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بشريـت کـمـتـر در دوران مـعـاصـر،                
ـيـن          حداقل در چند دهه اخير، بـا چـن
ـيـن ابـعـادي،           پديده دردناکي، در چـن
مواجه شده است. ميليونهـا انسـانـي       

ـقـاء و ادامـه زنـدگـي، هـر                که براي ب
مشقتي را بر جان خريده اند، خـانـه و     
کاشانه و محل کار و زندگي خـود را      
رها کرده اند و با کوله پشتـي اي کـه       
گويا تمام توشه زندگيشان اسـت، بـه       
دشت و کوه و دريا زده اند، تـا شـايـد        
در گوشه اي ديگر از اين کره خـاکـي،   

مکاني امن، بدور از بمبارانها، بـدور    
جنگهاي خونين تروريستي، بـدور از      
قتل عام شدن، امکاني براي زندگـي،  
عليرغم مخـاطـرات راه، بـراي خـود           
پيدا کنند. اين انسانها که اکـنـون در      
حرکتند تنها نوک کوه يخ عظيمـي از    
ـاجـعـه           ـا ايـن ف انسانهايي هستند که ب
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سيامک بهاري: تعريف رايج و مشهوري در بـاره     
خانواده مطرح است، "خـانـواده سـلـول جـامـعـه               
است" چرا؟ اين تعريف از کجـا آمـده اسـت؟ در           
حاليکه شکل و فرم خانواده در طـول تـاريـخ بـا             
تغيير مناسبات طبقاتي و اجتـمـاعـي مـداومـا        
دگرگون شده است، اما سرمايه داري بـر حـفـظ          
مناسبات کهن خانـوادگـي، حـتـي مـنـاسـبـات             

 ماقبل سرمايه داري هم اصرار دارد. چرا؟
در چند دهه اخـيـر مـفـهـوم  و               مصطفي صابر: 

واقعيت آنچه به آن خانواده ميگويند دچار چنـان  
انقالب و تحولي شده  که شعار "خـانـواده سـلـول        
جامعه است" رنگ بـاخـتـه و حـاشـيـه اي شـده                 

است. آنچه که اينروزها از سخنگويان بـورژوازي   
بيشتر ميشنويم  فرياد مـايـوسـانـه "خـانـواده از            
دست رفت"، اسـت! کـافـي اسـت بـه اظـهـارات                  
مقامات جمهوري اسالمي عليه "ازدواج سفيـد"   
و يا باال رفـتـن سـن ازدواج و ازديـاد طـالق و                    
"فروپاشي ارزشـهـاي خـانـواده" در ايـران رجـوع                 
کنيد. يا بـه آمـارهـاي مـربـوط بـه خـانـوار در                      
جوامعي مانند آمريکا در سالهاي اخـيـر دقـت        
ـتـي خـانـوار               کنيد که نشان ميدهد اشـکـال سـن
(نظير "خانواده هسته اي") بـه نسـبـت اشـکـال                 
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 دست به گريبانند.
دوربينها تنها گوشه اي از مشـقـات و     
مصائب اين مردم را ثبـت کـرده و بـه          
تصـويــر تــبــديـل مــيــکــنـنــد. کــمــتــر            
دوربيني تمامي ابعاد خود فاجعـه را،    
آنچه که در سوريه و عراق و لـيـبـي و          
افغانستان و ساير مناطق جنگ زده و 
اسالم زده آفريقاي شمالي ميگذرد، را 
به تصوير ميکشد. کـمـتـر دوربـيـنـي            
ـلـه          مرکز اين فاجعه را، مرکز ايـن زلـز
را، آنچه را کـه ايـن مـردم از آن فـرار                 
ـارانـهـا و بـمـبـاران                     کرده انـد، از بـمـب
شيميايي دولت سوريه گرفته تا جنگ 
و جدال انواع دستجات تـروريسـتـي و        
آدمکش دولتي و اسالمي، داعـش و      
حزب اهللا و جبـهـه الـنـصـر و ...، از                 
بمبارانها و ترور دستجاتي کـه چـه بـه        
نــيــابــت از دول مــرتــجــع مــنــطــقــه              
(عربستان سعودي، قطر و امـارات و       
ـلـي     ترکيه و ايران) و مدافعين بين المل
شان، به جان يکديگر و جامعه افـتـاده   
اند. اين مردم راهـي جـز فـرار از ايـن              
فاجعه ندارد، فرار از مـنـطـقـه اي کـه            
ـان                     ـاي ـا زنـدگـي در آن بـه پ ديگر گـوي
رسيده است، فرار از مشقاتي که خـود  
کوچکترين سهمي در شـکـل دادن بـه        

 آن نداشتند.
آخرين نمونه از شـکـل گـيـري چـنـيـن            
فاجعه اي در سطح جهاني، به عروج و 
ـان و                 تعرض فاشـيـسـم عـلـيـه يـهـودي
کمونيست و کولي هـا، بـرمـيـگـردد.          
فجـايـع و قـتـل عـامـهـا در روونـدا،                   
يوگسالوي، و ... در مـقـام مـقـايسـه             
ـا   کماکان گويا رويدادهايي کشوري و ي
منطقه اي هستند. اما امروز جهان با  
پديده عـمـومـي تـري مـواجـه اسـت.                
شيرازه اين جوامع تماما از هم پاشيـده  
است. ميلـيـونـهـا انسـان در راهـنـد،               
ميليونها انسان ديگر مـتـرصـد پـيـدا        
کردن فرصت و فراهم کـردن امـکـانـي       

 براي فرارند.   
ـان"                 پديده اي کـه "مسـالـه پـنـاهـجـوي
ناميده شـده اسـت پـديـده زود گـذري              
نيست. نه تـنـهـا ريشـه هـاي شـکـل                 
گيري اين فاجعه کماکان به قوت خـود  
باقي است بلکه در حال شدت گيري و   
گسترش است. دخـالـت گسـتـرده تـر             
ـاجـعـه،                حکومت اسـالمـي در ايـن ف
گسيل نـيـرو و تسـلـيـحـات نـظـامـي                

توسط روسيه تحت عنوان کـمـکـهـاي     
"انسان دوستانه"، جنايات گسترده تـر      
داعش و امثالهم و مسلمـا گسـتـرش      
سرازير شدن انواع سالحهاي نـظـامـي      
توسط نيـروهـاي رقـيـب، آمـريـکـا و              
ناتو، به اين فاجعه ابعاد دهشتناک تـر    

 و دراز مدت تري خواهد بخشيد.  
جـــبـــهـــه بـــنـــديـــهـــا: راســـيـــســـم و            
پناهجوستيزي، انسانگرايي بي مرز و 

 بوم
اين موج عظيم انسانـهـايـي کـه بـراي          
يافتن مسکن و ماوايي به حـرکـت در     
آمده است به دو واکـنـش اسـاسـي در           
سطح اروپا و جهان شکل داده انـد. در     
يــک طــرف اردوي عــظــيــم بشــريــت            
متمدن و انسانگرا است کـه مسـتـقـل       
از رنگ پوست و ظاهر ايـن انسـانـهـا،       
زباني که تکلم ميکنند، مسـتـقـل از        
ـاور         اينکه به چه مذهب و خـرافـه اي ب
ـا نـدارنـد، دسـت هـمـيـاري و                   دارند ي
همبستگي و کمکهاي خود را بسـوي    
اين مردم زخم ديده و خسته دراز کـرده    
اند. گويي هيچ کمکي کوچک نيسـت:   
يک بطري آب براي لبهاي تشنه، بستـه  
اي پـر از مـيــوه، لـبــاس و کــفـشــي،                 
عروسکي بـراي دخـتـرکـي خسـتـه و               
مضطرب، و حتي يک لبخنـد و چـنـد        
کلمه گرم و مهربانه، "خـوش آمـديـد"،        
همگـي مـرهـمـي اسـت بـر ايـن درد                  
عــظــيــم. ايــن انســانــيــت اســت، ايــن            
انســانــگــرايــي مــرز و بــومــي نــدارد.          
آلماني و يوناني و صرب و فرانسوي و   
ـلـي اسـت.              ـل مجاري نيست. بـيـن الـم
انترناسيوناليستي است. ناسيوناليسم  
و طوق لـعـنـت اش مـوفـق نشـده بـه                  

 اسارت بگيردش.  
ـات    ـان اما در مقابل با تحرک وقيح جري
نــژادپــرســت و پــنــاهــجــو ســتــيــز هــم          
مواجهيم. دولتهايي که نيروي نظامي  
و سرکوبگر خود را براي سرکـوب ايـن     
لشگر عظيم انساني بي سـاز و بـرگ         
روانه کرده اند، ديوارهاي سيـم خـاردار     
برايشان کافي نيست، وعده برافراشتن 
ديــوارهــاي چــنــد هــزار کــيــلــومــتــري        
ميدهند. وعده ميدهند کـه بسـيـاري       
از آنها را اخراج خواهند کـرد. خـط و          
نشان ميکشند که اروپا ظرفـيـت ايـن      
"جمعيت مسلمان" را ندارد. "تـرکـيـب        
اروپايي اروپا در خـطـر اسـت". و ايـن             
تنها گوشه اي از تبليـغـات کـثـيـف و          

نژادپرستانه شان است. در آمريکا، در    
قــاره اي کــه آبــهــا و امــواج عــظــيــم               
اقيانوس آتالنتيک، امکان مـهـاجـرت    
اين موج انسـانـي را نـمـيـدهـنـد نـيـز                
تبليغات نژادپرستانه، ضد مـهـاجـر و      
پناهجو ابعاد وحشتناکي بخود گرفته 

 است.  
اين قطب بندي اکنون در حـال شـکـل        
گيري و صف آرايي اسـت. ايـن جـدال         
نيز جهاني است. اردوي انسانگرايي و    
آزاديخواهي در مقابله با نژادپرستي و   
ناسيونالـيـسـم کـور و ضـد انسـانـي.                
ـا        جبهه اصلي اين نبرد اکنـون در اروپ
است. اما نـبـردهـاي بسـيـاري در راه             
اســت. بــايــد بــراي ســازمــانــدهــي و             
پيشـروي و پـيـروزي در ايـن عـرصـه                 
آماده شد. هر پيشروي و هـر پـيـروزي        
در اين جـدالـهـا يـعـنـي نـجـات جـان                  
انسانهاي بسيار، يعني لـبـخـنـدي بـر          
چهره کودکان معصومي که نميدانـنـد   

 چه بر سرشان آمده است.  
 رئوس يک راه حل انساني و فوري: 

راه حل ما چند جانبه و چـنـد وجـهـي           
ـاتـي            است. انساني و سياسـي و طـبـق
ـاه مـدت و مـيـان              است. فوري و کـوت
مدت است. ابتدا به بروزات اين پديـده   
مي پردازيم. اما يـک راه حـل جـامـع              
بايد به ريشه هاي اين مساله، جـنـگ     
دولتـهـا و دسـتـجـات تـروريسـتـي و                 

 فروپاشي جوامع، نيز بايد پرداخت.
 
