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سرانجام احمدی نژاد رئيس جمهور بيت رهبری،که ادعا کرده 
بود پيشنهادات تازه و راه گشائی درچنته خود دارد، دراجالس 

" ن انتقاد به سياست مبتنی برسازمان ملل حضوريافت وضم
حاکم برجهان، به تصميم رژيم برای عنی " آپارتايد هسته ای

او . سازی اورانيوم و دست يابی به انرژی هسته ای پا ی فشرد
ضمن آن که دولت های خارجی رابرای تأمين اعتماد و شفاف 
کردن فعاليت های هسته ای ايران به مشارکت دراين پروژه 

رداد که درصورت استفاده ازتهديد وزور و ارجاع فراخواند، هشدا
پرونده ايران به سازمان ملل قطعا کشوراو درهمه مسيرحرکت 

احمدی نژاد . خود درزمنيه های هسته ای تجديد نظرخواهدکرد
که به تقسيم گوشت شکارنشده می -حتی درسخنانی تحريک کننده

ی  ازانتقال دانش و تکنولوژی و سوخت انرژی هسته ا-ماند
ارزان به سايرکشورهای اسالمی و امکان استفاده ازسالح نفت 

حميدرضا آصفی . برای مقابله جوئی سخن به ميان آورد
سخنگوی وزارت خارجه نيز اعالم داشت،زبان تهديد و زور 
کارآئی نخواهد داشت و هرچه قدر تهديد ها و فشارها بيشترشود 
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پس از فروپاشی بلوک شرق و ! می رود و يا به سمت بربريت
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  ادامه از صفحه يک 
  
  

   ... ای وبحران هسته              
  
  

عکس العمل جهان غرب دربرابر مواضع رژيم نيز بنوبه 
گاردين آنرا نافرمانی هسته . خودحاکی ازخشم و نااميدی بود

ايران ناميد و وزيرخارجه انگليس حرکتی مأيوس کننده، اتحاديه 
اروپا ارجاع موضوع هسته ای ايران به شورای امنيت را تنها 

زيرخارجه آمريکا اعالم داشت معاون و.راه باقی مانده دانست
  .ايران جائی برای ديپلماسی باقی نگذاشت

 گرچه الزام آورشدن ارجاع پرونده هسته ای ايران به شورای 
امنيت و صدورقطعنامه ای عليه رژيم ايران درآژانس هسته ای 
وجه مشترک واکنش های اروپا و آمريکا را تشکيل می داد،اما 

درمقايسه با مواضع قاطع و نمی توان پنهان نگهداشت که 
چنان که .تحريک کننده رژيم تاحدی آرام و احتياط آميزبود

انگليس اعالم داشت تنهاه راه حل موضوع هسته ای ايران، راه 
وزيرامورخارجه امريکا ازوادارکردن رژيم . حل ديپلماتيک است

ايران برای بازگشت به مذاکرات سخن به ميان آورد و معاون وی 
لوم نيست که ارجاع پرونده ايران چه زمانی اتفاق گفت که مع

خواهد افتاد و بستگی به پيشرفت مذاکرات با تهران دارد و 
درمقابل . البرادعی خواستارادامه مذاکرات سه کشورو ايران شد

کشورهائی چون روسيه و هند و چين و آفريفای جنوبی وبلوک 
 به -ونیحداقل درشرايط کن-غيرمتعهدها مخالف ارجاع پرونده

شورای امنيت بوده و خواهان حل و فصل مسأله درچهارچوب 
گرچه براساس آخرين تحوالت مربوط به اين . آژانس هستند

ماجرا، اروپا و آمريکا دروضعيت کنونی ناچارشدند که بجای پای 
فشردن به ارجاع پرونده به شورای امنيت به دادن هشداربه رژيم 

اع اين پرونده به شورای امنيت اما شمشيرارج. ايران بسنده کنند
. درمراحل بعدی هم چنان برفرازسرحکومت ايران آويزان است

