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بیانیه ی اتحاد سوسیالیست های سوری و ایرانی

۲۰۱۶ مارس ۱۵

پنج سال پس از آغاز انقل ب مردمی سوریه که خواستار مردم سالری و رعایت حقوق یبشسسر یبسسود، انقلیبیسسون سسسوری توسسسط
پاه های ا س ران یب د، رژیسم ای مجموعه ای از نیروها ی نظامی قتل عام شده اند. از یک سو توسط حمل ت نظامی رژیم یبشسار اس
فرقه گرای خود و حمل ت هوایی و حمایت نظامی دولت روسیه، از سویی دیگر توسط سازمان ایبر تروریسسستی داعسسش و دیگسسر
سسسازمان های سلفی-جهادی. یبا این حال، کاهشی محدود در حمل ت هوایی روسیه و رژیم اسد در اوایل ماه مسسارس منجسسر یبسسه
اخص احیای یبی درنگ تظاهرا ت توده ای اپوزیسیون دمکراتیک در سراسر کشور شد. شعار نوشته شده یبر پرچمی در ادلسب ش
یبود: «انقل ب صسسلح آمیسسز مسسا تسسا یبرانسسدازی اسسسد و متحقسسق سسساختن عسسدالت در کسسل سسسوریه ادامسسه خواهسسد یسسافت.»

نزدیسسک یبسسه نیم میلیون انسان، عمدتا عر ب های سنی سوری، توسط رژیم اسد کشته شده اند. کل جمعیت یبا شسسرایطی مسسواجه
 دسسسامبر۱۸است که هر روز وخیم تر می شود. حمل ت هوایی روسیه، نیروهای زمینی ایران و حز ب  ال و همچنین قطعنامه ی 

د۲۰۱۵ ه رژیسم یبشسار اس ه جسانی تسازه یب  شورای امنیت سازمان ملل یبا رای آمریکا، روسیه، چین، فرانسسه و انگلسستان هم
یبخشیده اند.

در عین حال، خاندان آل  سعود و رژیم ایران یبا هیزم ریختن یبر آتش فرقه گرایی مذهبی، در حسسال تشسسدید رقایبت شسسان یبسسرای
کنترل منطقه اند. دولت ترکیه نیز یبه نویبه خود حملتش یبه کردها در ترکیه و شمال سوریه را شدیدتر کرده و در پشتیبانی از
فرقه گرایی مذهبی در منطقه نیز نقش دارد. رئیس جمهور رجب طیب اردوغان «نظام جمهوری» هیتلر را یبه عنسسوان نمسسونه ای

«کارآمد» ستایش کرده است.

 میلیسون پنساهجو خسارج ایسن کشسور۴ میلیون پناهجو داخل سسوریه و یبیسش از ۸یبحران پناهجویان سوری که شامل یبیش از 
ی فلسطینی ها در مقیاسی یبسی گسترده تر شده است. اتحادیه ی اروپا در حال سهمیه یبندی پناهجویسانالنکبه می شوند تبدیل یبه 

ت  وض پرداخ ه در ع ال۳و یبستن مرزها ی خود و همچنین اعمال توافقی یبا ترکیه است ک ه ترکیسه و احتم  یبیلیسون یسورو یب
عضویت آینده این کشور در اتحادیه اروپا، ترکیه را موظف می کند تا تعداد یبیشتری از پناهجویان را یبپذیرد. این طرح یبه هیچ

 میلیسسون پنسساهجو را۱۲وجه مشکل را حل نمی کند. نه ترکیه و نه هیچ کشوری در منطقه ی خاورمیانه حاضر نیست یبیسسش از 
یبپذیرد و امکان ایجاد زندگی مناسبی را یبرایشان ایجاد کند.

ما یبه عنوان سوسیالیست های سوری و ایرانی از شما درخواست می کنیم که یبرای موضع گیری علیسسه ایسسن انسان سسستیزی و در
جستجوی راه حل های واقعی یبه ما یبپیوندید.