در درجه اول بايد امکان خـروج و       -۱ 

مهاجرت ايـمـن تـمـام کسـانـيـکـه در               
صدد فرارند را فراهم کرد. نبايد اجـازه     
ـانـي سـودجـويـي          داد که اين مردم قـرب
مشتي قاچاقچي انسان شوند کـه جـز       
ســرکــيــســه کــردن ايــن مــردم بــخــت            
برگشته هدف ديـگـري نـدارنـد. آالن،            
کودک سه سالي سوري که جسدش بـه    
ـانـي            ساحل رسيد، در عـيـن حـال قـرب
سودجويي چنين دستجاتي است. اگـر   
ميلـيـونـري کـه دلـش بـه درد آمـده،                  
مــيــتــوانــد بــا قــايــق شــخــصــي ايــن            
پناهجويان آواره در دريا را به خشـکـي   
و ســاحــل بــرســانــد، ايــن مســالــه را             

ميتوان در ابعاد گسـتـرده، عـالوه بـر           
فشار بر دولتها سازمان داد. مگـر نـه      
اينکه در زمـان جـنـگ دوم جـهـانـي               
گــروهــهــاي مــتــعــدد انســانــدوســت،        
سازماندهي فرار قربانيان فاشيـسـم را     
ســازمــانــدهــي کــردنــد و انســانــهــاي          
بسياري را نجات دادند. چرا نـمـيـتـوان     
اکنون نيز دست به اقدام مشابهي زد؟   
فــرار از فــاجــعــه، فــرار از ســرزمــيــن            
طاعون زده، اسالم زده، حق اين مـردم    
است. در حـال حـاضـر نـزديـک بـه دو                
ميليون انسان در تـرکـيـه در شـرايـط            
وخيم و غير انساني بسر ميبرند. بايـد   

 به کمک اين انسانها شتافت.  
بايـد ارسـال کـمـکـهـاي اولـيـه و                  -۲ 

انســانــي را بــه مــراکــز تــجــمــع ايــن               
پناهجويان در هر کجـا کـه هسـتـنـد،          
سازمان داد. ايـن مـردم مـوقـعـيـتـي               
مانند زلزله زدگان دارند. نـه خـانـه اي         
دارند، نه سرپناهي دارند، نه پـولـي در     
جيب دارند، نه بيمـه و دسـتـرسـي بـه            
پــزشــک و درمــان دارنــد. بــايــد بــراي             
سازماندهي ارسال و دسترسي چـنـيـن    
اقداماتي طرح و برنامه ريخت. مـگـر    
نه اينکه در زمـان حـادث شـدن يـک               
زلزله عظيم و يک سونامي وحشتـنـاک   
چــنــيــن مــراکــزي را بــراي کــمــک بــه             
قربانيان اين فاجعه سازمان ميدهـنـد،   
امروز هم بايد چنين کرد. نبايـد اجـازه      
داد کودکي در آغوش پـدر و مـادرش       

 جان خود را از دست دهد.
 
ـان،                  -۳  ـايـد دولـتـهـاي تـرکـيـه، يـون ب

صــربســتــان، مــجــارســتــان و ســايــر           
کشــورهــاي مســيــر مــهــاجــرت ايــن          
ـان را وادار بـه رفـع مـوانـع                   پناهـجـوي
عبور و تردد اين انسانها خسته و زخـم  
ـا      خورده کرد. بايد با قدرت به مقابله ب
ـانـه و ضـد انسـانـي ايـن                رفتار وحشي
ـلـنـد           دولتها و نيروي سرکـوبـگـرشـان ب
شد. هر تعرضي به اين انسـانـهـا، هـر          
ـايـد بـه مـحـاکـمـه                  ضرب و شتـم را ب
کشيد. در عين حال بايد انـتـقـال ايـن          
انسانها را از کشوري به کشـور ديـگـر      
حتي بطور "خصوصي" سـازمـانـدهـي       

کرد. بايد دولتـهـاي ايـن کشـورهـا را             
وادار کرد که وسايل انتقال و عبور اين 

 مردم را فراهم کنند.
 
درهاي قلعه اروپا را بايد باز کـرد.   -۴ 

ورود به اروپا اکـنـون مـانـنـد ورود بـه             
قلعه اي است که از بسياري از بـرج و        
بــاروهــايــش بــه ســر روي ايــن مــردم             
ـايـد از        ميکوبند. درهاي اين قلعه را ب
دورن باز کرد. تنها يک جنبش عظـيـم    
انساني، جنبشي که هيچ قـدوسـيـتـي       
براي مرز و بوم قائل نيست، جنـبـشـي    
که منشاء تحرکش انسان و انسـانـيـت    
است، ميتواند اين درهاي اين قلعه را   
ـلـعـه را           باز کند. بورژوازي اروپا ايـن ق
براي تحکيم مـوقـعـيـت سـرمـايـه در            
رقابت با بلوکهاي جهاني برپا ساخـت.  
ديوارها ميان کشـورهـاي "خـودي" را          
پايين کشيدند تا ديوارهاي فراقاره اي   
را باال ببرند. ايـن مـجـمـوعـه اکـنـون              
بـيـش از هـر زمـان ضــديـتـش را بــا                   
نيازهاي پايه اي انسانيت بـه نـمـايـش         
گذاشته است. اکنون زمان چنـگ زدن    
به عميق ترين راه حلهـاي سـيـاسـي و         
انسانـي در بـرخـورد بـه ايـن مسـالـه                  

 است.  
 
حقوق برابر شهرونـدي بـراي هـمـه          -۵ 

ـان و مـهـاجـريـن. تـمـامـي                   پناهـجـوي
پناهجويان و مهاجرين بايد از حـقـوق     
برابر و يکسان شهروندي در جوامـعـي   
که اسکان پيدا مـيـکـنـنـد بـرخـوردار            
ـان شـهـرونـدان درجـه            باشند. پناهجوي
دومي نيـسـتـنـد کـه در اضـطـراب و                
ــد،                  ــه روز بســپــارن ــهــره شــب را ب دل
ـانـي               وحشيانه استثـمـار شـونـد و قـرب
انـواع دســتـجــات مــافـيــايـي شـونــد.            
پناهجويان نيروي کار ارزان نيسـتـنـد،    

 انسانند. انسان.      
آنچه در باال تصور شده است، افکـاري  
بلند بلند، در ارائه يک راه حل فـوري و    
انساني براي معضـلـي حـاد و تـکـان            
دهنده است. بسياري به مـا خـواهـنـد        
گفت اين راه حل ها عـمـلـي نـيـسـت،           
ـايـي           نميگذارند، ممکن نـيـسـت، روي

 است. پاسخ ما روشن است.  
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 3 ۶۲۵شماره     -دوره دوم   انترناسيونال 

(با تشکر از عبدل گلپريان که ترجمه  
اين مصاحبه را از کردي انـجـام داده       

 است)
 

اخيرا پلنوم نـهـم حـزب         انترناسيونال: 
كمونيست كارگري چپ عراق بـرگـزار   
شده است. ابتدا لطفا دربـاره اوضـاع        
سياسي عراق مختـصـر تـوضـيـحـي         

 بدهيد.

: با تشکر از انترناسيونـال   سمير نوري
که اين فـرصـت را فـراهـم نـمـود کـه                
نگاهي بر اوضاع سـيـاسـي عـراق و           
همچنين مباحث پلنوم نـهـم داشـتـه         
باشيم. همانطور که همه اطالع دارند  
تا جاييکه به اوضاع سـيـاسـي عـراق       
ـيـش از يـکـسـال           برميگردد، مدت ب
ـتـرل       است که يک سوم عراق تحت کـن
داعش قرار گرفته اسـت و بـر بسـتـر           
جنگي که تا کنون در جـريـان اسـت،        
زنــدگــي هــر تــک انســانــي را تــحــت            
الشعاع قرار داده، سه ميليون انسـان    
آواره، هزاران نفر کشته، سر دهها نفـر  
ـيـز        از تن جدا شده و صدها زن بـه کـن

 تبديل شدند.
اما طولي نکشيد کـه بـا وجـود          
ايـن ســنـاريــوي سـيــاه، مــردم عــراق            
ــلــيـونــي و بــا شـعــارهــايشـان بــه              مـي
ميادين و خيابانها آمدند. تنيده شدن  
اين شعارها در ميـدان تـحـريـر و در           
شــهــرهــاي بــغــداد، بصــره، عــمــاره،         
ـيـه    ناصريه، سماوه، کوت، حله، ديوان
و دهها شهر و شهرک ديگرعليه تمـام  
نيروهاي بورژوا قومي و طايفه اي بـا    
شعار، "سکوالريزم، سکـوالريـزم، نـه       
شيعه نه سني" به ميدان مبارزه مردم  
بپاخاسته تبديل شد. تظاهر کنندگان  
بــويــژه در مــنــاطــق تــحــت تســلــط            
نيروهاي اسالمي حکومت عراق کـه  
فرقي با داعـش نـدارنـد و هـمـزمـان             
عليه فساد و ترور، توان بزرگـي را از      

 خود بنمايش گذاشتند.
 
مباحث اصلي پلنـوم و     نترناسيونال: ا

ارزيابي آن از اوضـاع كـنـونـي عـراق          
 چگونه بود؟
پلنوم در شرايطي برگـذار  سمير نوري:  

شد که سرنوشت ساز ترين اوضاع در   
جامعه عراق در حال وقوع بـود. ايـن      
اولين بار در تاريخ مردم عـراق اسـت     
ـيـن تصـويـري و              که اينگونه و بـا چـن
براي تغيير در زندگي از خود آمادگي 
ـنـوم بـر         ـل نشان مي دهند. از اين رو پ
روي بپاخاستن مردم عـراق فـوکـوس      

سال گذشتـه   ۴۰ کرد. عراق در مدت 
تحت عملـکـرد ديـکـتـاتـوري صـدام            
حسين و حزب بعث، مشقت بارتريـن  
دوران تـاريـک خـود را ســپـري کــرده               
است. با اعدام و کشتار جمعي مـردم   
ـيـن کشـتـارهـاي              کردستان و هـمـچـن
دسته جمعي و سرکوب آشکار مـردم    
جنوب، تحميل ديکتاتوري عريـان و    
محروميت مـردم عـراق از تـمـامـي            
آزادي ها، صداي مردم را خـفـه کـرده      

 بودند.  
بعد از يکه تازي آمريکا بر جهان 
ـلـوک    در جنگ اول خليج و فروپاشي ب
شــرق و ديــوار بــرلــيــن هــمــچــنــيــن             
سربرآوردن اسـالم سـيـاسـي بـمـثـابـه               
بزرگترين بالي اجـتـمـاعـي بـر مـردم           
جهان بويژه بر مردم خاورميانه، مردم 
عراق بهاي سنگيني پرداخت کردنـد.  
ـتـصـادي بـراي               تحميل مـحـاصـره اق
ـبـود شـيـر           مدت بيش از ده سال تـا ن
براي کودکان، سربرآوردن دهها دستـه  
و گروه اسالمي، قومي و عشيـره اي    
ـنـاي              در سراسر عـراق، نـابـودي زيـرب
اقتصادي، برهم زدن شيرازه جامـعـه،   
تغيير جامعه عـراق بـه جـامـعـه اي              
سناريو سياهي، تـاريـکـتـريـن دوران          
زندگي اجتماعـي مـردم عـراق بـود.           
اما اين وضعيت ادامه پيدا کرد و تـا  
مقطع سرنگوني رژيم بـعـث و اعـدام        
صدام حسين و فروپاشـي حـاکـمـيـت        
ناسيوناليسم عرب هـمـچـنـان ادامـه        
داشت. بدنبال آن تحميل هويت طافـه  
اي، ديني و قومي عشيره اي به مردم 
ــا کــردن يــک پــارلــمــان               عــراق، بــرپ
ـنـدگـان      کاريکاتوري متشکل از نمـاي
ـنـدي        قوم، قبيله و مذاهب و سـرهـم ب
کردن حکومتي که ايـن جـانـوران را          
نمايندگي ميکرد، مردم عراق را در     
ـفـر          باتالق خون فرو برد. دهها هـزار ن

در عـراق قـربـانـي جـنـگ قـومـي و                 
طايفه اي شدند، صدها هزار نفر آواره 
شـدنــد و صـدهــا زن در خـيــابــانــهــا               
سربريده شدند و با نام هـمـجـنـسـگـرا         
بوسيله آجـر سـرشـان را لـه کـردنـد.                 
ثروت و سامان مردم عـراق از سـوي       
بورژوازي جهاني و محلي بـه غـارت       
برده شد و مردم اين کشور از کمترين 
و ابتدايي تـريـن امـکـانـات زنـدگـي              

 محروم شدند.
بعد از شکست آمريکا در عـراق  
و از هم گسيختگي اين حـکـومـت و      
ظهور داعش همچون دملي چرکيـن،  
اوضاع را بيش از پيش تلخ تر کرد که 
ـتـظـار مـردم عـراق                 ديگر صـبـر و ان