درنخستين واکنش سخنگوی وزارت امورخارجه قطعنامه شورای 
حکام را غيرقابل قبول خوانده و اعالم کرده است که واکنش های 

  .احتمالی رژيم درروزهای آينده اعالم خواهد شد
 جاری بحران هسته ای ايران که قبل ازاين بی ترديد درپی تحوالت

هم ابعاد کمابيش بين المللی داشت با اعالم مواضع جديد رژيم 
واکنش های متقابل آن، وخامت بازهم بيشتری يافته ووارد 
دورتازه ای ازکشمکش های فرسايشی شده که تشديد 
فشارسنگين ديپلماتيک،چانه زنی ها،تشديد فشارهای سياسی و 

. همراه چاشنی تهديدهای نظامی ازمشخصات آن استاقتصادی، ب
  :دراينجا نگاهی داريم به ويژگی های اين بحران درفازجديد

آغازفعاليت يو سی اف اصفهان و اتخاذ سياست جديدی که علی 
برد می خواند، -الريجانی سرپرست تيم جديد آن را بازی برد

 ای بود نخستين گام درپايان دادن به سياست تعليق فعاليت هسته
که پس ازگذشت دوسال ازشروع آن و مذاکرات بی حاصل صورت 

  .گرفت
دوعامل بين المللی و داخلی عزم رژيم را برای پايان دادن به 
تعليق و ادامه دست يابی به چرخه کامل سوخت هسته ای تقويت 

  :کرده است
نخست وخامت بحران جنگ عراق و تاحدی افغانستان که موجب  

درسطح جهان و درداخل آمريکا عليه سياست پی آمدهای مهمی 
يک جانبه گری و ميليتاريستی نومحافظه کاران آمريکا شده است 
و ديگری تحوالت عرصه سياست داخلی است که قبضه کامل 
قدرت و اهرم های اجرائی توسط دستگاه واليت و مدافعان 

عالوه براين دستگاه واليت که به .اقتداراتمی ازمشخصه آن است 
قدرت کامل راقبضه کرد ه است، برآن " کودتای انتخاباتی "مدد

است که ازطريق اين  بحران برای تثبيت موقعيت خود درنزدمردم 
. و واداشتن رقبا به تمکين دربرابر موقعيت برترخود سود جويد

نبايد فراموش کرد که سردمداران نظام اسالمی دربحران آفرينی و 
وقعيت لرزان خود، نظير بهره گيری ازبحران برای تثبيت م

تسخير سفارت آمريکا و يا جنگ با عراق که آن را برکت الهی 
اکنون هم وقتی مشاور احمدی نژاد می . ناميدند، يد طوالئی دارند

گويد که مساله هسته ای مانند ملی شدن صنعت نفت درحال تبديل 
شدن به غرورملی است، وياعلی الريجانی به دولت انگليس می 

ازتجربه دوران مصدق وملی شدن صنعت نفت درس گويد که 
  .    بگيرد، دقيقا دارند برهمين جنبه ازخواص بحران اشاره می کنند

درچنين شرايطی مانورهای ديپلماتيک حکومت اسالمی برای 
پوشش قانونی دادن به اهداف خود، گشاده روئی در دادن 

ادچند ده مانند قرارد(امتيازات کالن اقتصادی به پاره ای کشورها
خطر افزايش جهشی قيمت ) ميلياردی باچين و هند و نيزبا روسيه

نفت ودوام و بقاء بازاروسوسه انگيزچندده ميليارددالری ايران، 
ازعوامل ديگری است که موجب تشتت درصفوف دولت های 

البته نبايد فراموش کرد که عليرغم مهارت . غربی می گردد
يم، تناقضات درگفتار و دربکارگيری برخی مانورها توسط رژ

کردارسردمداران رژيم خود افشاگرماهيت اهداف و نيات باطنی 
آن ها بوده و دايما برای سياسيت ها وادعاهای رسمی خود رژيم 

 نابهنگام و  يک نمونه برجسته آن سخنان. دردسرايجاد می کند
تهديد آميزاخيرعلی الريجانی درتهديد به شروع غنی سازی 