نخست، ما حاضر یبه پذیرش این ادعا نیستیم که رژیم اسد گزینه ی یبهتر از میان یبد و یبدتر است و حفظ آن خواهد توانسسست
یبه جنگ در سوریه پایان دهد یا مانع رشد داعش و دیگر نیروهای جهادی شود. یبرعکس، رژیم اسد یباعث و یبانی یبخش اعظم
مرگ و میرهاست که اکنون نزدیک یبه نیم میلیون انسان را شامل می شود. این رژیم یبا نایبود کردن نیروهسسای دمکراتیسسک در
انقل ب سسسوریه شسسرایط مناسسسبی را یبسسرای رشسسد داعسسش و دیگسسر سسسازمان های سسسلفی-جهسسادی ایجسساد کسسرده اسسست.
دوم، یبا در نظر گرفتن این که رژیم اسد و داعش هردو دولت هایی سرمایه دار، نژادپرست و زن ستیز اند، یبسدون پرداختسسن یبسه
اختلفا ت طبقاتی، قومی، مذهبی و تبعیضا ت جنسیتی در خاورمیانه نمی توان هیچ یبدیل ماندگاری در یبرایبر آن ها ایجسساد کسسرد.
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سوم، اگرچه یبر موضعی اصولی در دفاع از جنبش رهایی ملی کردها و مبارزه ی آنها یبرای حق تعیین سرنوشت خود در عراق،
سسسوریه، ترکیه و ایران پافشاری می کنیم، لزم می دانیم که یبسیاری از فعالن چپ را یبه سبب جدا کردن مبارزه ی کردهسسا در

 یبود که امکان وجسسود کانتون هسسای۲۰۱۱سسسوریه از تحول ت انقل ب سوریه یبه نقد یبکشیم. یبه واسطه ی انقل ب سوریه در سال 
خودمختار در روژاوا پدید آمد و یبدون انقل ب سوریه، روژاوایی دمکراتیک امکان پذیر نیست. آخرین شواهد مبنی یبر هماهنگی
و همکاری حز ب اتحاد دمکراتیک سوریه یبا رژیم یبشار اسد و نیروهای هوایی دولت روسیه یبسیار نگران کننده اسسست و آینسسده
یبسسسدی را یبسسرای کردهسسسا پیش یبینسسسی می کنسسسد. رهسسسایی کردهسسسا یبسسه رهسسسایی مسسردم منطقسسسه پیونسسسد خسسسورده اسسسست.

زمسسان آن فسسرا رسسسیده کسسه سوسیالیست های سوری و ایرانی یبه کمک یکدیگر، تبعیضا ت طبقاتی، جنسیتی، قومی و مذهبی را یبه
ذهبی ای قسومی و م طینی  ها، اقلیت ه ا و فلس تم دیسده ماننسد کرده چالش کشند و یبه مبارزا ت زنان، کارگران، ملیت های س
ستم دیده، و اقلیت های جنسی یبپردازند. زمان آن فرا رسیده که سوسیالیسم یبه عنسسوان مفهسسوم رهسسایی انسسسان نسسه فقسسط علیسسه
قدر ت های سرمایه داری-امپریالیستی منطقه ای و جهانی یبلکه یبه عنوان چشم اندازی ایجایبی یبیان شود که خود را از رژیم هسسایی

که در شوروی استالینیست و چین مائوئیست، کمونیست نامیده می شدند متمایز کند.

ی، فارسسی، انگلیسسی) اتحساد انه ی (عریب ای سسه زیب ا تارنم ق همکساری یب ه از طری در این راستا، از شما دعسو ت می کنیسم ک
سوسیالیست های سوری و ایرانی که یبه زودی افتتاح خواهد شد یبه ما یبپیوندید. هدف ما پیشبرد همبستگی یبر اساس پرداختن
—یبه سوالتی مشخص از طریق مقاله نویسی و فعالیت هایی مشترک از جمله یبرگزاری کنفرانس است  سوالتی از این قبیل:

. چگونه می توان یبا تعصبا ت شیعی و سنی که منجر یبه ایجاد موج نفر ت در منطقه شده مقایبله کرد؟۱

. اگر حمایت دولت های ایران و روسیه از رژیم اسد پایان گیرد در سوریه چه خواهد شد؟۲

. سوسیالیست های سوری و ایرانی چه پاسخ هایی در یبرایبر انتقادا ت و نگرانی های کردها و دیگر ملیت ها ارائسسه می دهنسسد کسسه۳
خواهان حق تعیین سرنوشت خود هستند؟

. آیا سوسیالیست های سوری و ایرانی می پندارند که فدرالیسم می تواند یک راه حل آغازین یباشد؟۴

. چشم انداز شما از عدالت اجتماعی در رایبطه یبا مبارزا ت طبقاتی و جنسیتی چیست؟۵

. درک شما از سوسیالیسم چیست و چگونه این درک را از رژیم های تمامیت خواهی کسسه در شسسوروی استالینیسسست و چیسسن۶
مائوئیست حاکم یبودند متمایز می کنید؟

. یبه نظر شما چه فعالیت هایی یبرای ایبراز مخالفتمان یبا رژیم اسد و داعش و سسسازمان ها ی جهسسادی و همچنیسسن همبسسستگی یبسسا۷
اپوزیسیون دمکراتیک سوری مناسب خواهد یبود؟

اگر مایلید سهمی در این تلش داشته یباشید، لطفا یبا ما تماس یبگیرید.
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