بمعناي قبول و تحمل يک روز بيشـتـر   
در اين اوضاع به معناي قبـول کـردن     
خودکشي بود. مردم عراق بگونـه اي    
انفجـارآمـيـز در بـرابـر ايـن وضـع و                   
مقابله با اين سناريوي سياه بـا تـوان       
بزرگي در رد  تمامي اين گـنـديـدگـي     

 قد علم کردند.
ما خود بمثابه حزب بـخـشـي از      
اين نيرو هستيم. از ابتـداي تشـکـيـل       
حزب نقد عميقي از ايـن اوضـاع را           
بدست داده ايم. هيچگـاه در مـقـابـل          
اين حکومت، پارلمان و بسـاط ايـن         
دارو دسته ها ذره اي تـوهـم نـداشـتـه          
ايم. سـکـوالريـزم، تـمـدن و دفـاع از                
کرامت انساني، نان، آزادي و دهـهـا         
ـبـه کـه امـروز در                    خـواسـت و مـطـال
شعارهاي توده ميليوني مردم نوشتـه  
شده است، آنچه را که تـوده مـردم بـر        

زبان مي آورند، تعابير لحظه به لحظه 
زندگي آنان در برنامه ما آمـده اسـت       
که سالهاست براي تحقق آنهـا تـالش     

 ميکنيم .
مردم عراق بسيار روشن  در برابر 
اسالم سياسي، در بـرابـر ديـن و قـوم           
پرستي صداي خود را بـطـور شـفـاف         
ـتــنــد: "دولــت                 ـلــنــد کــرده انــد و گــف ب
سکوالر و مدني، خواهان مـحـاکـمـه     
غارتگران و همه آناني شدند که با نام 
دين کشور را غارت کردند. خـواهـان      
الغاي پارلمان فاسد و دادگـاه فـاسـد،      
برکناري سران حـاکـم فـاسـد شـدنـد،             
گفتند که داعش در دامن مـمـلـو از        
ـيــرون زده شـد، نـه بــه                    فسـاد شـمـا ب

تروريزم و نه به فسادکاران". اين يعني 
نه بـه تـمـامـيـت بـورژوازي بـا تـمـام                  

 جناحهايش.  
ارزيابي مـا از ايـن اوضـاع ايـن             
اســت کــه مــردم بــپــاخــاســتــه انــد و            
ـيـر            ميخواهند اين وضعـيـت را تـغـي
دهند. آنهايي که مي خواهنـد سـوار      
موج اعتراضي مردم شوند و آنهـايـي   
که ميخواهند به منظور از بين بـردن    
اين حرکت خود را بعنوان صاحب آن   
جا بزنند، هيچگونه ربطي به منافع و 
خــواســتــهــاي مــردم نــدارنــد بــلــکــه           
ـقـالبـي              ميکوشند جبـهـه اي ضـد ان
ـبـش چـنـان                تشکيل دهنـد. ايـن جـن
قدمهاي بسيار مهمي برداشته اسـت    
ــلــي بـه شــکــســت               کـه اگــر در مــراح
ـيـرويـي قـادر               کشانيده شـود، هـيـچ ن
ـبـل از        نخواهد بود آنرا به موقعيت ق

ـبـش ايـن را                   آن بـازگـردانـد. ايـن جـن
تثبيت کرد که هرگاه مردم بخواهـنـد   
ميتوانند جهان را تغيير دهند و ايـن    
را نشــان داد کــه ايــن نــيــروهــا بــا                 
خواستهاي مردم تداعي نخواهند شد 
ـنـد. اکـنـون         بلکه دشمنان مردم هست
که دارم اين سـطـور را در پـاسـخ بـه                
ـتـه       سئواالت شما مينويسم، پنج هـف
از اين اعتراضات در حال سپري شدن 
ـيـدا کـرده           است، گسترش بيشـتـري پ
است، زنان بيشتري بـه مـيـدان آمـده         
ـتـه           اند، بيشترين شهرهـا را دربـرگـرف
است، بـخـشـي از نـهـادهـاي فـاسـد                 
حکومت بسـتـه شـدنـد و بـه حـيـدر                  
عبادي هشدار داده شده کـه بـايـد بـه         
خواستهاي مردم جواب دهد با اينکه 
کامال روشـن اسـت کـه او قـادر بـه                  

 پاسخگويي اوضاع موجود نيست.
 

با توجه به اين مباحث،  انترناسيونال: 
ـتـاجـات عـمـلـي و              ـن پلنوم به چه اسـت
ـنـده تـاكـيـد           پراتيكي براي فعاليت آي

 كرد؟
ما تجربه ايران، مصـر و    سمير نوري:  

تــونــس را دم دســت داريــم. ايــن را                
ميدانيم که عليرغم اينکه انقالب در   
اين کشورها دستـاوردهـاي پـايـه اي         
ـيـمـه     بدست آورده است اما هنوز در ن
ـنـکـه نـاچـار          راه قرار دارد. ما براي اي
نشويم خود را در نيمه راه قرار دهيم و 
تاوان عدم حضـور يـک حـزب بـزرگ           
ـقـالبـي را             کمونيستي، کـارگـري و ان
ـنـد            ـتـوان بپردازيم و همچنيـن مـردم ب
نتايج تـالش و زحـمـت خـودشـان را              
بدست آورند، قدمهايي را مشـخـص     
کرده ايم که قادر شويم اين کمـبـودهـا    

 را جبران کنيم.
اگر سکوالريزم در انقالب فرانسه 
ـيـزم و       به معناي درهم کوبيدن فئـودال
ــود، امــروز               ــه ب آزاد کــردن ســرمــاي
سکوالريزم و مدنيت يـکـي از مـهـم         
ترين ميدانهاي مبارزه طبقاتي اسـت  
ـقـه       و محتواي سکوالريزم منافع طـب
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خانواده تـک والـدي)     اخير خانوار (مثل  
ـه اسـت. و ايــن                     ـرار گـرفــت ـلــيـت ق در اق

 مساله البته جهاني است.
در شعار "خانواده سـلـول جـامـعـه"، هـم             
ـاري و           ـي خانواده و هم جامعه بـطـور اخـت
ـافـي                غير تاريخي تـعـريـف شـده انـد. ک
است بپرسيـد کـدام شـکـل خـانـواده در               
ـا ايـن تـعـريـف                ـاريـخـي، ت کدام مقطع ت
ـار             ـب فروبريزد. تنها چيزي کـه در آن اعـت
دارد همان "سـلـول" اسـت! سـلـولـي کـه                 
ـه ايـن                     ـان و کـودکـان، و ب بايد بـويـژه زن
ــود                   اعــتــبــار کــل جــامــعــه را در قــي
ـه         مناسباتي  عقب مانده و مـردسـاالر ب
ـقـول            بند بکشد. اما در واقعـيـت امـر، ب
انگـلـس، زنـدگـي اجـتـمـاعـي دو وجـه                  
ـاج و شـرايـط             دارد. يکي توليد مـايـحـت
ـيـد مـثـل خـود                     زندگـي و ديـگـري تـول
انسان. اين دو کامال بـهـم مـربـوطـنـد و            
ـه انـد؛             ـرهـم داشـت تاريخا تاثير متقابل ب
هرچند که اولي در تحليل نـهـايـي دسـت       
ــحــول                    ــطــعــي از ت بــاال دارد. در مــق
ـه         ـيـدايـش اضـاف تاريخي، بخصوص با پ
ـه بشـري و              ـي محصول در جـمـاعـات اول
ـري مـالـکـيـت خصـوصـي و                  شکل گـي
دولت و طبقات، خـانـواده پـدر سـاالر و           
ـه               ـت ـرد. بـعـد رف سنتي نيز شکل مـيـگـي
ـيـت مـيـشـود کـه                 ـب ـث رفته اين مفهـوم ت
گــويــا خــانــواده نــهــادي اســت الــهــي و            
مــقــدس کــه در آن بــطــور طــبــيــعــي و              
ـاال دارد و زن و                     معـمـول مـرد دسـت ب
فرزندان فرمانبردارند. و گويا ايـن شـکـل      
ــل بشــر و                    ــد مــث ــولــي ــدي ت ازلــي و اب
ـرورش                    ـيـن دو جـنـس و پ ـات ب ـاسـب من
فرزندان است! اين خانواده پـدرسـاالر کـه       
ـر تـحـول          البته خود اشکال متنوع و سـي
ـروهـاي             ـي طوالني داشته است را هـمـه ن
ارتجاعي و بخصوص دستـگـاه مـذهـب       
ـراي             ـنـد و امـروز ب تقديس کرده و ميکـن
اضــمــحــالل آخــريــن بــقــايــاي آن فــريــاد          

 وامصيبتا سر داده اند.  
مــواجــهــه بــورژوازي بــا  ايــن خــانــواده             
ـاقـض        ـن سنتي و مردساالر برخوردي مـت
ـا           ـارسـي ب و دوگانه بوده و هست. بقـول ف
ـا پـس         ـا پ دست آنرا پيش ميکشد ولي ب
ـيـشـرفـت         ميزند! از يکسو با استقرار و پ
ـات         ـاسـب سرمايه داري زير پاي کليـه مـن
ـتـي           جامعه کهن و از جمله خـانـواده سـن
جارو  مـيـشـود. امـا  از سـوي ديـگـر                   

ســرمــايــه داري مــيــکــوشــد عــنــاصــر           
ـه در               ـبـل از جـمل ارتجاعي جوامع مـاق
ـنـد       رابطه با خانواده را بنفع خود حفـظ ک
ـه داري                و بکار گيرد. ايـن خـود سـرمـاي
ـارگـر            ـه ک ـرد را ب است که ميکوشد هر ف
ـيـجـه تـمـام         مزد بگير تبديل کند و در نت
ـتـي                  ـات سـن ـاسـب اشکال قـديـمـي و مـن
ــم                   ــدي را در ه ــواده و خــويشــاون خــان
ـژه            ميشکند. تغييرات عظيـمـي کـه بـوي
طي چهار دهه گذشته در شکل خـانـواده     
ـاشـي از                  ـه اسـت اسـاسـا ن ـت صورت گرف
ـه                 ـان ب ـراي وارد کـردن زن ـه ب نياز سرماي
ـه تـوسـط            بازار کار و توليد ارزش اضـاف

به اين سو است. امـا در        ۸۰ آنها از دهه 
ـيـل      همان حال سرمايه داري درست به دل
افــزايــش ســود و مــلــزومــات انــبــاشــت          
ـه و                  ـه از تـمـايـالت مـردسـاالران سرمـاي
ـقـديـس                     ـه ت مذهبـي و ضـد زن از جـمل
ـاع مـيـکـنـد             "ارزش هاي خانوادگي" دف
ـر نـگـاه                ـت چرا که اينها در خـدمـت ارزان
ـا                  ـايسـه ب ـار زن در مـق داشتن نيـروي ک
مرد عمل ميکند. چيـزي کـه حـتـي در            
ـان     سرمايه داري هاي پيشرفته نيز کـمـاک
ـه                    ـه ايـن تـمـام مسـال ـت ـب برقرار اسـت. ال
نيست و سرمايه داري در حـفـظ اشـکـال       
ـرودسـت زن         سنتي خانواده و موقعيـت ف
مـنــافــع ديــگــري هــم دارد. مــثــال مــا              
ـاسـي                    ـيـم يـک رکـن ارتـجـاع سـي ميـدان
ـژه در کشـورهـاي            بورژوازي دوره ما بـوي
ـان و                     ـه زن ـه ب ـان ـه وحشـي اسالم زده حـمل
راندن آنان به کنج خـانـواده مـردسـاالر و           
سلول انفرادي متـحـرک يـعـنـي حـجـاب            

 است.    
 