عاهدات بين المللی بود که موجب نگرانی بلوک نطنزوخروج از م
کشورهای غيرمتعهد درآژانس و افزايش احتمال تمکين آن ها به 
پذيرش قطعنامه اروپا شده بود که با سفرومأموريت عجوالنه 
آقازاده به وين و عده و عيدهای وی مبنی بررعايت مقررات 

. فتادآژانس ارجاع پروند به سازمان ملل برای مدتی به تأخيرا
نبوغ آميز رژيم ايران را می توان " دست آوردهای"درهرحال از

نزديک کردن هرچه بيشترسياست های اروپا و آمريکا 
  . بيکديگردانست
  :تاکتيک غرب

واقعيت آن است که برای غرب و بسياری ازکشورهای ديگر 
مواضع . دست يابی ايران به تسليحات هسته ای قابل قبول نيست

ی نژاد نيزهرگونه اميد به عقب نشينی رژيم روشن وشفاف احمد
را درنزد آنان بباد داد واين البته درشرايطی است که عواقب 
سياست يک جانبه گری و تهاجمی نومحافظه کاران آمريکا  

برای آن .بشدت آن ها را دچاربحران و مخصمه بزرگی کرده است
 ها دشواراست  که همزمان با بحران عراق  درنقطه حساس و به

نه . مراتب خطرناک تری چون ايران وارد عمليات نظامی بشوند
 ونابود  اينکه ازنظرسازوبرگ نظامی وواردکردن ضربات سنگين

کننده مشکلی داشته باشند،بلکه بيمناک از پی آمدهای گسترده و 
درچنين . غيرقابل محاسبه عمل خود درمنطقه و جهان هستند

سايشی درازمدت، همه شرايطی آن ها ناچارند يک استراتژی فر
اقتصادی رابصورت گام -جانبه و اساسا مبتنی برفشارهای سياسی
  .بگام و مرحله به مرحله باجرا درآورند

گرچه هنوزنمی توان ازتوافق نهائی حول تمامی مراحل واجزاء 
چنين نقشه ای سخن به ميان آورد، اما می توان رئوس آن را تا 

  :تآن جا که مشهوداست، بشرح زيردرياف
 مسأله خطرايران اتمی دررسانه های تبليغی و درنهادهای -الف

بين المللی آن چنان دامن زده شود تا بعنوان حادترين معضل بين 
المللی و مهم ترين عامل  تهديد کننده صلح جهانی کانونی 

بعنوان وجه مکمل اين رويکرد، دولت آمريکا به همراهی .شود
  مهم جهان سعی می کنند کشورهای اروپائی و برخی کشورهای 
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  ...بحران هسته ای و               
  
  

که فتيله بحران های ديگری نظير کره شمالی،بحران خاورميانه، 
وحتی درصورت امکان عراق را پائين کشيده  و نيزاختالف های 
بين اروپا و امريکا را بحداقل برسانند تا بتوانند حداکثرنيرو 

ل بحران هسته ای ايران وتوان خود را حول مقابله و ح
گواين که ازجهتی دادن امتيازبه کره شمالی خود . بکارگيرند

موجب تشويق دنبال کردن الگوی کره شمالی توسط رژيم ايران 
اما اين گونه اولويت بندی ها، بدليل موقعيت آسيب پذير . می گردد

درهرحال کانونی کردن . دولت آمريکا اجتناب ناپذيراست
دام اوليه و ضروری  برای جلوگيری ازپيشروی خطرايران يک اق

خزنده ايران بسوی اهداف خود وعنصرتسهيل کننده برای دست 
  يابی به يک اجماع جهانی بشمار می رود   

 درراستای چنين اجماعی تالش های فشرده ای برای برای -ب
منزوی ساختن هرچه بيشتررژيم بويژه تالش آن برای دورزدن 

 نگاه به شرق آن، ازطريق همراه ساختن اروپا وعقيم گذاشتن
ازطريق تطميع و -...کشورهائی چون چين و هند و شوروی و

