
کینکنیم !ما با دیکتاتوری، تجاوز امپریالیستی و داعش پیکار م

سوسیالیست و انقلبی هایسازمان از شماری مشترک یبیانیه

جکجا در خککود جمککع کککرده: توضیح جندزدگی جهان کنونی را ی ججهیاهای بحرا جیگمان تمامی مولف خاورمیانه ب

جی خککدایان اسککاطیری بککر مککردم. اسککت جهی نماینککدگان دزمین جهی یاهککزاران سککال طککی قککرن بیسککتم سککیطر

جنیاهایی که اینک  جهی نیرویاهککای جدیککدی درآمیخککت کککه» خاورمیانه«سردزمی جیوشوند، با سککیطر خوانده م

جمیاهای ریاهککایی، در جنگا جنترتیب نبردی ناتمام برای نخستی عمدت ًا ریاهاورد گسترش امپریالیسم بودند؛ بدی

جیامان نبردیاهای نابرابر دیگر ناکام ماند جننچنین است که در خاورمیانه فقر و فلکککت فراگیککر. فشار ب ای

جترپرسککتی و تککوحش جیامککان مردسککالری و سن جهدارانه بککا بیککداد و سککرکوب اسککتبداد و وشککل ق ب سککرمای

جمدزمککان جهانککد؛ و یاه جمتنید جهطککردز غریککبی دریاه بنیادگرایی و آتش جنگ و نفرین کشتار و مرگ و آوارگی ب

جسیاهای کنترل جنیاهای نظامی و آرپاراتو جییاهککای-ماوشی جتیاهای ارتجاعی منطقه به آخریککن فناور سرکوب دول

جهدارانه و جشیاهککایی در درون ایککن جوامککع بککه بککادزار رپککر دزر ق و بککر ق تولیککد سککرمای رودز مجهزنککد و بخ

جمبار  جشگاه ست جهاند»رؤیا«نمای جنیاهککا و. یاهای کارپیتالیستی بدل وشد رپیچیدگی وضعیت در خاورمیانه و بحرا

جنگیر آن  جن دام جیاما جشیاهای ب جیخواه را اغلب دنچککار سککردرگمی- به گوایاهی تاریخ معاصر-تن نیرویاهای ترق

جهی فراگیر و نچندلیه را کرده است، نچنانچه برای مثال تنها مقابله با بخشی ادز عوامل این بحران فزایند

جهاند وشرایط حاد کنونی، یعنککی تشککدید بحککران در سککوریه و اعلم بیعککت. یاهدف مباردزات خود قرار داد

جتیاهای غربی برای  جهی قدر جییاها را »مقابله با تروریسم«دوبار ادز جمله در طیف-، بار دیگر این سردرگم

جهداری جمدزمان ضرورت رایاهجککوبی بککرای مبککاردزات بککدیل را- نیرویاهای ضدسرمای جنتر کرده است و یاه عیا

جهی امیدبخشککی اسککت کککه نیرویاهککای. نیز آوشکار سککاخته اسککت در نچنیککن بسککتری، متککن رپیککش رو نمککون

جیخوانککد جحریزی مباردزاتی فراسوی تویاهمککات رایککج فرام عککزم و یاهووشککیاری. سوسیالیست را به امکان طر

جیبخش امید داریم جهی ریاهای جینهیم و به روشد مباردزات یاهمبست جنیاها را ارج م . این سادزما
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،»ملتتی امنیتتت« سیاستتت کنیتتم؛ متتامی پیکتتار داعتتش و امپریالیستتتی تجتتاوز دیکتتتاتوری، با ما
!است نیروها بسیج زمان اینک. زنیممی پس را ریاضتی سیاست و نژادگرایی

جهی خاورمیانهیر، مردم سراسر اخ یاهایماه در جهواسط .انککدخورده ضککربه عککرا ق و سککوریه در تشدید نزاع ب

کشککوریاهای و روسککیه متحککد، ایالت ویژهبه جهانی امپریالیستی یاهایقدرت توسط یاهم اوضاع، وخامت این

رقککم ایران و ترکیه قطر، سعودی، عربستان وشامل منطقه امپریالیست آفریناننقش توسط یاهم و ارورپایی،

یاهککایدیکتاتوری سککو یککک در: اسککت انقلب-ضککد ادز متمککایز وشکککل دو محصککول یاهانزاع این. است خورده

عککزم. داعککش یاهمچککون اسککلمی ارتجککاعی نیرویاهککای دیگککر سککوی در و انقلب،-ضککد یاهککایرژیم و منطقه

علککتی نیز منطقه بر خود اقتصادی و سیاسی یاهژمونی تحمیل برای ایمنطقه و المللیبین اصلی یاهایقدرت

.است کنونی تراژدی برای مرکز ِی

و روسککیه بککارمرگ حملت. اسککت اسسسد رژیککم ادز حمککایت انقلب،-ضککدتجلککی وشکل  نخستین سوریه، در