ـز       ـي سيامک بهاري:موضوع مالکيت و ن
فــرزنــدان، يــک مــوضــوع کــلــيــدي در             
ـقـسـيـم                    ـا ت خانواده اسـت. حـق ارث و ي
ثــروت هــم بــر هــمــيــن مــنــوال مــطــرح            
ـقـش خـانـواده تـحـکـيـم و                 ميشود. آيا ن
ـتـوانـد            ازلي و ابدي کردن مـالـکـيـت مـي

 باشد؟
ـر:       ـرديـد شـکـل             مصطفـي صـاب بـدون ت

ـا                 گيري مـالـکـيـت خصـوصـي و طـبـع
چــگــونــگــي انــتــقــال آن بــه نســل بــعــد             
ـنـده در        (موضوع ارث)، نقش تعيين کن
ـه            شکل گيري خـانـواده پـدرسـاالر داشـت
ـانـطـور کـه اشـاره شـد نـحـوه                    است. هـم
ـابـعـي از                  توليد مثـل آدمـهـا هـمـواره ت
ـات                  ـاسـب ـيـد اجـتـمـاعـي و مـن نحوه تول

ـال خـانـواده        مالکيت بوده است. براي مث
ـه کـه       ـي پدر ساالر در جوامع اشتراکي اول
گذران زندگي اساسا بر مبنـاي شـکـار و        
گردآوري خوراک است محلـي از اعـراب       
ندارد. در اين وحله از تحـول اجـتـمـاعـي         
ـيـد        نه مالکيت خصوصي بر وسائـل تـول
ـر آن.         ـرتـب ب شکل گرفته و نه خانواده مت
اشکال بسيار متنوعـي از ازدواج هـاي         
ــي و               ـتــراک ــوارهــاي اشـ ـان گــروهــي، خـ
ـژه ايـن جـوامـع                معموال مـادر نسـب وي
است. اما بعدا با پيـدايـش کشـاورزي و         
ـيـد بشـر،       دامداري و باال رفتن قدرت تول
ــت                ــکــي رفــتــه رفــتــه طــقــبــات و مــال
ـرد و در        خصوصي و دولت شکل ميگـي
اين مرحله است کـه خـانـواده پـدرسـاالر          
ــن و رســوم                   ســر بــرمــي آورد و قــوانــي
سختگيرانه در مورد رابـطـه زن و مـرد،          
ـه ارث کـه                 ـرزنـدان و از جـمل موقعيت ف
ـرسـد شـکـل              معموال از پدر به پسـر مـي
ميگيرد. وجه عمده تعليمـات الـهـي در         
ـره         مذاهبي نظير اسالم و يهوديـت و غـي
ـاد     ـي ـق هم دقيقا به همين موضوعات و ان
ـنـکـه زن            و فرودستي زن و بـخـصـوص اي
ـاشـد،        ـه ب رابطه اي خارج از ازدواج نداشـت
اختصاص دارد. خود اينها کـه هـمـه در         
ـيـل نـهـايـي مـحـصـول مـالـکـيـت                    تحل
ـرار بـوده      خصوصي هستند، بنوبه خود ق
است که بقول شـمـا در خـدمـت ازلـي و              
ـنـد.             ـن ـز عـمـل ک ـي ابدي کردن مالکيت ن
ـيـد               اما مساله اين اسـت کـه شـيـوه تـول
ـاشـي        اجتماعي و مناسبات مالکـيـت ن
ـا               ـنـه از آن متحول ميشـود و بـهـمـراه اي
ـه              کليه مناسبات اجـتـمـاعـي و از جـمل
مناسبات خانواده تغيير مـيـکـنـد. ايـن         
ـقـالب صـنـعـتـي و            اتفاقي است که با ان
عـــروج بـــورژوازي و جـــايـــگـــزيـــنـــي            
ــودالــي و             ــکــيــت فــئ مــنــاســبــات مــال
عشــيــرتــي بــا مــنــاســبــات مــالــکــيــت        
سرمايه داري رخ داد و ارکـان خـانـواده              
ـنـون        سنتي و پدرساالر به لرزه درآمـد. اک
ـا  و شـدت             ـاري ـت ـرول با رشد و گسترش پ
ـاقضـات مـالـکـيـت بـورژوايـي              يافتن تن
ـتـي                حاکم بر زنـدگـي بشـر، اشـکـال سـن
ــگــر                  ــش از هــر زمــان دي ــواده بــي خــان
ـيــر و تــحــول اســت و              دسـتــخــوش تــغــي

 اشکال جديدي به ظهور ميرسد.         
 

ـراي چـه         سيامک بهاري: خانواده اساسا ب
ـيـد                منظوري تشـکـيـل مـي شـود؟ تـول
ـه زنـدگـي               ـيـن ب مثل؟ تعلق خاطـر طـرف
ـر يـک سـقـف؟            مشترک و به اصطالح زي
ـژه      ـاوت وي اين امر منجر به حقوق و يا تف

 اي بايد بشود؟
ـبــي           مصـطـفــي صـابــر:       ايـن سـوال جــال

ـه بـهـم                   است. خصوصـا در ايـن بـحـبـوب

ـر قـديـمـي         ـي ريختن تمام تصورات و تعاب
ـئـوري و اذهـان             از خانواده، نه فقط در ت
ـاد                بلکه بويژه در واقـعـيـت! (ايـن مـرا ي
ـزهـايـي در          عبارت جالب مارکس در "ت
باره فوئرباخ" مي انـدازد کـه مـيـگـويـد:            

ــواده               "  وقــتــي کشــف شــد کــه راز خــان
ـه اسـت،       ـت مقدس در خانواده زميني نهف
ـايـد در                ـنـي) ب اين آخري (خانـواده زمـي
ـنـون             تئوري و پراتيک منـهـدم شـود". اک
گويي خود پراتيک اجتماعـي دارد. ايـن         

 توصيه مارکس را عملي ميکند!)
خود واقعـيـت از مـا تـعـاريـف و               باري، 

ـات            ـاسـب ـراي مـن حتي اسامي جديـدي ب
جديد بين انسانها طـلـب مـيـکـنـد. در              
ـه را اشـاره          پاسخ سعي ميکنم چند نـکـت
ـروشـنـي           کنم. اول اينکه ميتوان ايـن را ب
ـراکـي                ديد که از هـمـان جـمـاعـات اشـت
ـتـي و پـدرسـاالر                    ـا خـانـواده سـن اوليه ت
ـا "خـانـواده               ـانـي ت عصر فئودالي و دهـق
ـژه در                 هسته اي" عصـر مـدرن (کـه بـوي
ـانـي دوم                  دوره رونق بـعـد از جـنـگ جـه
ـه افـول اسـت)           وسعت يافت و اکنون روب
ـار مـا،               و تا خانوارهـاي تـک والـد روزگ
ـه را در مـحـور                   همه و هـمـه يـک مسـال
ـيـد مـثـل و تـداوم نسـل                 دارند. و آن تول
بشر است. اما دقت کنيـد کـه طـوالنـي          
تريـن دوره در تـحـول اجـتـمـاعـي بشـر                   
مربوط به وقتي است که خـانـواده هـنـوز       
ـيـد مـثـل            اصوال شکل نگرفته ولـي تـول
ـرد و کـل جـمـاعـت در                  صورت مـيـگـي
ـه           ـنـکـه ب مقابل آن مسئول است.  دوم اي
ـه انـد طـي             هر اندازه که انسانها تـوانسـت
تــاريــخ مــحــدوديــت هــاي طــبــيــعــي و          
اجتماعي را کنار بزنند، عشـق جـنـسـي       
ـيـدا کـرده و ايـن                ـري پ برجستگي بيشـت
ـه               ـا ب ـن ـا ب تمايل قوت گرفته کـه انسـانـه
عشق و عالقه خودشان و نه هيـچ زور و      
اجبار و يا طبقه رسـم و سـنـت هـاي از               
ـاســبــات              ـيــش تـعــيــيـن شــده وارد مــن پ
ـيـد مـثـل           عشقي و جنسي و احيانا تـول
شــونــد. ســوم ايــنــکــه  ايــن تــمــايــالت              
طــبــيــعــي و ذاتــي نــوع بشــر بــه ســد                 
مــحــدوديــت و عــقــب مــانــدگــي هــاي           
ـات اجـتـمـاعـي مـيـخـورد. در                   منـاسـب
نتيجه مـيـخـواهـم بـگـويـم نـمـي شـود                   
تعريـف ازلـي و ابـدي از خـانـواده داد.                  
ـه آن               تمايالت طبيعي وجـود دارد کـه ب
ـه مـوقـعـيــت                     ـه ب اشـاره کـردم امـا بسـت
تاريـخـي و نـوع اجـتـمـاعـي کـه در آن                     
ـزي کـه از آن                 زندگي ميکنيـم، ايـن چـي
صحبت ميکنيم، خانواده يا هـر اسـمـي        
ـنـوعـي     که روي آن بگذاريم، در هر وحله ب

 تعريف ميشود.  
ـنـد      ـتـوان اگر از من بپرسيد، انسانها بايد ب
ـه مـحـدوديـت و فشـار و               فارغ از هرگون

ـر       ـا ب اجبار اقتصادي و اجتماعي و صـرف
ـابـل وارد                   ـق ـه مـت اساس عشـق و عـالق
ـات جـنـسـي شـونـد و جـامـعـه                    مناسـب
ـا        ـان تماما در برابر هر انسان تازه کـه احـي
ـه        متولد ميشود مستقل از آنکـه چـگـون
ـه مسـئـول               قدم بر اين کـره خـاک گـذاشـت
ـه                    ـاز ب ـي ـه ن ـازهـاي او از جـمل ـي باشد و ن
ـامـيـن              ـرورش دهـنـده را ت نگهدارنده و پ
کند. اسم اين چيست؟ خانـواده؟ زنـدگـي       
ـايـش انسـان؟ هـر اسـمـي               مشترک؟ سـت
روي آن بــگــذاريــم مــتــاســفــانــه اکــنــون           
ـتـصـادي و اجـتـمـاعـي و                  مناسبـات اق
ـر جـوامـع بشـري مـانـع              سياسي حاکم ب
تحقق چنين آرزويي براي اکثريت عـظـيـم    
ـه يـک مـعـنـي                  بشر است. آرزويـي کـه ب
ـقـط مـا                        ـه ف خيلـي سـاده اسـت. امـا ن
ـان        ـقـمـه ن انسانها بايد هر روز دنبال يک ل
ـرزنـدانـمـان                      ـنـده خـود و ف بدويـم و از آي
ـاتـي        ـق بيمناک باشيم بلکه مناسبات طـب
ـا             ـه ب حاکم به هزار و يک روش و از جـمل
کوبيدن بر "ارزش هاي خانواده" و حـفـظ         
ـيـن ضـد زن          مناسبات مردساالر و قـوان
ميکوشد مانع تحقـق ايـن آرزوي سـاده          
شـــود. حـــال جـــنـــگ و دربـــدري و                   
ـره کـه       پناهندگي و کودکان خيابان و غـي
ـا              ـرش اسـت و ي متاسفانه در حال گسـت
ـابـودي               بحران محيط زيسـت و خـطـر ن
نســل بشــر بــه جــاي خــود. خــوب کــه                
ـراي              ـراي رسـيـدن ب ـيـد ب فکرش را ميکن
ـر                  ـا دي ـايـد ت ـز ب ـي چنان آرزوي ساده اي ن
ـات حـاکـم را عـوض               ـاسـب نشده کل مـن
ـه و پـول و                 کنيم و به حاکـمـيـت سـرمـاي
ـانـک و بــازار و سـيـســتـم سـيــاسـي و                     ب
ـه ارزش            اجتماعي ناشي از آن و از جـمل
ـنــتــي و در واقــع                     ــواده سـ هــاي خــان
ـان                ـاي تحميالت ارتـجـاعـي و ضـد زن پ

 دهيم.  
ـيـن            تا آنجا که به مساله "حقـوق" و قـوان
ـرمـيـگـردد، ايـن                   ـه خـانـواده ب مربـوط ب