نبايد فراموش کرد که .  باسياست های غرب درجريان است-فشار
با تزلزل موقعيت جهانی تنها ابرقدرت جهان، تمايالت 
گريزازمرکز آندسته ازکشورها و بلوک های بالقوه رقيب 

ری برای عرض اندام پيداکرده و خواهند آن،زمينه مساعدت
آن ها مايل نيستند که با معضالت جهانی بشيوه دولت آمريکا .کرد

بااين همه تأثير اهرم های . و مطابق اميال وی برخورد کنند
اقتصادی وسياسی  دولت آمريکا و تاحدی اروپا برروی سياست 

ش ها بويژه درشرايطی که  رو.های آن ها را نبايد ناديده گرفت
  .وعملکرد رژيم اسالمی تهديد آميزباشد

 اعمال فشارسنگين به رژيم ايران ازطريق تحريم های سياسی -ج
و اقتصادی وبستن تدريجی گلوگاه های رژيم،يعنی ازطريق 

تعميق "هوشمندانه"بکارگيری يک سياست تحريم هدفمند و
يابنده باهدف به تحليل بردن تدريجی مواضع استراتژيکی 

بکارگيری سياست فوق . و توانائی های تکنيکی رژيماقتصادی 
به معنای برقراری يک جنگ سرد تمام عيار جهانی به رهبری 

بی ترديد دررأس چنين تالشی .دولت آمريکا  عليه رژيم است
مسدودکردن گلوگاه های تأمين نيازهای تکنوژيکی رژيم و توان 

  . اقتصادی اوقراردارد که اساسا متکی به نفت است
- درهمان حال دولت های غربی تالش خواهند کرد که اين کار را-د

 بهمراه - همانند تجربه به تحليل بردن توانائی های دولت عراق
افزايش بازرسی ها و افزايش نظارت رسمی انجام دهند و بهمين 
دليل به چنان سياستی چندوجهی و پچيده نيازدارند که اعمال يک 

ه ديگروازجمله مسدود وجه موجب مسدودشدن پيشروی دروجو
هدف فوق درقطعنامه . شدن مجاری نظارتی فشرده نشود

پيشنهادی اروپا به صورت دسترسی کامل به دانشمندان،مکان ها 
وااطالعات درهرزمانی که آژانس تشخيص دهد، مطرح شده 

  .است
همزمان آن ها مشوق های اقتصادی را درباالی سررژيم نگه -د

ده وتضادهای داخلی آن دامن بزنند و می دارند تا هم برتشتت ارا
  . هم افکارعمومی جهان را باخود همراه سازند

به موازات سناريوی فوق نشان دادن چنگ و دندان و استفاده -ه
حتی تاحد بهره گيری ازسالح های -ازتهديد و گزينه نظامی

 و تقويت اپوزيسيون مطلوب -تاکتيکی و کوچک هسته ای
 جنگ روانی و تحريکات و بهره نظرآنان، وبکارگيری انواع

گيری ازنارضايتی های داخلی ازنظراين استراتژی اساسا 
گرچه درنزد دولت آمريکا پروسه . فرسايشی دورنمی ماند

باصطالح غيرنظامی فوق اگر خوب ومطابق نقشه پيش برود، 
 می تواند بااقدامات -اگرضرورت ايجاب کرد-درنقطه ای مناسب

رانجام نهائی خود برسد ، با اين همه نظامی همراه شده و به س
درشرايطی ديگر استفاده ازگزينه نظامی محدود وهدفمند، 
درصورت به بن بست رسيدن راه های پيشروی باصطالح 
غيرنظامی و درصورتی که رژيم به اقدامات عملی و تحريک 
کننده دردست يابی به اهداف خود مبادرت کند،يک خطرواقعی 

  .  خواهد بود

  
  

ه که اکنون به عنوان مهم ترين معضل دربرابر قدرت های آن چ
غربی قرار دارد،اين است که ضمن پيشبرد همه جانبه و گام بگام 
اين نبرد فرسايشی آن را چگونه عملی کنند که موجب خروج 
رژيم اززيرنظارت های کنونی ناشی ازحضوردر پيمان های 

