ینکنیم!
ما با دیکتاتوری ،تجاوز امپریالیستی و داعش پیکار م ک
سازمانهای سوسیالیست و انقلبی

بیانیهی مشترک شماری از

کجا در خککود جمککع کککرده
ندزدگی جهان کنونی را ی ج
هیاهای بحرا ج
یگمان تمامی مولف ج
توضیح :خاورمیانه ب ج
ی خککدایان اسککاطیری بککر مککردم
هی نماینککدگان دزمین ج
اسککت .طککی قککرن بیسککتم سککیطرجهی یاهککزاران سککال ج
یوشوند ،با سککیطرجهی نیرویاهککای جدیککدی درآمیخککت کککه
نیاهایی که اینک »خاورمیانه« خوانده م ج
سردزمی ج
نگاجمیاهای ریاهککایی ،در
نترتیب نبردی ناتمام برای نخستی ج
عمدت ًا ریاهاورد گسترش امپریالیسم بودند؛ بدی ج
ننچنین است که در خاورمیانه فقر و فلکککت فراگیککر
یامان نبردیاهای نابرابر دیگر ناکام ماند .ای ج
فشار ب ج
ترپرسککتی و تککوحش
یامککان مردسککالری و سن ج
هدارانه بککا بیککداد و سککرکوب اسککتبداد و وشککل ق ب ج
سککرمای ج
مدزمککان
متنیدجهانککد؛ و یاه ج
هطککردز غریککبی دریاه ج
بنیادگرایی و آتش جنگ و نفرین کشتار و مرگ و آوارگی ب ج
ییاهککای
تیاهای ارتجاعی منطقه به آخریککن فناور ج
سیاهای کنترل-سرکوب دول ج
نیاهای نظامی و آرپاراتو ج
ماوشی ج
هدارانه و
شیاهککایی در درون ایککن جوامککع بککه بککادزار رپککر دزر ق و بککر ق تولیککد سککرمای ج
رودز مجهزنککد و بخ ج
نیاهککا و
مبار »رؤیا«یاهای کارپیتالیستی بدل وشدجهاند .رپیچیدگی وضعیت در خاورمیانه و بحرا ج
شگاه ست ج
نمای ج
یخواه را اغلب دنچککار سککردرگمی
نگیر آن -به گوایاهی تاریخ معاصر -نیرویاهای ترق ج
ن دام ج
یاما ج
شیاهای ب ج
تن ج
کرده است ،نچنانچه برای مثال تنها مقابله با بخشی ادز عوامل این بحران فزایندجهی فراگیر و نچندلیه را
یاهدف مباردزات خود قرار دادجهاند .وشرایط حاد کنونی ،یعنککی تشککدید بحککران در سککوریه و اعلم بیعککت
ییاها را -ادز جمله در طیف
تیاهای غربی برای »مقابله با تروریسم« ،بار دیگر این سردرگم ج
دوبارجهی قدر ج
مدزمان ضرورت رایاهجککوبی بککرای مبککاردزات بککدیل را
نتر کرده است و یاه ج
هداری -عیا ج
نیرویاهای ضدسرمای ج
هی امیدبخشککی اسککت کککه نیرویاهککای
نیز آوشکار سککاخته اسککت .در نچنیککن بسککتری ،متککن رپیککش رو نمککون ج
یخوانککد .عککزم و یاهووشککیاری
حریزی مباردزاتی فراسوی تویاهمککات رایککج فرام ج
سوسیالیست را به امکان طر ج
یبخش امید داریم.
هی ریاهای ج
ینهیم و به روشد مباردزات یاهمبست ج
نیاها را ارج م ج
این سادزما ج
پراکسیس
آذر ۱۳۹۴
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میکنیتتم؛ متتا سیاستتت »امنیتتت ملتتی «،
ما با دیکتتتاتوری ،تجتتاوز امپریالیستتتی و داعتتش پیکتتار 
میزنیم  .اینک زمان بسیج نیروها است !
نژادگرایی و سیاست ریاضتی را پس 
خوردهانککد.