ـارت      از حقوق در واقع در طول تاريخ عـب
سلب حقوق از زنان و کـودکـان بـنـفـع            
مناسبات مردساالر و پدر ساالر بـوده  
ــقــات حــاکــم و                    اســت. حــق را طــب
استثمارگر تعيين کرده اند و در واقـع        
ناحق است! تازه در يـک قـرن اخـيـر و              
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ـنـد،                 ـفـوذ کـن "توافق ها و برجام ابزاري است که بـه ايـران ن
ـنـد    رهبري و نظام را براندازند و به اين منطقه تسلط پيدا کن

 تا جلوي نشر اسالم شيعي را بگيرند".
 امام جمعه مشهد

 
آمريکا ودول اروپائي با نشر اسالم شيعي و سني هـيـچ   
مشکلي ندارند. اگر داشتند در کنفرانس گوادولوپ به روي  
کار آمدن خميني رضايت نميدادند و او را در نوفل لوشـاتـو   
زير درخت سيب نمي نشاندند و عکسش را در مـاه نـمـي            
انداختند. طالبان را در افغانستان روي کار نمي آورنـد و از       
دولت عربستان سـعـودي حـمـايـت نـمـيـکـردنـد. در خـود                       
کشورهاي اروپائي نيز به مسجد سازي و دادگاهاي شريعـه  
و مدارس اسالمي پرو بال نميدادند. جنبش اسالم سيـاسـي    
اعم از دولتها و نيروهاي اسالمي "افراطي" و "ميانـه رو" و          
غيره دست ساز خود غرب اسـت. ضـد آمـريـکـائـي گـري                 
عاريتي و نخ نما شده جمهـوري اسـالمـي بـخـاطـر شـيـعـه                
ـيـزي               ستيزي آمريکا نيست، بلکه در هـراس از اسـالم سـت

مردمي است که از فعال مايشائي دولتها و نيروهاي شعيه 
و سني در ايران و در منطقه جانشان به لـب رسـيـده اسـت.           
مقامات رژيم از اين ميترسند که توافق با آمريکـا فضـا و       
فرجه تازه اي براي اعتراضات و مبارزات مردم باز کند و به 
گفته خودشان "فتنه هشتاد و هشت" در ابعـاد وسـيـع تـري           

 تکرار بشود.  
شاخ و شانه کشيدن در بـرابـر آمـريـکـا در واقـع ابـزار                  
قدرتنمائي جمهوري اسالمي در بـرابـر مـردم اسـت. ابـزار               
پوسيده اي که امروز بيش از هميشه کـاربـرد خـودش را از          
دست داده است. آنچه منطقـه را از سـلـطـه تـروريسـم دول                  
غربي و دولتها و نيروهـاي اسـالمـي هـر دو رهـا خـواهـد                  
ساخت، نه ضدآمريکائي گريهاي رنـگ بـاخـتـه جـمـهـوري            
اسالمي، بلکه حرکت وسيع مردم براي جارو کردن مـذهـب   
از دولت و از همه شئون زندگي اجتماعي و شخـصـي خـود      
است. حرکتي که مدتهاست در ايران جريـان دارد و امـروز          

 شاهد سربلند کردن آن در عراق و در لبنان هستيم. 

شرط برکناري اسد علت بحران 
  !"ها است آوارگي سوري

ظريف، وزير خارجه جمهوري 
 اسالمي

 
بيشـرمـي و وقـاحـت هـم حـدي               
ـيـان     دارد! ظاهرا سيل مهاجرت قربان
رژيم اسـد بـه اروپـا و مـوج عـظـيـم                    

مردم اروپـا از      حمايت همبستگي و  
اين قربانيان مسئولين اين فاجـعـه را     
به هذيان گوئي انداخته است. رژيمـي   
که خود حامي و شريک جرم رژيم اسد 
است و دستش تا آرنج  به خون مـردم    
سوريه آلوده است علت فرار و آوارگـي  
مردم سوريه را "شرط برکنـاري اسـد"      
ميداند! گويا مردم سوريه نـه در اثـر          
جنايت رژيم خونريز اسد، بلکه بدليـل  
خواست برکناري او، کشتـه و آواره و        

 بي خانمان شده اند! 
هــمــه مــيــدانــنــد کــه عــامــلــيــن        
مستقيم جهنمي که امروز در سـوريـه   
بر پا شده دولت اسد، رژيم جـمـهـوري      
اســالمــي، و دولــت روســيــه اســت.            
ـپـاخـاسـتـه سـوريـه                 سرکـوب مـردم ب
ـيـروهـا بـاعـث شـد تـا                  بوسيله ايـن ن
ـلـف         داعش و دار و دسته هـاي مـخـت
ـتـهـاي حـامـي آنـان،                 اسالمـي و دول
عربستان سعودي و ترکيه وارد ميدان 
بشوند و جامعه سوريه را به جهنـمـي   
ـبـديـل              ـيـم ت که امروز شاهد آن هسـت
کنند. کـل ايـن افسـارگسـيـخـتـگـي               
نيروها و دستجات مختلف اسالمـي  
و قومي عشيره اي، در يک سطح پايه 
اي تر، بر زمينه شرايط ايجاد شده بـر  
ــکــا و                 ــظــامــي آمــري ــورش ن ــر ي اث
متحدينش به عراق بوجود آمده است 
و به ايـن مـعـنـي دولـت آمـريـکـا و                   
ـيـز يـک پـاي              موتلفين اروپائي اش ن

 ديگر فاجعه سوريه هستند.  
ـقـط مـردم                ظريف مـيـگـويـد "ف
سوريه حق تصميمگيري دارند!" امـا      
مردم چهار سال قبل تصميـمـشـان را      
ـتـرهـاي                 ـيـکـوپ اعالم کردنـد و بـا هـل
ـيـرانـدازهـا      مسلسل دار و گلوله تک ت
پاسخ گرفتند. مردم سوريه در خيزش  

با الهام از انقالبات بهار   ۲۰۱۱ سال 

عرب عليه رژيم اسـد بـه خـيـابـانـهـا              
آمدند و بوسيله حکـومـت اسـد و بـا           
اتکا به کمکهاي مالي و تسليـحـاتـي    
و نظامي جمهوري اسالمي و روسـيـه   
وحشيانه در هم کوبيده شـدنـد. بـدون         
حمايت جمهوري اسالمـي و روسـيـه        
ـنــد مــاه                      ـيــش از چـ ــم اســد بـ رژي
نــمــيــتــوانســت دوام بــيــاورد و ايــن             
وضعيت فاجعه بار امروز در سـوريـه       
ـيـش               شکل نميگـرفـت. امـروز هـم پ
شرط هر نوع خـاتـمـه بـخـشـيـدن بـه               
فاجعه سـوريـه بـرکـنـاري رژيـم اسـد                

 است. 
امــا مســالــه تــنــهــا بــه ســوريــه           
محدود نميشود. ريشه هـاي مسـالـه      
ـيـروهـاي     افسارگسيختگي دولتها و ن
اسالمي در خاورميانـه اسـت کـه بـر           
ـتـاريسـتـي                ـي ـل متن سـيـاسـتـهـاي مـي
دولتهاي غربي عرصه اي بـراي ابـزار       
وجود پيدا کرده اند. بايد در برابر کليه 

 اين نيروها ايستاد.   
ـفـره فـراريـان از              امواج هـزاران ن

کشورهاي اسالمـزده و جـنـگـزده در           
مــنــطــقــه و مــوج کــمــک رســانــي و             
انساندوستي وسيعي که در اروپـا در        
حمايت از پناهجويان براه افتاده است 
همه توجه ها را بـه ريشـه هـاي ايـن             
مساله جلب کرده است. بايد در ايـن       
شرايط  بر اين واقعيت تاکيد کرد کـه  
راه حل مساله پناهنـدگـي و آوارگـي        
ميليوني از کشورهـاي خـاورمـيـانـه،        
ـيـروهـاي     جمع کردن بساط رژيمها و ن
اسالمي و قـومـي و عشـيـره اي، از             
جــملــه و بــخــصــوص رژيــم اســد و               
جــمــهــوري اســالمــي و داعــش، از            
منطقه اسـت.  راه حـلـي کـه امـروز                 
ـتـهـاي           مردم عراق با شعار نـه بـه دول

مذهبـي   -اسالمي و نيروهاي قومي
و با خواست سکوالريسم و جـامـعـه        

 مدني پرچم آنرا برافراشته اند.  
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"يک سيب به زمين افتاد و جهان از قانون جاذبه بـا   
خبر شد، هزاران انسان بزمين افتادند و بشر مفهوم 

 انسانيت را درک نکرد."
 چارلي چاپلين

 
فاجعه پناهندگان يکبار ديگر اين سئوال را در   

برابر همه قرار ميدهد: چرا در قرن بـيـسـت و يـکـم            
جان انسانها چنين بي ارزش است؟ راه حل چيست؟ 

 آيا واقعا "انسانيت" هنوز کشف نشده است؟ 
 

امروز دنيا  شاهد اعالم حمـايـت و هـمـدردي و           
همبستگي و  کمکـهـاي بـيـدريـغ مـردم کشـورهـاي               
مختلف به پناهندگان  است. چنان موج گسترده اي  
از حمايتهاي مردمي در آلمـان و سـايـر کشـورهـاي            
اروپائي براه افتاده است که حتي دولـتـهـا و احـزاب           
راست ناگزير شده اند از سياستهاي هميشـگـي ضـد      
پناهنده خود کوتاه بيايند و در لفظ و موضع گيـري  
هم شده خود را همدرد و حامي پنـاهـنـده هـا نشـان          
دهند. حمايت و کمکهاي بيـدريـغ، عـکـس الـعـمـل             
هميشگي مردم دنيا در قبال چنين فجايـعـي اسـت.      

توده مردم، نود و درصديهاي دنيا، نه در ايجاد ايـن  
فجايع سهيم اند ونـه در بـي اعـتـنـائـي نسـبـت بـه                      
قربانيان اين فجايع. مردم  در همه کشورها هـر جـا        
به هر اندازه توانسته اند بـه کـمـک هـمـنـوعـان خـود               
شتافته اند. آنکه هنوز "مـفـهـوم انسـانـيـت را درک               
نکرده" يک درصديهاي حاکم اند. دولتهائي که خـود    
مسئول ايجاد چنين فـجـايـعـي هسـتـنـد نسـبـت بـه                 

 قربانيان اين فجايع بي تفاوت ترين اند.   
ايــن روزهــا در مــديــاي اجــتــمــاعــي ســخــن از                
فعاليتهاي يک سازمان غير انتفاعي بنام "ايستگـاه   
ساحلي کمک به مهاجرين" در ميان اسـت. ايـن يـک          
سازمان غير انتفاعي است که با استفاده از آخـريـن     
امـکـانـات تـکـنـولـوژيـک در مـديـتـرانـه قـايـقـهـاي                         
مهـاجـريـن را رديـابـي مـيـکـنـد و بـه کـمـک آنـهـا                             

پـس از       ۲۰۱۳ميشتابد. اين سازمان که در سـال         
اينکه چهارصد نفر مهاجر در سـواحـل ايـتـالـيـا در             

توانسته اسـت    تاسيس شده تا امروزدريا غرق شدند 
ايـن  بيش از يازده هزار نفر را نجات بـدهـد. هـزيـنـه           

فعاليت نيم ميليون دالر در ماه است که عمدتا از طـريـق     
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جمع آوري کـمـک از مـردم تـامـيـن                 
ميشود. اما دولتها چه مـيـکـنـنـد؟         
صد هـا بـرابـر چـنـيـن کـمـکـهـائـي                    
ميتوانـد از جـانـب دولـتـهـا انـجـام                 
بشود. نيم ميليون دالر در ماه  براي  
دولــتــهــاي غــربــي    "پــول خــرد"                  
محسوب ميشود. هزاران برابـر ايـن      
مبلغ درآمـد بـانـکـهـا و دولـتـهـاي                 
اتــحــاديــه اروپــا تــنــهــا بــابــت بــهــره          
وامهائي است که در ازاي تـحـمـيـل         
رياضتکشي اقتصادي از مردم يونان 
بيرون ميکشند. تنها بخش ناچـيـزي   
از بودجه و امکانات تکـنـيـکـي کـه        
صرف لشگرکشي به عراق شد کافي 
است تا بهتـريـن زنـدگـيـهـا را بـراي              
قـربـانـيـان پـيـامـدهـاي ايـن جـنـگ                  