 که جمهوری چرا. موجود والجرم تکرار تجربه کره شمالی نگردد
همان -اسالمی هرآن ممکن است که دريک اقدام مقابله به مثل

 به واکنش های راديکالی نظير -طور که خود بارها تهديد کرده
خروج ازآژانس وعدم پای بندی به تعهدات آن وبويژه پروتکل 

نبايد . الحاقی وشروع فعاليت غنی سازی درنطنز، مبادرت ورزد
می شرايط کنونی را ازجميع فراموش کرد که جمهوری اسال

جهات  بهترين فرصت برای تکرارالگوی کره شمالی و تحميل 
. خود بعنوان قدرتی دارای فن فرآوری کامل اورانيوم می پندارد

تأمين اجماع جهانی و درنظرگرفتن چنين خطری دو نکته ای که 
چرا که بدون . اقدامات دولت آمريکا و اروپا را مشروط می کند

م کارسازعليه رژيم ايران چندان کارسازنخواهد بود و اولی اقدا
بدون درنظرگرفتن دومی ممکن است شتاب بحران آهنگی بيش 

تهديد و ترديد ها و . ازتوان مقابله بالفعل آن ها بخود بگيرد
مواضع سفت کن و شل کن و متغيراروپا و آمريکا درلحظات 

  . کنونی ناشی ازهمين واقعيت است
  تاکتيک های رژيم

چنان که برهمگان روشن است، رژيم جمهوری اسالمی اهداف 
واقعی خود،يعنی دست يابی به اقتداراتمی را،درپشت اهداف 

چنين . باصطالح صلح آميزی انرژی هسته ای پنهان ساخته است
اهدافی نه فقط درکشوری سرشارازذخايرنفتی و گازی چون 

أسيسات ايران، درنوع سرمايه گذاری سنگين و غيراقتصادی درت
هسته ای ودرتمايز مشهود بين يک پروژه معطوف به توليد 

 که اگروجود -انرژی سوخت هسته ای برای هدف های غيرنظامی
 وپروژه -می داشت نحوه پيشروی ديگرگونه ای را می طلبيد

کنونی معطوف به هدف های نظامی مشهود است،بلکه ازالبالی 
 درطی - ونظامیاعم ازسياسی-رفتار و سخنان سردمداران نظام

سمت گيری و تحوالت .سال های گذشته و اکنون نيزمشهوداست
بطوری که حذف . قدرت سياسی نيزمزيد برعلت شده است

وياتضعيف کامل موقعيت اصالح طلبان و پراگماتيست ها 
درساختارقدرت،هرگونه اميد به استحاله سياست های رژيم را 

نونی به يأس بسود سياست های کشورهای غربی درچشم اندازک
  .مبدل ساخته است
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                 ...بحران هسته ای و                
  

پايه ديگرتاکتيک رژيم، چوب حراج زدن به منابع نفتی و 
مشارکت دادن دست ودل بازانه پاره ای ازکشورهای ديگردر 
قراردادهای کالن وده ها ميلياردالری نفتی است تا بتواند 

  .زنی آن ها درسطح جهانی سود جويدازحمايت وقدرت چانه 
عالوه براين رژيم درداخل کشور سعی می کند هدف خود را 
بعنوان اقتدارملی وانمود کرده و با تهيج احساسات عمومی 
موقعيت خويش را مستحکم کند و درسطح افکارعمومی 
کشورهای جهان و بويژه کشورهای اسالمی آن رابعنوان مبارزه 

درهمين رابطه تالش . ليستی قلمدادنمايدعليه قدرت های امپريا
  می ورزد که ازسياست های تبعيض آميزودوگانه کشورهای 

سرمايه داری دربرخورد با ساير کشورها و انحصار زرادخانه 
  .اتمی دردستان خود بهره گيرد