هی تشدید نزاع در سککوریه و عککرا ق ضککربه
هواسط ج
در ماهیاهای اخیر ،مردم سراسر خاورمیانه ب ج
بهویژه ایالت متحککد ،روسککیه و کشککوریاهای
این وخامت اوضاع ،یاهم توسط قدرتیاهای امپریالیستی جهانی 
نقشآفرینان امپریالیست منطقه وشامل عربستان سعودی ،قطر ،ترکیه و ایران رقککم

ارورپایی ،و یاهم توسط
نزاعیاها محصککول دو وشکککل متمککایز ادز ضککد-انقلب اسککت :در یککک سککو دیکتاتورییاهککای

خورده است .این
رژیمیاهککای ضککد-انقلب ،و در سککوی دیگککر نیرویاهککای ارتجککاعی اسککلمی یاهمچککون داعککش .عککزم

منطقه و

منطقهای برای تحمیل یاهژمونی سیاسی و اقتصادی خود بر منطقه نیز علککتی

بینالمللی و
قدرتیاهای اصلی 

ی برای تراژدی کنونی است.
مرکز  ِ
مرگبککار روسککیه و

در سوریه ،نخستین وشکل تجلککی ضککد-انقلب ،حمککایت ادز رژیککم اسسسد اسککت .حملت
رپروژهی عمیق ًا ارتجاعی و ضد-دموکراتیککک را بککا

ی عراقی این
فرقها  ِ

حزبالله و نظامیان

مداخلهی ایران،

هطککور معمککول
یای کککه قککدرتیاهای غربککی ب ج
یاعتمککاد ج
هی ب ج
هواسککط ج
موفقیت رپیش میبرند .خود اسد نیز ب ج
یدیاهنککد ،تغککذیه
نسبت به نیرویاهای دموکراتیککک و انقلبککی در سککوریه ،ادز جملککه نیرویاهککای کککرد ،نشککان م ج
یوشود.
م ج
رپیمانانوشان در منطقه کسککانی یاهسککتند کککه بککرای آینککدهای

اولیهی رژیم اسد ،امپریالیستیاها و یاهم

ایاهداف
بهلحاظ اجتماعی عککادلنه رپیکککار میکننککد .نیرویاهککای دموکراتیککک سککوریه یاهککدف ]تهککاجم[
دموکراتیک و 
بیگککاه،
اسلمیای که نقشککی ضککد-انقلبککی برعهککده دارنککد و گککاه و 

نیرویاهای اسلمی نیز یاهستند؛ نیرویاهای
میوشوند.
مستقیم و غیرمستقیم ،توسط رپادوشایاهییاهای خلیج و ترکیه حمایت 
دزنان یاهمچون یاهمیشه اولین قربانیان جنککگ یاهسککتند .تجککاودز بککه دزنککان ،ربککودن آنهککا و حککتی فککروش دزنککان
دزائدهی دیاهشتناک این نزاع است.

بینالمللککی و منطقهای و یاهکم
داعش نچیست؟ داعککش مخلوقیسککت یاهککم حاصککل تجاودزیاهککای امپریالیسککتی 
رژیمیاهای منطقه ،بهویژه در عرا ق و سوریه .عروج

های و دیکتاتوری
هی جویاهر محصول سروشت فرق ج
نتیج ج
فرقهای در منطقه نیز رپیامد نچنین ترکیب مهلکی ادز سرکوب داخلی و تجاودز خارجی است.