خانمانسوز فراهم کنـد. اگـر چـنـيـن           
نميکنند بخاطـر آنسـت کـه مـدافـع            
منافع يک درصديهاي حاکم هستنـد  
و نه توده مردم! بـخـاطـر آنسـت کـه             
چرخ سرمايه بر اساس تامـيـن سـود      
مي چرخد و نه نياز انسانها.  قـانـون    
حاکم بر سياستهـاي جـنـگـي دولـت          
آمريکا و متحدين اروپائـي اش کـه       
خاورميانه را به آتش کشيد و زمينه 
افسارگسيختگـي دولـتـهـا و دار و              
دسته هاي اسالمي را فـراهـم کـرد،          
چيزي بجز سودآوري هر چـه بـيـشـتـر        
نيست. مـيـلـيـونـهـا انسـان آواره از               
کشورهاي جنگـزده و اسـالمـزده از          
جهنمي ميگريزند که سياستها نـظـم   
نويني سرمايه داري جـهـانـي بـر پـا            

بشريت قانون انسانيت را  کرده است.
مدتهاست کشف کرده است: قـانـون      
از هرکس باندازه توانش به هـر کـس       

باندازه نيازش! قانون حـاکـم بـر يـک            
جامعه آزاد و برابر سوسياليستي! راه 
تحقق چنين جامعه اي اقناع سرمايه 
داران و دولتهاي حافظ منافـع آنـهـا      
نيست، مبارزه عيله آنهاست. منافع 

هرگز اجازه نميدهد که انسانيت آنها 
را درک کنند. جـنـبـش تـوده اي کـه             
امروز در عراق عليه دولتـهـا و دارو       
دسته هاي اسالمي و قومـي شـاهـد      
هستيم، اعتراضات رو به اوج علـيـه   

مـذهـبـي در         -"دولت زباله" قـومـي    
بــيــروت، و اکــنــون مــوج گســتــرده            
حمايت توده اي از پناهندگان آخريـن  
نمونه هاي تالش بي وقفه مردم دنيـا  

رهائي از شر سلطه سـرمـايـه و       براي
نيروهاي مافوق ارتجاعي است که از 

 قفس آزاد کرده است. 

جان لنون نيز پاسخ اين اراجـيـف را در       
 آهنگ تاريخي خود داده است!

 
 تصور کن که بهشتي وجود ندارد

 کار راحتي است، امتحان کن

 (تصور کن) جهنم هم وجود ندارد

 و تنها آسمان باالي سر ماست

 تصور کن همه مردم دنيا

 براي امروز زندگي کنند

 

 تصور کن کشوري وجود ندارد

 تصورش کار سختي نيست

(تصور کن) چيزي وجود ندارد که  
 برايش بميريم يا کسي را بکشيم

 و هيچ ديني هم وجود ندارد

 تصور کن همه مردم دنيا

 در آرامش و صلح زندگي کنند

 

 شايد با خود بگويي که من خيالبافم

 ولي تنها من نيستم

 اميدوارم روزي به ما ملحق شوي

 و مردم دنيا در کنار هم زندگي کنند

 

 تصور کن که هيچ دارايي وجود ندارد

 مطمئن نيستم که بتواني

(تصور کن) هيچکس گرسنگي يا  
 طمع ندارد

 و همه مردم خود را برادر يکديگر بدانند

 تصور کن همه مردم دنيا

 تمام دنيا را با هم تقسيم کنند

 

 شايد با خود بگويي که من خيالبافم

 ولي تنها من نيستم

 اميدوارم روزي به ما ملحق شوي

و مردم دنيا در کنار هم زندگي  
  ...کنند

بويژه چند دهه گذشته اسـت کـه بشـر          
توانسته در همان چهـارچـوب خـانـواده       
برخي از سلب حقوق ها را ملغي کـنـد   
و قوانين مـردسـاالر را عـقـب بـرانـد.             

مثال در مورد حق طـالق، حـق ارث و         ( 
حضانت فرزندان و غيره.) امـا اگـر بشـر        
ـر                ـه ب بتواند بر سرنوشت خـود و از جـمل
مناسبات عشقي و تمايالت جـنـسـي و      
همينطور توليد مثل حاکم شـود، آنـگـاه      
کـل ايـن چـهـارچـوب را درهـم خـواهــد                  
شکست و مناسبات حـقـوقـي يـکـسـره           
ـاوتـي را تـعـريـف خـواهـد کـرد و                      ـف مـت
ـر           ـي ماهيت تبعيض آميز حقـوق را تـغـي

 خواهد داد.   
 

ـا مـطـرح شـدن ازدواج            سيامک بهاري: ب
ـراي                همجسنگرايان بـعـنـوان يـک حـق ب
ــدي از                 ــدي ــي مشــتــرک، فــرم ج ــدگ زن
مناسبات خانوادگي هم ايجاد مـيـشـود    
ـال          ـراي مـث که منشا توليد مثل ندارد. ب
وقتي ازدواج همجنسگرايان در امـريـکـا    
قانوني شد، يک دليل مهمـش تـحـکـيـم        
ــواده در مـــيـــان                   پـــايـــه هـــاي خـــانـ
ـنـجـا              همجنسگرايان اعالم شـد. امـا اي
 خانواده بر چه مبنايي تشکيل ميشود؟

ـر:   ازدواج هـمـجـنـسـگـرا            مصطفي صاب
ـه      منشاء توليد مثل ندارد، اما بر مسـال
پــذيــرش فــرزنــد و بــزرگ کــردن فــرزنــد            
ـا خـود را        بعنوان يک حق دست گذاشته ت
همپاي ازدواج هاي سنتي و مـعـمـول و          
قانوني کند که تنها دو جنـس مـخـالـف       
ـار                          ـا ايــن کـ ـر خــوردارنــد. بـ از آن بـ
همجنسگرايان به دنبال رفع تبـعـيـض از      
ـه        ـاخـواسـت خود هستند اما خواسته ويا ن

اينجا يک تناقض اسـاسـي در گـره زدن             
ـا نـهـاد خـانـواده                   ـيـد مـثـل ب مساله تول

 برجسته ميشود.  
ـا       ـا ب با قانوني شدن ازدواج همجنسگـراه
حــق فــرزنــد پــذيــري در نــروژ در ســال                

ـه       ١ ۲۰۰  موج جديدي شروع شده کـه روب
گسترش است. تا کنون دهها کشـور در       
ـالـي و                  اروپاي غـربـي و آمـريـکـاي شـم
آمــريــکــاي التــيــن ايــن نــوع ازدواج را             
ـه        ـت ـرف بعنوان شکلي قانوني و رسمي پـذي
اند. چيزي که در خيلي کشـورهـا هـنـوز          
مذموم و يا ممنـوع و حـتـي در جـايـي              
ـتـوانـد مـجـازات مـرگ                  ـران مـي مثل اي
ـا             داشته باشد. اما جالب اسـت کـه گـوي
فعالين حقوق همجـنـسـگـراهـا در دهـه           

چـنـدان حـق ازدواج و تشـکـيــل              ۹۷۰ ١ 
خانواده را طلب نـمـي کـردنـد چـون کـال             
ــمــداد              ــهــادي ســنــتــي قــل خــانــواده را ن

ـه      ۹۰ و      ۸۰ ميکردند. اما در دهه   ـت رف
رفــتــه خــواســت قــانــونــي شــدن ازدواج             
ـه مـوضـوع مـحـوري در                همجنسگرا ب
ـيـــه                     ـلـ ـيــض عـ ـبــعـ ـبــش رفــع تـ ـنـ جـ
همجنسگرايان تبديل شـد. تـحـقـق ايـن           
ـارزه           مطالبه نه فقط گام مـهـمـي در مـب
ـان         عليه تبعيض بر عليه هـمـجـنـسـگـراي
است، بلکه ضربه مهلکي بر ارزش هـاي    
ــدرســـاالرانـــه در              مـــردســـاالرانـــه و پـ
مناسبات جنـسـي انسـانـهـا و در امـر               
خانواده است. بي شک تغيير و تـحـوالت      
ـه در شـکـل                 شگرف چهـار دهـه گـذشـت
خانواده که قبال اشاره رفت نقش مـهـمـي    
ـنـظـر           در اين پيشروي داشته است. امـا ب
ـيـشـروي هـمـان           من مهمترين وجه اين پ
ـتـن تـوسـط دو           پذيرش حق به فرزند گـرف
ـاهـم        زن يا دو مرد است که ميخواهـنـد ب

زندگي مشترکي داشته باشند. ايـن حـق      
ـتـي            قبال عمدتا محدود به خـانـواده سـن
ـرسـت                 ـه سـرپ ـاز ب ـي بود و کودکاني کـه ن
ـا          داشتند را يا به اين نوع خانواده هـا و ي
ـه                 ـيـن خـانـواده اي ب در حالت فقـدان چـن
ـه هـا مـي                       ـيـم خـان ـت پرورشگـاه هـا و ي
ــون دارد وضــع عــوض              ســپــردنــد. اکــن
ـال                    ـب ـيـت در ق ـبـول مسـئـول ميشـود. ق
کــودکــان و بــزرگ کــردن آنــهــا دارد از               
اشکال سنتي و محدود به دائره خـانـواده     

 سنتي خارج ميشود.  
ـا        البته تا آنجا که ازدواج همـجـنـسـگـراه
مـيـخـواهـد خـود را بـعـنـوان يـک نــوع                    
ـانـونـي،     خانواده يا حتي يک نوع ازداوج ق
ـتـي ازدواج و                   ـا اشـکـال سـن در قيـاس ب
خانواده که مبتني بر دوجنس اسـت، جـا     
ـاي                ـاي ـق ـابـل ب بيندازد هنوز دارد در مـق
مشروعيت خانواده سنتـي و کـال نـهـاد           
ـنـظـر مـن در           خانواده سر فرود مياورد. ب
ـان      آن تمايل فعالين حقوق همجنـسـگـراي

ـبـول    ۷۰ دهه  که اصوال نهاد خانواده را ق
نداشتند يک حقيقت مهـمـي هسـت کـه         
ـر         ـرات ـه ف ـت بايد آنرا برجسته کرد. و اين الب
ـلــيــه                  ــض عـ ــعــي ــع تــب ــش رف از جــنــب
ـايـد حـق                      ـرود.  ب ـان مـي همـجـنـسـگـراي
پذيرش فرزند و نگهداري از کودکاني کـه  
نياز به خانه و مراقبت و عشق و محبـت  
ـا ازدواج       دارند را کال از مساله خانواده ي
جدا کرد. مساله توليد مثل و نگـهـداري    
ـايــد از  زيــر                    ـزرگ کـردن کـودکــان ب و ب
مجموعه خانواده و ازدواج خـارج شـود.       
ـابـل ايـن          بايد کل جامعه و دولت در مـق
ـيـن                 ـرد و قـوان ـيـت بـگـي مساله مسئـول
خاص آن تدوين شود. در اين حـالـت چـه        
بسي هر فرد يا چند نفر آدم (چـه مـرد و          
ـنـدو) کـه                         ـبـي از اي ـي ـرک چه زن و چـه ت
ميخواهند و ميتوانند و صالحـيـت اش     

ـايـد         ـنـد، ب ـن را دارند تا بچه اي را بزرگ ک
ـقـل       بتوانند اين کار را انجام دهند. مسـت
از اينکه مساله ازدواج و خانواده و حـتـي   
زندگي مشترک در بين باشد. ميتوان  و      
ـرا تـدويـن کـرد و                  ـيـق آن بايد ضوابط دق
موسسات مجهز دولتي بر نحـوه اجـراي     
آن نظارت کند. اما بايد اين مـوضـوع را      
از چهارچوبه خانواده و ازدواج و زنـدگـي         
مشــتــرک، چــه نــا هــمــجــنــس و چــه                 

 همجنس، خارج کرد.   
 