  مقابله باسياست های رژيم و اهداف قدرت های امپرياليستی
دی و برابری و اپوزيسيون راه آسان و سهلی دربرابرمدافعان آزا

آن ها همزمان هم بايد هم عليه رژيم . دمکرات وجود ندارد
اسالمی مبارزه کنند و به مقابله با هدف های جاه طلبانه و 
ارتجاعی آن برخيزند و هم عليه اهداف امپرياليستی و دولت های 

  .غربی و سياست های ميليتاريستی و تبعيض آميزآن ها
 و برابری و صلح، و جهانی عاری ازبربريت برای مدافعان آزادی

وسالح های کشتارجمعی،خلع سالح اتمی و انهدام ساير سالح 
های کشتارجمعی، عليه جنگ و ميليتاريسم وعليه نظامی که 
بدون چنين سالح هائی قادربه ادامه حيات و تأمين منافع خود 

ن آن ها نه فقط عليه دارندگان چني. نيست، يک هدف بنيادی است 
سالح هائی مبارزه می کنند بلکه هم چنين عليه آن ها که 
درجستجوی دست يابی به چنين سالح های هستند، نيرمبارزه می 

وجودفقر وسيه روزی گسترده و شرم آوربرروی کره خاک . کنند
باصرف بودجه ها و منابع سرسام آور انسانی برای توليدو حفظ 

بايد . تنگاتنگی داردو بکارگيری سالح های کشتارجنگی، رابطه 
باتمام توان عليه چنين نظاميگری بطور اعم و عليه نظاميگری 

ودراين . رژيم جمهوری اسالمی بطوراخص به مبارزه برخاست
راستا بايد تمامی طرفندهای رژيم نظيرپيوند زدن آن با 

ادعای . اقتدارملی،استقالل طلبانه واستفاده صلح آميزراافشاء کرد
 ای مبنی براين که داشتن سالح اتمی را رژيم وشخص  خامنه

حرام و غيرشرعی اعالم کرده است، درنظامی که درآن جان ومال 
ما فوق " مصلحت نظام"مردم دريدقدرت ولی فقيه است واولويت

درچنين . تمامی اولويت های ديگرقراردارد، پشيزی ارزش ندارد
ديل نظامی حرام شرعی می تواند تنها دريک آن به حالل شرعی تب

صورت " اوزن برن"بهمان سادگی که مثال درمورد ماهی (شود
عالوبرآن،چنان که تجربه نشان داده است، تأمين ايمنی ). گرفت

 -حتی اگر باهدف غيرنظامی صورت گيرد-راکتورهای هسته ای 
دارای چنان شرايط سخت ايمنی ومتضمن خطرات انتشارراديو 

صنعتی هم معضلی اکتيواست، که حتی برای کشورهای پيشرفته 
جدی بشمار می رود تا چه برسد به حکومت هزارسری چون 
رژيم ايران که درآن جت های نظامی سپاه پاسداران برای تهديد 

  . وبستن فرودگاهی که دولت افتتاح می کند، به پرواز درمی آيد
هم چنين بايد با تبديل کردن بحران هسته ای به بحرانی درخدمت 

به مبارزه قاطع برخاست و نشان داد که تثبيت مشروعيت نظام 
تالش برای برآوردن چنين سودائی نتيجه ای جزايجاد فضای 
امنيتی و سرکوب و افزايش فقروفالکت و گسترش بی سابقه 

  .تهديدهای برون مرزی برای کشورحاصلی ندارد
               
    05.09.24-84.07.02  

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

    
       *با ما ارتباط بگيريد *  

 
  سر دبير هفته نامه 

                               
 arash.k@rahekargar.net      

  
   روابط عمومی سازمان

                                    
public@rahekargar.net 

  
   تلفن عمومي سازمان

  
              6777819- 40- 49               

  
    شماره فاکس سازمان 

 
     43455804-1-33  

    
 سايت راديو برابری 

 
   www.radiobarabari.net  

 
سايت راه کارگر     

 
          www.rahekargar.net   

 
 سايت اتحاد چپ کارگری

                                                   
 www.etehadchap.com 

   
 سايت راديو صدای کارگران ايران      

       
      www.sedayekargaran.com  

 
مشخص " ديدگاه " مقاالتی که با کد : توجه 

ميشوند ، الزاما بيانگر مواضع سازمان 
                                               .نيستند 
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  ادامه از صفحه يک 
  