بککا را دموکراتیککک-ضد و ارتجاعی عمیق ًا یرپروژه این عراقی ا ِیفرقه نظامیان و اللهحزب ایران، یمداخله

جیای کککه نیز اسد خود. برندمی رپیش موفقیت جیاعتمککاد جهی ب جهواسککط جهطککور معمککولربککی غیاهایقککدرت ب   ب

جیدیاهنککد، کککرد، نیرویاهککای ادز جملککه سککوریه، در انقلبککی و دموکراتیککک نیرویاهاینسبت به  تغککذیه نشککان م

جیوشود .م

ایآینککده بککرای کککه یاهسککتند کسککانی منطقه در وشانرپیمانانیاهم و یاهاامپریالیست ،اسد رژیم یاولیه ایاهداف

]تهککاجم[ یاهککدف سککوریه دموکراتیککک نیرویاهککای. کننککدمی رپیکککار عککادلنه اجتماعی لحاظبه و دموکراتیک

گککاه،بی و گککاه و دارنککد برعهککده انقلبککی-ضککد نقشککی که ایاسلمی نیرویاهای یاهستند؛ نیز اسلمی نیرویاهای

.وشوندمی حمایت ترکیه و خلیج یاهایرپادوشایاهی توسط غیرمستقیم، و مستقیم

دزنککان فککروش حککتی و آنهککا ربککودن دزنککان، بککه تجککاودز. یاهسککتند جنککگ قربانیان اولین یاهمیشه یاهمچون دزنان

.است نزاع این دیاهشتناک یدزائده

میاهکک و ایمنطقه و المللککیبین امپریالیسککتی تجاودزیاهککای حاصککل یاهککم سککتمخلوقی داعککش نچیست؟ داعش

جهای و دیکتا جهی جویاهر محصول سروشت فرق عروج. سوریه و عرا ق در ویژهبه منطقه، یاهایرژیم تورینتیج

. است خارجی تجاودز و داخلی سرکوب ادز مهلکی ترکیب نچنین رپیامد نیز منطقه در ایفرقه یاهایتنش
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روسککی یاهوارپیمککای به حمله و تونس، و سعودی عربستان کویت، رپاریس، بیروت، آنکارا، در اخیر حملت

یاهاآن که انجامدمی ایاهریمنی تقویت به تنها حملت این. کنیم درک بایستی در نچنین بستری را مصر در

.دولتی تروریسم: است کرده ایجاد را

امنیککت یاقتککدارگرایانه یاهایسیاست گیریاوج در را خود مادی بیان» ترور علیه جنگ« قالب در لفاظی

یککافته افزایککش تصککاعدی طوربه یاهراسی،اسلم ویژهبه نژادگرایی،. یابدمی نژادگرایی و جنگ در و دولتی،

قککالب در لفککاظی ادز امپریالیسککتی یاهایقککدرت. اسککت گشککته بککدل ارورپا تمام در دولتی سیاست به و است

محککدودکردن و منطقککه یاهککایدیکتاتوری ادز وشککانحمایت بککه بخشککیمشروعیت بککرایمقابله بککا تروریسککم 

بککرای را مشککابهی دزبککان منطقککه یاهککایدیکتاتوری کهنچنککانیاهم اند،برده بهره] خود کشوریاهای در[ یاهاآدزادی

جیگریسرکوب ادز دفاع . اندبسته کار به وشانججیاها

جکسان را سوریه رژیم و ترکیه متحد، ایالت روسیه، فرانسه، مسل ْط جهانی بینش یاهمین اینک، جهی متحد ب

یککا مسککتقیم طککوربه یاهککاآن کککهطککوری به -جوینککدمی را خککود خککاص منککافع یککک یاهککر اگرنچه- است کرده

. کنندمی یاهمایاهنگ با یکدیگر سوریه در را وشاننظامی مانوریاهای و وشانحملت غیرمستقیم

 ایجاد رعب و وحشتبرای قدرت کسب دنبالبه» تروریسم علیه جنگ« نام تحت فرانسه دولت امرودز

طی اولند فرانسوا. گیرندمی قرار تهاجم مورد یاهاآدزادی» فرانسه یاهایاردزش« اصطلحبه نام تحت. است

ایککن ییاهمه کککهآن حککال کنککد،می بمبککاران را عککرا ق و سککوریه مهابککابی یاقتککدارگرایانه یککورش یککک

جخگویی ادز وشریف» یاهایاردزش« و جنگ یدرباره یاهاسراییسخن اجتمککاعی و سیاسککی یاهککایآرمان بککه رپاسکک

محجبککه، دزنان مسلمانان، رپنایاهندگان، کاغذ،بی مهاجران حین، این در. یاهستند عاجز فرانسه کارگر یطبقه

. قلمداد گردند» داخل  دوشمنان« عنوانبه آنند که معرض در دیگران و یاهاخارجی روما، مردم

در اسککت؛ افزایککش حال در اجتماعی یاهایجنبش و سیاسی مخالفان دولت ِی سرکوب خاورمیانه، سراسر در