ـيـف خـانـواده در                 سيامک بـهـاري: تـکـل
جامعه اي آزاد وبرابر چه مـيـشـود؟ اگـر         
ـرسـد        ـقـدرت ب حزب کمونيست کارگري ب
ـرخـوردي خـواهـد               با نهاد خـانـواده چـه ب

 کرد؟
ـر:    در مـورد بـخـش اول             مصطفي صـاب

سوال، قبال سعي کردم توضيح دهـم کـه       
اکنون نمي توان و نبايد شکل معينـي را    
پيشنهاد کرد. اين موضوعي اسـت کـه        
خود آيندگان بايد در مـورد آن تصـمـيـم           
بگيرند. آنچه که امروز ميتوان گفت ايـن     
اســت کــه هــرگــونــه اجــبــار و فشــار از              
ـايـد    مناسبات جنسي و عشقي انسانها ب
ـه شـود. هـمـه انسـانـهـا در هـر                      برداشـت
ـايـد تـوسـط جـامـعـه             مرحله از زندگي ب
تامين و حمايت شوند. تاريخ نشـان داده     
ـيــچ شـکـل مـقـدسـي از زنـدگــي                    کـه ه
ـيـم      مشترک يا آنچه به آن خانواده ميـگـوي
وجود ندارد و در آينده هم وجود نـخـواهـد    
ـر             ـراب داشت. البته هرچه جامـعـه آزاد و ب
باشد در آن جامعه عشق به همنوع هـمـه   
ـروز خـواهـد کـرد.            جانبه تر و عميق تر ب
ـه               شخصا فکر ميکنـم کـه ايـن عشـق ب
ـژه در شـکـل عشـق                    ـه بـوي ـت ـب همنوع ال
ـان            ـه کـودک جنسي دو نفر بهم و عشـق ب

 اعتالء خواهد يافت.  

ـنـکـه          اما بخش دوم سوال شما يـعـنـي اي
ـال نـهـاد        ـب حزب کمونيست کارگري در ق
ـامـه     ـرن خانواده چه ميکند، رئوس آن در ب
ـر، بـدقـت مشـخـص            ما، يک دنياي بهـت
شده است. حجيم ترين بخش برنامـه مـا      
ـه              ـا مـربـوط ب ـاق ـف در بخش مطالبات ات
ـرک، رفـع                 ـه زنـدگـي مشـت همين مسـال
ـري زن و مـرد و                 ـراب تبعيض جنـسـي، ب
حقوق کودک است. در اين بخش به هـمـه    
ـات     ـاسـب جوانب اين موضوع از آزادي من
جنسي افراد بزرگسال، تا آزادي انتـخـاب   
جفت و الغاء هرگونه دخالت مـذهـبـي و      
ـا             ـه، ت ـن خانوادگي و دولتي در ايـن زمـي
ـيـن و رسـوم مـذهـبـي و                الغاء همه قوان
مردساالرانه و ضـد زن در امـر زنـدگـي             
ـه جـزء            مشترک و حقوق کودکـان جـزء ب
ـه مـطـالـعـه           پرداخته شده که خواننده را ب
اين برنامه دعوت ميکنم. روح تمام ايـن     
ـتـي و         مطالبات عقب راندن خانواده سـن
مــردســاالر و دفــاع از حــقــوق زنــان و               
ـايـد                    ـه را هـم ب کودکان است. ايـن نـکـت
اضافه کنم که برنامه مـا در اوائـل دهـه          

ـه               ۹۰  ميالدي تصـويـب شـده اسـت و ب
ـه      ـرداخـت ـپ مساله ازدواج همجنسگرايان ن
ـاسـي حـزب                   ـر سـي ـت ـرار دف است. امـا ق

ـارگـري مـورخ              ـيـسـت ک اوت    ۲۵ کمون
اعــالم    ۱۳۹۳ شــهــريــور       ۳   –  ۲۰۱۴ 

ـر،                      ـاپـذي ميکـنـد کـه: "ايـن حـق انـکـارن
ـان،                  طبيعي و انسـانـي هـمـجـنـسـگـراي
دوجنسگرايان وترنس جندرها اسـت کـه       
ـه جـنـسـي                 ـان ـب ـه وداوطـل از روابـط آزادان
بــرخــوردار بــاشــنــد، زنــدگــي مشــتــرک          
تشـکــيـل دهــنـد و از هــمـه حـقــوق آن                  
ـه    برخوردار شوند و هيچ تبعيضي از جـمل
ـر آنـهـا اعـمـال              در مورد پذيرش فرزنـد ب

 نشود."  
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کارگر را در بر ميگيرد. اين مبارزه و  
اين ميدان براي سوسياليستها، بـراي    
چپ، طبقه کارگر و مردم زحمتکش، 
سکوالريزمي است براي دست يـابـي     
به رفاه، برابري ميان شهروندان و آزاد   
شدنشان از قيد و بند سرمـايـه داري.     
ـيـم مـحـتـواي آنـرا               ما تالش مـيـکـن
ـيـم.                 ـبـه تـر کـن عميق تر و هـمـه جـان
معناي واقـعـي ايـن سـکـوالريـزم را             
معنا دارتر کنيم که در درون تمـامـي   

 تظاهر کنندگان نهفته است. 
ـبـه تـر        پيشبرد، تداوم و همه جـان
کردن اين خـيـزش کـه بـخـش مـهـم                
پيروزي آن است و ما آنـرا امـر مـهـم         
خود ميدانيم، بطرق مختـلـف تـالش      
خواهيم کرد خيابانهـا و مـيـدانـهـاي          
تحرير خالي نشوند و حاکمان نتوانند 
تحت هيچ بهانـه اي مـردم را دسـت            

 خالي به منزل بفرستند.
ما مردم را فراميخوانيـم کـه در       
محل کار و زيست هـمـچـون قـدرت         
اداره حکومت، خود را سازمان دهند 
و ســتــادهــاي اداره امــور تشــکــيــل           
دهند، جلسات مجمع عمومي خـود  
ـنـدگـان خـود را           را برگزار کنند، نمـاي
ـنـد. شـوراهـا بـهـتـريـن                    انتـخـاب کـن
مکانيـزم و شـيـوه هـاي اداره امـور                
مردم هستند که  پايه هاي  حاکميت 
مردم را ايجاد ميکند از ايـن رو بـه           
ـيـم شـوراهـاي خـود را                  آنان مـيـگـوي

 تشکيل دهند.
بهم بافتن و ايجاد شبکه رهـبـري   
و فعالين تظاهر کننده بخش دائـمـي     
کار ما است و رفقاي ما هم اکنون در 
مــيــان ايــن شــبــکــه هــاي مــحــافــل           
ـنـهـا              اجتماعي حضـور دارنـد امـا اي
نيازمند شيوه اي از رهبري و مـبـارزه   
اي خستگي ناپذير و افق دار ميباشد 
که بايد اين مبارزه را قدم بقدم و پلـه      

 به پله جلو ببرد.
 

ـتـظـار شـمـا از           انترناسيونال: پيام و ان
ـقـش    كمونيستهاي عراق براي ايفاي ن

 در اين شرايط خطير چيست؟
کمونيستها بقدمت طول  سمير نوري: 

عمرشان خواب ديدن چنين روزهايـي  
را مي بينند. در طول عمر انسـان در     
موراد کمي چنين فرصتهايي فـراهـم     
ميشود که جامعه اختيار خود را در   
ـقـالبـي          دست نيرويي قرار دهد کـه ان
باشد و بخواهد جهان را دگرگون کنـد  
ـنـا کـنـد. امـروز                و سيستم تازه اي ب
مردم عراق تشنه کساني هستند کـه    
راه حلها را ميدانند و بـه مـردم دروغ       
ـنـد             نمي گويند. آنچه را کـه مـيـگـوي
ـنـد.              ـيـاده مـيـکـن همان را در عمـل پ
آزادي و برابري آرزو و هـدف جـامـعـه       
بشري است و از روزيکه موضوعيـت  
داشته پرچم کمونيستهـا بـوده اسـت.        
ما وظيفه داريم اين پرچم را بـا زبـان         
مردم بازنويسي کنيم و آنرا محکم در 
ـيـم و مـيـدان                ميدان شهر نصـب کـن
 تحرير بايد ميدان تحرکات ما باشد. 
کمونيستها مدام مشغول انتقـاد  
و انتقاد کاري از همديگر هستند اما 
بنظر من امروز وقت آن اسـت دسـت       
در دست هم بگذارند چرا که جـامـعـه    
ـيـزمـي                بيشتر از نان و آب بـه کـمـون
ـتـوانـد کـه ايـن             متحد نياز دارد که ب
جنبش را رهبري کنـد و نـگـذارد در          
نيمه راه متوقف شود. "قدمي عملـي    
از يک دوجين برنامه اي جامع بـهـتـر      
است (نقد از بـرنـامـه گـوتـا)". ايـن                  
توصيه مارکس به ما کمونيسـتـهـاي    

 عراق است.  
 

با تشکر از رفيق سمـيـر    انترناسيونال:
 نوري.

ما اعضاي کميته مرکزي حزب 
کمونيست کارگري چپ عراق دستان 
شما مبارزين را ميفشاريم و با تمام 
توان از اعتراض انقالبي تـان عـلـيـه       
حاکميت ميليشايي، قومي، ديـنـي   
فاسد حـمـايـت مـيـکـنـيـم. مـا در                    
صفوف شما هسـتـيـم و دوشـادوش         
شــمــا، در مــيــان جــمــعــهــايــتــان،            
ــمــيــکــهــاي مــدنــي و جــنــبــش              پــل
سکوالرتان در مـيـدان تـحـريـر، در            
خيابانهاي شهرهاي عـراق ايسـتـاده      
ايم و در پـيـشـبـرد هـر قـدم از ايـن                  
ـلـيـونـي بـا شـمـا                 خيزش عظيـم مـي

 هستيم. 
 

اين حزب از ابتداي تاسـيـس تـا      
کنون نقد عميقي از نيروهاي ديني، 
طايفه اي و قومي داشـتـه و بـارهـا           
گفته ايم که اينها بجز خانه خرابي و   
تحميل هويت جعلي و غير انسـانـي   
بر جامعه چيز ديـگـري بـه ارمـغـان          
نخواهند آورد. سالهاست کـه حـزب      
ما فراخوان سکوالريزم، جدايي دين 
از دولــت، از آمــوزش و پــرورش و             
امور قضايي را اعـالم کـرده اسـت.        
ســالــهــاســت حــزب مــا مــيــگــويــد          
حاکميت دار و دسـتـه اسـالمـي و                
قومي حاکميتي عقبمانده است، بـا    
تحميل هويت ديـنـي و طـايـفـه اي              
ســرنــوشــت شــهــرونــدان را بــه بــازي          
ميگيرد، براي اينکه بـه حـاکـمـيـت          
دزدي، غارت و فسادش ادامه دهد. 
شـمــا امــروز بــا دقــت ايــن اهــداف            
ــان،                ــت ــاي ــاره ــع ــي را در ش ــالب ــق ان
"سکوالريزم، سکوالريزم، نه سني نه  
شيعي" و "با نام دين دزدان غارتمان   
کردند" و "نه به تجار دين"، برجسـتـه     
کـرده و آنــرا ابــراز مــيــکــنــيــد. مــا              
شعارها و اهداف شما را متعلـق بـه     
خود ميدانيم و همچون شـمـا از آن         
حفاظت ميکنيم و بـراي تـحـقـق آن         
تــالش خــواهــيــم کــرد. الزم اســت             
همگي با هم اين شعارها را عميقتر 
و همه جانبه تر جهت تحقق دنيـايـي   

بهتر براي نسـل امـروز و نسـلـهـاي              
آينده، در تمـامـي گـوشـه و زوايـاي            
زنــدگــي اجــتــمــاعــي، ســيــاســي و           
اقــتــصــادي مــردم عــراق گســتــرش        

 دهيم. 
 

