/03 

 

  ۲۰۱۵مارس  ۹سناتور آمریکا در  ۴۷متن نامه ترجمه 

  :ایران یاسالم ینامه سرگشاده به رهبران جمهور

با دولت خودمان مشاهده و  شمارا یا که مذاکرات هستهرا جلب کرد نظرمان  ینگارش این نامه زمان

نویسیم تا  یما این نامه را م رو ازاینما ندارید.  یِاز سیستم قانون اساس یاحساس کردیم که شما درک کامل

 یقدرت و اختیار تدوین و امضا یکشورمان جلب کنیم، یعن یقانون اساس یبه دو ویژگ شماراتوجه 

 طورجدی بهفدرال، که شما باید در جریان مذاکرات  یتفاوت قواآور و ماهیت م الزام المللی بین یقراردادها

 .داشته باشید مدنظر

مذاکره  یالملل بین یمریکا درباره قراردادهاا جمهور رئیس که درحالیما  یاول اینکه، بر اساس قانون اساس

آرا  دوسومسنا باید با انجام شود،  یتوافق که درصورتی. نماید میایفا  ها آن تأییددر  یکند، کنگره نقش مهم یم

شود نیاز به اکثریت آرا در هر دو  یمجریه گفته م-به آن قرارداد کنگره آنچهند. رساتصویب به آن را 

ست(. هر ا سنا آرای پنجم سه یبه معنا ، عمالًیقانون یها نمایندگان و سنا دارد)که بر اساس رویه مجلسیم

 .مربوط به قوه مجریه است صرفاً ییید نکند، قراردادأرا که کنگره تصویب و ت یچیز

http://www.nytimes.com/interactive/2015/03/09/world/middleeast/document-the-letter-senate-republicans-addressed-to-the-leaders-of-iran.html?_r=1
http://www.nytimes.com/interactive/2015/03/09/world/middleeast/document-the-letter-senate-republicans-addressed-to-the-leaders-of-iran.html?_r=1
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در تواند  یجمهور فقط م مثال، رئیس یدارند. برا یمتفاوت یها یویژگ یقانون اساس یدوم اینکه قوا و نهادها

در  ساله را شش یها توانند تعداد نامحدود دوره یسناتورها م که درحالیباشد  جمهور رئیس چهارساله ی دو دوره

بیشتر ما همچنان  که درحالی ،رود یاز قدرت کنار م ۲۰۱۷اوباما ژانویه  جمهور رئیس مثال، ی. برابگذرانندسنا 

 .بمانیم یها باق دهه یتاریخ و شاید برا ازآن پسدر سنا 

یید أشما که کنگره ت یا برنامه هسته حولرا  یتوافق هرگونهبه این معناست که ما  یقانون یاین دو ویژگ

 یا خامنه اهلل آیتاوباما و  جمهور رئیسمیان  یمربوط به قوه مجریه و اجرای یاز توافقش بی ینکرده باشد، چیز

نیز  یرا با یک امضا لغو کند و کنگره بعد یتواند چنین توافق یم یبعد جمهور رئیسنخواهیم کرد.  یتلق

 .را تغییر دهد یکه بخواهد مفاد چنین توافق هرزمانیتواند  یم

تر کند و درک و شفافیت متقابل را همزمان با  یما غن یقانون یاز نظام شماراما امیدواریم این نامه دانش 

  .پیشرفت مذاکرات بیشتر کند

۲  .an.html?_r=1ir-on-idiocy-http://www.nytimes.com/2015/03/12/opinion/republican  

پوستان  در مورد سرکوب خونین جنبش حقوق مدنی سیاه ۱۹۶۵. لینک سخنرانی مالکم ایکس در سال ۳

 در شهر سِلما واقع در ایالت آالباما:

https://www.youtube.com/watch?v=HgTweIijMQk&t=123  

 

 

  

http://www.nytimes.com/2015/03/12/opinion/republican-idiocy-on-iran.html?_r=1
https://www.youtube.com/watch?v=HgTweIijMQk&t=123
https://www.youtube.com/watch?v=HgTweIijMQk&t=123
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