تنشیاهای
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حملت اخیر در آنکارا ،بیروت ،رپاریس ،کویت ،عربستان سعودی و تونس ،و حمله به یاهوارپیمککای روسککی
آنیاها
در مصر را بایستی در نچنین بستری درک کنیم .این حملت تنها به تقویت ایاهریمنی میانجامد که 
را ایجاد کرده است :تروریسم دولتی.
سیاستیاهای اقتککدارگرایانهی امنیککت

اوجگیری
لفاظی در قالب »جنگ علیه ترور« بیان مادی خود را در 
بهطور تصککاعدی افزایککش یککافته
اسلمیاهراسی ،

بهویژه
مییابد .نژادگرایی ،
دولتی ،و در جنگ و نژادگرایی 
است و به سیاست دولتی در تمام ارورپا بککدل گشککته اسککت .قککدرتیاهای امپریالیسککتی ادز لفککاظی در قککالب
دیکتاتورییاهککای منطقککه و محککدودکردن

مشروعیتبخشککی بککه حمایتوشککان ادز

مقابله بککا تروریسککم بککرای
یاهمنچنککانکه دیکتاتورییاهککای منطقککه دزبککان مشککابهی را بککرای
بردهاند ،

آدزادییاها ]در کشوریاهای خود[ بهره

بستهاند.

یوشان به کار
سرکوبگریججیاها ج

دفاع ادز
کسان متحد
هی ج
ط فرانسه ،روسیه ،ایالت متحد ،ترکیه و رژیم سوریه را ب ج
اینک ،یاهمین بینش جهانی مسل  ْ
بهطککور مسککتقیم یککا
آنیاهککا 
بهطککوری کککه 
میجوینککد -
کرده است -اگرنچه یاهککر یککک منککافع خککاص خککود را 
نظامیوشان را در سوریه با یکدیگر یاهمایاهنگ میکنند.

غیرمستقیم حملتوشان و مانوریاهای
بهدنبال کسب قدرت برای ایجاد رعب و وحشت
امرودز دولت فرانسه تحت نام »جنگ علیه تروریسم« 
است .تحت نام بهاصطلح »اردزشیاهای فرانسه« آدزادییاها مورد تهاجم قرار میگیرند .فرانسوا اولند طی
یاهمهی ایککن

آنکککه
بیمهابککا سککوریه و عککرا ق را بمبککاران میکنککد ،حککال 
یککک یککورش اقتککدارگرایانهی 
خگویی بککه آرمانیاهککای سیاسککی و اجتمککاعی
سخنسرایییاها دربارهی جنگ و »اردزشیاهای« وشریف ادز رپاس ک ج

بیکاغذ ،رپنایاهندگان ،مسلمانان ،دزنان محجبککه،
طبقهی کارگر فرانسه عاجز یاهستند .در این حین ،مهاجران 

بهعنوان »دوشمنان داخل« قلمداد گردند.
مردم روما ،خارجییاها و دیگران در معرض آنند که 
جنبشیاهای اجتماعی در حال افزایککش اسککت؛ در

ی مخالفان سیاسی و
در سراسر خاورمیانه ،سرکوب دولت  ِ
ماهیاهای اخیر صدیاها حکم اعدام صادر وشده است.
مصر و جایاهای دیگر ،در طی 
بهمیککانجی
ستمدیده ،ما باید 

بخشیاهای بزرگی ادز مردم

سادزمانیافتگی در

در مواجهه با سردرگمی و نبود
صفبندی کنیککم .ترجمککان عملککی نچنیککن درکککی آن

عملیاهای سادزنده برای رویارویی با این نچالش

ابتکار-
است که:
•

سیاستیاهای ظالمانه بایستیم؛ و ادز حقو ق دموکراتیک یاهمگان دفاع کنیم.

در برابر
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یاهمهنککوع

رژیمیاهککای ضککد-انقلب ،در برابککر

ینارپذیر بککا دیکتاتورییاهککا و
هموادزات مخالفت آوشت ج
ب ج
تجاودز امپریالیستی بایستیم.

•

تیاهای غربی در سوریه بایستیم ،کاردزاری که یاهم وشامل بمبکککاران و
در برابر کاردزار نظامی قدر ج
سایر ]اوشکال[ مشارکتیاهای مستقیم نیرویاهای نظککامی غربککی میوشککود ،و یاهککم وشککامل مشککارکت
هی آن دسته ادز نیرویاهککایی در ایککن نککزاع اسککت  ،کککه ادز سککوی غککرب حمککایت و تجهیککر
مسلحان ج
یوشوند.
م ج

•

یاهمهی اوشکال ضد-انقلب در خاورمیانه و »مغرب« و در یاهر جای دیگر ،نبرد کنیم.