  

   ..." غرور ملی"     تحريک     
  
تنها در صورت کسب دو سوم آراء می " شورای حکام" 

تواند پرونده تالشهای هسته ای رژیم ایران را به شورای 
  . امنيت سازمان ملل ارجاع دهد

در این راستا احمدی نژاد و هيات همراه در جریان شرکت 
در اجالس سران سازمان ملل متحد در نيویورک ، 

آنجا رساند ند که فعاليتهای عمدتًا عوامفریبی را با به 
محرمانه هسته ای رژیم اسالمی برای دستيابی به فن 
آوری هسته ای و از جمله ساخت تسليحات اتمی را با 
جنبش ملی کردن صنعت نفت مقایسه کرده و جلوگيری 

ایرانيان و نقض استقالل این " غرور ملی" از آنرا توهين به 
( ر این رابطه الریجانی د. کشور ارزیابی نموده است  

دبير شورای امنيت رژیم و مسئول مذاکرات هسته ای با 
در یکی از جلسات حاشيه ای اجالس ) اتحادیه اروپا

سازمان ملل در پاسخ به یک خبرنگار کنجکاو که پرسيده 
وقتی حکومت شما، حتی از نامگذاری یک کوچه : " بود 

 اکنون بنام دکتر مصدق اباء داشته ، چگونه است که
در یک " اقدام خود را به نهضت ملی او تشبيه می کنيد؟ 

ژست تمام عيار ناسيوناليستی و عوامفریبانه ، گفت که 
لزومی به نامگذاری یک کوچه بنام دکتر مصدق نيست " 

  ."!!، زیرا او در قلب ما جای دارد
بدین ترتيب عوامل رنگارنگ رژیم اسالمی که تا همين 

راکنی های مشمئز کننده را نثار دیروز موجی از لجن پ
مصدق می کردند و اندر ستایش آیت اهللا کاشانی یکی 

 مدح ها می 32 مرداد 28از حاميان و مشوقان کودتای 
گفتند و بعالوه در چند ساله اخير ، دو بار طرح لغو 

سالروز ملی شدن صنعت نفت (  اسنفد 29تعطيلی 
عدم واکنش را به مجلس برده بودند تا در صورت ) ایران

که شکست ( های اعتراضی مردم آنرا به تصویب رسانند 
به یکباره عطش جنون آميز خود برای دستيابی ) خوردند 

به سالح اتمی و قرار دادن کشور ما در معرض تهاجم 
را با نهضت مردمی و استقالل ... آمریکا ، اسرائيل و 

 مقایسه می کنند و 32 تا 29طلبانه کشور ما در سالهای 
منازعه مربوط به پرونده هسته ای ایران را با پرونده نفتی 

در دوره نخست وزیری دکتر ( ایران در دادگاه الهه 
  .تشبيه می نمایند ) مصدق

 سران رژیم که حفظ قدرت سياسی به هر قيمت و بقول 
خمينی، مصحت حفظ نظام را باالترین مصلحت ها می 

ی خفه کننده  آنهم در اوج انزوا-دانند، به خيال خود 
 بفکر مصدق اقتاده اند تا پشت -داخلی و بين المللی

سنج او اقدام به بر انگيختن احساسات ناسيوناليستی 
اما مردم آگاه ، مبارز و به . در بخشهایی از مردم نمایند

تنگ آمده از جهنم جمهوری اسالمی ميدانند که با هيچ 
سریشمی نمی توان بازی خطر ناک هسته ای رژیم 

یت مطلقه فقيه را با جنبش غرور انگيز ملی کردن وال
  . صنعت نفت مقایسه کرد

مردم ایران ميدانند که سران رژیم ، به مدت دو دهه کليه 
تالشهای پر هزینه خود در زمينه دستيابی به فن آوری 
هسته ای را از چشم ایرانيان و جهانيان پنهان نگه 