.است وشده صادر اعدام حکم صدیاها اخیر یاهایماه طی در دیگر، جایاهای و مصر

میککانجیبه باید ما دیده،ستم مردم ادز بزرگی یاهایبخش در یافتگیسادزمان نبود و سردرگمی با مواجهه در

 آندرکککی نچنیککن عملککی ترجمککان. کنیککم بندیصف نچالش این رویارویی با برای سادزنده یاهایعمل-ابتکار

:که است

.کنیم دفاع یاهمگان دموکراتیک حقو ق ادز و بایستیم؛ ظالمانه یاهایسیاست برابر در•
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جینارپذیر بککا• جهموادزات مخالفت آوشت نککوعیاهمه برابککر انقلب، در-ضککد یاهککایرژیم و یاهککادیکتاتوری ب

.بایستیم امپریالیستی تجاودز

جتیاهای نظامی کاردزار برابر در• و بمبکککاران وشامل یاهم که کاردزاری بایستیم، سوریه در غربی قدر

مشککارکت وشککامل یاهککم و وشککود،می غربککی نظککامی نیرویاهای مستقیم یاهایمشارکت] اوشکال[ سایر

جهی آن دسته ادز نیرویاهککایی  ، کککه ادز سککوی غککرب حمککایت و تجهیککرنککزاع اسککت ایککن درمسلحان

جیوشوند .م

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

 و نچککهارورپککا، در نچه ریاضتی یاهایسیاست و نژادگرایی گرانه،سرکوب امنیتی یاهایسیاست علیه•

.کنیم مباردزه افریقا یا آسیادر 

را انسانی کرامت با توام دزندگی وشرایط و مردزیاها وشدنگشوده کنیم؛ مباردزه ارورپا دژ ایجادعلیه •

.کنیم طلب مهاجران و رپنایاهندگان ییاهمه برای

و مغککرب خاورمیککانه، در خککود بخشککیریاهایی و آدزادی بککرای کککه مردمککی بککا را مانیاهمبسککتگی•

.نماییم تقویت یاهستند، نبرد حال در جهان جایجای

.عرب یمنطقه در امپریالیست-ضد مترق ِی و دموکراتیک نیرویاهای با یاهمبستگی در

جقوشان مغرب و خاورمیانه مردم با یاهمبستگی در مککا: خککارجی تجککاودز علیه و ریاهایی برای در مباردزات برح

.بود خوایاهد میسر آنها خود عمل با تنها منطقه مردم ریاهایی که داریم اصرار

۲۰۱۵ دسامبر ۸ 

بیانیه یکنندهامضاء هایفهرست سازمان
سوریه] - الثوری اليسار تيار[ انقلیبی چپ جریان
مراکش] - ة-المناضل تيار[ رزمنده جریان
لبنان] – التشتراکی المنتدى[ سوسياليستی انجمن

مصر] - الثوریون التشتراکيون[ انقلیبی هایسوسياليست
تونس]- العمالی اليسار رایبطة[ گراچپ کارگران ليگ
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فرانسه) NPA( داریسرمایه-ضد نوین حزب
یبریتانيا) – SWP( سوسياليست کارگران حزب

یبریتانيا) – RS21( ویکمیبيست قرن در انقلیبی سوسياليسم
بییبخشی/نجات ویراستاران، یبریتانيا] – The Editors, Salvage[ رهای

یبلژیک) – LCR-SAP( سوسياليست کارگران حزب–  انقلیبی کمونيست ِی ليگ
سوئيس] – SolidaritéS[ هاهمبستگی

اسکاتلند) – ISS( اسکاتلند انقلیبی هایسوسياليست
ایالت متحد) – ISO(سازمان سوسياليسم انقلیبی 

–یبدیل سوسياليستی  استراليا

بتهای انقلیبی  هلند –سوسياليس

حاکميت اسپانيا] – En lucha-En lluita[در مبارزه 
بهسوی دموکراسی سوسياليستی  ترکيه –راه نوین یب

–رهای ِبی دموکراتيک  مراکش

–مقاومت سوسياليستی  یبریتانيا

بهداری  حاکميت اسپانيا-ضد –سرمای

جنبش دادخواهی ليبی
بنالمللی  آلمان –چ ِپ سوسياليست ِی یبي

هلند] – Grenzeloos) [یبدون مرز(حزب کارگران سوسياليست 
–حزب کارگران سوسياليست  ایرلند

روسيه» – چپ یباز«پلتفرم 
–اتحاد سوسيالسم انقلیبی  آلمان

–مرکز یبازنگری سوسياليستی  کردستان

–حزب کارگران سوسياليست انقلیبی  ترکيه 

) - فرانسهITSS-Franceهمبستگی سوسياليستی یبا کارگران در ایران (

http://al-manshour.org/node/6688: عریبی یبه یبيانيه اصلی متن یبه لينک دسترسی: منبع

http://al-manshour.org/node/6689:  انگليسی یبه یبيانيه متن یبه  دسترسی لينک
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