علیه

•

سیاستیاهای ریاضتی نچه در ارورپککا ،و نچککه

سرکوبگرانه ،نژادگرایی و

سیاستیاهای امنیتی

علیه
در آسیا یا افریقا مباردزه کنیم.

•

گشودهوشدن مردزیاها و وشرایط دزندگی توام با کرامت انسانی را

علیه ایجاد دژ ارورپا مباردزه کنیم؛
یاهمهی رپنایاهندگان و مهاجران طلب کنیم.

برای

•

ریاهاییبخشککی خککود در خاورمیککانه ،مغککرب و

یاهمبسککتگیمان را بککا مردمککی کککه بککرای آدزادی و
جایجای جهان در حال نبرد یاهستند ،تقویت نماییم.


ی ضد-امپریالیست در منطقهی عرب.
در یاهمبستگی با نیرویاهای دموکراتیک و مترق  ِ
قوشان برای ریاهایی و علیه تجککاودز خککارجی :مککا
در یاهمبستگی با مردم خاورمیانه و مغرب در مباردزات برح ج
اصرار داریم که ریاهایی مردم منطقه تنها با عمل خود آنها میسر خوایاهد بود.
 ۸دسامبر ۲۰۱۵

فهرست سازمانهای امضاءکنندهی بیانیه
جریان چپ انقلیبی ]تيار اليسار الثوری[  -سوریه
جریان رزمنده ]تيار المناضل-ة[  -مراکش
انجمن سوسياليستی ]المنتدى التشتراکی[ – لبنان
سوسياليستهای انقلیبی ]التشتراکيون الثوریون[  -مصر
ليگ کارگران چپگرا ]رایبطة اليسار العمالی[ -تونس
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حزب نوین ضد-سرمایهداری ) (NPAفرانسه
حزب کارگران سوسياليست ) – (SWPیبریتانيا
سوسياليسم انقلیبی در قرن یبيستویکم ) – (RS21یبریتانيا
ییبخشی ] – [The Editors, Salvageیبریتانيا
ویراستاران ،نجات/رهای ب
ی انقلیبی – حزب کارگران سوسياليست ) – (LCR-SAPیبلژیک
ليگ کمونيست  ِ
همبستگیها ] – [SolidaritéSسوئيس
سوسياليستهای انقلیبی اسکاتلند ) – (ISSاسکاتلند
سازمان سوسياليسم انقلیبی ) – (ISOایالت متحد
یبدیل سوسياليستی – استراليا
تهای انقلیبی – هلند
سوسياليس ب
در مبارزه ] – [En lucha-En lluitaحاکميت اسپانيا
راه نوین یببهسوی دموکراسی سوسياليستی – ترکيه
ی دموکراتيک – مراکش
رهای  ِب
مقاومت سوسياليستی – یبریتانيا
ضد-سرمایبهداری – حاکميت اسپانيا
جنبش دادخواهی ليبی
نالمللی – آلمان
ی یبي ب
پ سوسياليست  ِ
چ  ِ
حزب کارگران سوسياليست )یبدون مرز( ] – [Grenzeloosهلند
حزب کارگران سوسياليست – ایرلند
پلتفرم »چپ یباز« – روسيه
اتحاد سوسيالسم انقلیبی – آلمان
مرکز یبازنگری سوسياليستی – کردستان
حزب کارگران سوسياليست انقلیبی – ترکيه
همبستگی سوسياليستی یبا کارگران در ایران ) - (ITSS-Franceفرانسه
منبع  :لينک دسترسی یبه متن اصلی یبيانيه یبه عریبی:
لينک دسترسی یبه متن یبيانيه یبه انگليسی:

http://al-manshour.org/node/6688

http://al-manshour.org/node/6689
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