در تمامي ادبيات حـزب گـفـتـه       
ايم که اين پـارلـمـان مضـحـکـه اي             
کاريکاتوري است که نه نمايـنـدگـان    
ــکــه تــرکــيــبــي از ســران               مــردم بــل
ميليشاي ديـنـي و قـبـيلـه اي آنـرا                 
بوجود آورده اند. اين پـارلـمـان قـادر        
نيست نماينده تمدن و تجددخـواهـي   
شــمــا بــاشــد، انــتــخــابــات هــايشــان        
مضحکه اسـت، امـروز تـوده هـاي           
ميليوني مردم عراق فرياد ميزنند و 
اعالم ميکنند که پارلمان و قوانـيـن   
آن بـايـد بـاطـل شـود. مـردم عـراق                 
اعالم کرده اند که خـواهـان قـوانـيـن        
سکوالر و حکومتي مدني مـتـکـي    
بر برابري شهروندان و بـرابـري زن و           
مرد، لغو مـجـازات اعـدام و ارائـه           

 خدمات و رفاه اجتماعي هستند. 
 

ما اعالم ميکنيم کـه بـا شـمـا           
ــه                 ــي ب ــراي دســتــيــاب ــم و ب هســتــي
خواستهايتان بـا تـمـام نـيـرو، بـراي             
پيروزي حـرکـت تـوده اي و عـظـيـم               
شــمــا، بــراي بــرقــراري جــامــعــه اي          
مــتــفــاوت، بــرابــر، آزاد، ســکــوالر،        
 امروزي و مرفه تالش خواهيم کرد.

ما با تمام قوا از توده معـتـرض   
ميليوني حمايت ميکنيم. شـمـا را        
فرامي خوانيـم کـه در مـقـابـل ايـن               
حکومت عقب مانده صـفـوف خـود      
را سازمانيافته کنيد. در کميته هاي 
مستقل، در محالت و در محلـهـاي   
کار و در مجامع عمومي نمايندگان 
خود را انتخاب کنيد. در حـالـيـکـه         
حــاکــمــيــت دار و دســتــه هــاي                   
ميليشياي ديني، قومي و دزدهـاي    
حاکم مدام سـرگـرم غـارت هسـتـي            
شما هستند، با برپا کردن شوراهـاي  
توده اي و بـراي اداره امـور زنـدگـي           

خود دست بکار شويد و اجازه ندهيد 
که حاکمان با عمامه و بي عمامه با 
حرکت شما بازي کنـنـد. آنـان را از           
صفوف خود بـيـرون کـنـيـد و مـدام             
خواستار سکوالريزم، تمدن، بـرابـري   
و رفـاه شـويــد و بــه کــمـتـر از ايــن                   

 خواستها رضايت ندهيد.
 

حزب کمونيست کـارگـري چـپ        
عراق دوشـادوش شـمـا بـراي درهـم            
شکستن سانسور حرکت شما توسط 
رسانه هاي خبري جهانـي و داخـلـي        
تالش ميکند. رسانه ها ميخواهند  
اينگونه وانمود کنند که خيزش شما 
گويا دعوا بين نيروهاي ميليشيايي 
و مراجع ديني و دستجات مختلفي 
است کـه سـالـهـاي طـوالنـي بـانـي                 
کشــتــار، از هــم پــاشــانــدن شــيــرازه          
جامعه و غـرق کـردن انسـانـيـت در            
باطالق بوده انـد. خـيـزش تـوده اي              
مردم عراق خواستـار نـان، آزادي و         
کــرامــت انســانــي اســت. خــيــزشــي          
نـيــسـت کـه بـخــواهـد ايـن خـس و                  
خاشاک را سـر جـاي خـود بـگـذارد              
بلکه ميخـواهـد آنـرا بـه زبـالـه دان               

 تاريخ بيندازد. 
 

ما با تمام توان تالش ميکـنـيـم    
حقايقي که در عراق در جريان اسـت  
را منعکس کـنـيـم، بـا هـر طـرح و               
توطئه اي عليه اين جنبش مـقـابلـه      
کنيم و صـداي مـردم آزاديـخـواه را             
براي جلب هـمـبـسـتـگـي بـه گـوش               

 نيروهاي متمدن جهان برسانيم.
 

 پيروز باد خيزش توده انقالبي عراق!
 نه شيعي، نه سني، سکوالريسم!

 
پلنوم نهم حزب کمونيست کارگري 

 چپ عراق
 ۲۰۱۵ اوت  ۲۹ 
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آوارگي ميليونها انسان بي پناه 
براي جان به در بردن از جنايات بي 
شمار تروريسم دولتي بشار اسد و 

حاميانش، جمهوري اسالمي و 
روسيه، داعش و القاعده، 

ميليتاريسم خونريز غرب و 
متحدينش در پي متالشي شدن 

شيرازه جامعه در اين کشورها، يکي 
از بزرگترين و غمبار ترين تراژديهاي 

 انساني قرن حاضر را رقم زده است.
خيزش اعتراضي و انسان 

دوستانه بشريت متمدن، عظيم و 
قدرتمند به صحنه آمد، آغوش 

گشود و دروازه هاي دژ اروپا را با 
شجاعت تحسين برانگيز گشود! اين 

قدرت بي انتها عذر و بهانه تراشي 
هاي دولتهاي به ظاهر "متمدن" 
اروپايي  براي نپذيرفتن آوارگان 

جنگي و سيل عظيم پناهجويان را 
خنثي کرد. همه احزاب دست راستي 
و نژادپرستي را که مصايب جامعه را 
متوجه به اصطالح خارجيان ميکرد 
به درجاتي منزوي نموده است. اين 

خروش عظيم دفاع از کرامت انسان، 
بيشک يک پيروزي درخشان و 

تاريخي افتخار بشريت متمدن در 
مقابل توحش تروريسم اسالمي و 
قومي گري و ميليتاريسم است.  

آنچه که به گشودن مرزها و شکستن 
سکوت سنگين دول غربي منجر شد  

و به پذيرفتن بخشي از آوارگان 
جنگي انجاميد و چنين صحنه را 
تغيير داد، بدون ترديد فقط حضور 
قدرتمند مردم بود و بس! اين گوشه 
اي از قدرت عظيم بشريت متمدن 

 است. 
اين گامهاي استوار اما هنوز 

راهي دراز در پيش دارد. بايد 
همچنان در صحنه بماند و از 

دستاوردهاي تاکنوني پاسداري کند 

 و موانع ديگر را  از سر راه بردارد.
 

$�زه	 �	�3 ه�0X	ن �	ز  
  !3�	�� 

با اتکا به قدرت بشريت متمدن،      
مساله عاجل و فوري، تغييردايمي         
سياستهاي پناهنده پذيري است. دول      
اروپايي با موقت خواندن تصميم             
خود براي پذيرش آوارگان جنگي،            
ميخواهند مجددا درب ها را                   
ببندند. از قبول مس�وليت در قبال         
ريشه هاي واقعي اين بحران که خود         
يکي از بانيانش بودند، شانه خالي           
کنند. برخي دول اروپايي با تقسيم            
بنديهاي قومي و مذهبي از پذيرش        
آوارگان جنگي سرباز مي زنند.                
مجددا نجواهاي نخ نماي پيشين             
دول اروپايي که بايد در محل به                  
پناهجويان کمک کرد و غيره از                  
سرگرفته شده است. مرزها همچنان       
بايد باز بماند و جابجايي آوارگان               
جنگي با امنيت کامل و حفظ                  
حرمت انساني آنان انجام گيرد و به           
هرگونه بد رفتاري و اعمال خشونت و     
محدود سازي فوري خاتمه داده                

اين ميسر نيست مگر سيل            شود.
خروشان و قدرتمند انسانيت در                 
صحنه بماند و ادامه يابد، تا تکليف        
بشريت متمدن با احزاب نژاد پرست         
و سياستهاي خارجي ستيزانه آنها نيز      
يکسره شود. تا ريشه ها و بنيادهايي 
که موجب آوارگي و در به در شدن              
ميليونها انسان مي گردد خشکانده       

 شود.
در درجه اول بايد خود آوارگان            
جنگي و پناهجويان را براي اين امر         
سازمان داد و متحد کرد! قربانيان           
بايد خود منجي شوند. غم و اندوه             
اين تراژدي دردناک را بايد به نيروي           
دفاع از کيان و حرمت انسان بدل                

کرد. اين نيروي عظيم با سازمان              
دادن خود حول خواستهاي مشترک و       

 سراسري مي تواند در صحنه بماند.
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يکي از مبرم ترين و پايه اي                
ترين مطالبات براي به عقب راندن           
سياستهاي راست و نژاد پرستانه،             
خنثي کردن بهره کشي اقتصادي و           
تبديل آنان به نيروي کار ارزان،                   
اعطاي حقوق شهروندي برابر با کل          
جامعه است. تحقق اين مطالبه، به         
نسبيت فرهنگي و گتو سازي و به             
حاشيه راندن پناهجويان نيز خاتمه          
ميدهد. همه پناهجويان بايد بدون          
هيچ قيد و شرطي شهروندان                      
 متساوي الحقوق جامعه تلقي شوند.
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امروز بخش اعظم پناهندگان را      
فراريان از جوامع جنگزده و اسالمزده 
در خاورميانه و شمال آفريقا تشکيل        
ميدهند. براي حل ريشه اي مساله          

ابتدا بايد بساط کليه دولتها و                    
نيروهاي اسالمي و قومي عشيره اي      
را از خاورميانه جمع کرد. هم اکنون         
توده مردم عراق در ابعاد گسترده اي        
عليه دولت و دارو دسته هاي                      

عشيره اي و با شعار               -اسالمي   
سکوالريسم و جامعه مدني به                 
ميدان آمده اند. دربيروت نيز موج           
اعتراض به دولت و نيروهاي قومي          
مذهبي در حال اوجگيري است.               
مردم ايران نيز مدتهاست مبارزات         
پيگيري را عليه جمهوري اسالمي،        
که نقش موثري در ايجاد شرايط               
فاجعه آميز در سوريه و عراق و کل            
منطقه ايفا ميکند، به پيش ميبرند.      
اين اعتراضات روي ديگر جنبش            
گسترده حمايت مردم اروپا از                    
پناهندگان است. دست اين دو                  
جنبش توده اي را بايد در دست هم             
گذاشت. بايد افکار عمومي در                
کشوهاي غربي را از مبارزات مردم        
خاورميانه عليه دولتها و نيروهاي           
اسالمي آگاه ساخت، نقش دولتهاي        
غربي را در ايجاد وضعيت فاجعه بار    
امروز در خاورميانه افشا کرد و                

حمايت وسيع مردم  جهان را از                   
مبارزات مردم در عراق و بيروت و           
ايران و ساير کشورهاي اسالمزده             
عليه کل اين وضعيت جلب کرد.              
جنبش کمک به پناهندگان ميتواند و      
بايد با حرکت عظيم مردم منطقه             
براي خشکاندن ريشه هاي اين فاجعه      
 پيوند بخورد و همراه و متحد شود.  

  
حزب کمونيست کارگري ايران،       
ضمن ارج گذاشتن به دستاوردهاي          
ارزشمند تاکنوني براي دفاع از                  
حرمت و کيان انسانها، همه شما              
مردم را به درصحنه ماندن براي پايان 
دادن به تراژدي پناهندگي و آوارگي          

 فرا مي خواند.
 

 زنده باد همبستگي بشريت متمدن
تشکيالت خارج کشور حزب 

 کمونيست کارگري ايران
 ١٥ ۲۰ هفتم سپتامبر 
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