ت و آنطور این رژیم اگر ریگی در کفش نداش. داشتهاند 
که خود ادعا می کند قصد توليد تسليحات اتمی را ندارد 
، دليلی برای مخفی نگه داشتن فعاليتهای هسته ای 

 و –خود و اختفای نيروگاههای نطنز و اراک و اصفهان 
اخيرًا مرکز تحقيقات مستقر در دانشگاه مالک اشتر 

  .نداشت 
 واقعيت این است که جمهوری اسالمی، سخت به 

بر مبنای این . باور دارد ..... یی مدل کره شمالی و کارا
دکترین ، سالح اتمی، واکسن مادام العمری است که 

شيطان " می تواند حيات رژیم را در برابر تهاجم احتمالی 
تضمين کند ، غافل از اینکه تا رسيدن به این نقطه " بزرگ 

 چند و شاید – یعنی قابليت توليد سالح هسته ای –
ال فاصله دارد و امریکا و متحدین او در این چندین س

فرجه زمانی، به هيچوجه اجازه چنين کاری را به رژیم 
ایران نخواهند داد، آنهم در شرایط حساس کنونی که 
کشور ما عمًال به محاصره نظامی آمریکا در آمده و نئو 
محافظه کاران حاکم بر کاخ سفيد، مترصد فرصت اند که 

خاور " ا از پيش پای بر دارند و طرح مانع رژیم اسالمی ر
اظهارات گاه و . را جامه واقعيت بپوشانند" ميانه بزرگ

بيگاه مقامات ریز و درشت رژیم مبنی بر حق بر خورداری 
دریا دار شمع " از سالح اتمی و از جمله اظهارات اخير

مبنی بر ضرورت برخورداری از یک پدافند اتمی، به " خانی
با این همه حتی . نشان ميدهد روشنی دم خروس را 

اگر قصد رژیم از غنی سازی اورانيوم و نصب پی در پی 
باز !! دستگاههای  سانتریفوژ، صرفًا مسالمت آميز باشد 

نخست بدین خاطر که کشور ما . باید با آن مخالفت نمود
دارای منابع عظيم انرژی و در رأس آنها گاز و نفت است و 

ی پر هزینه نيروگاههای هسته نياز چندانی به راه انداز
ای و برباد دادن سرمایه کشور و ریختن آن به حلقوم 

کلوپ دارنده گان و ( کشورهای پيشرفته سرمایه داری 
تنها . ندارد) توليد کننده گان تکنولوژی هسته ای 

کافيست بدانيم که پروسه سی ساله احداث نيرو گاه 
کنون چندین تا ) که هنوز هم راه نيفتاده( اتمی بوشهر 

ميليارد دالر خرج برداشته بی آنکه حتی یک کيلووات برق 
  . توليد کرده باشد 

دوم اینکه جمهوری اسالمی یک رژیم به شدت ضد 
مردمی ، بی برنامه و بحران زده است که ضمانت کافی 
در مورد حفظ سالمت مردم مناطق اطراف نيروگاههای 

 26قتی در تمام این رژیم و. هسته ای نميتواند ارائه کند
سال گذشته، از حل کوچکترین معضالت اجتماعی و 
طبيعی ناتوان بوده، چگونه می تواند از بروز یک فاجعه 
اتمی و رادیو آکتيوی نظير حادثه نيروگاه چرونوبيل در 
اوکراین که تأثيرات آن چندین نسل بر جای خواهد ماند ، 

خت ممانعت کند؟ و بعالوه با زباله های ناشی از سو
هسته ای و هزینه سرسام آور دفن آنها و خطرات زیست 
محيطی دامنه دار و دراز مدت این تفاله های سمی چه 

  خواهد کرد؟ 
بنابراین حتی اگر دعاوی صلح طلبانه سران رژیم را باور 
کنيم، کشور ما در حال حاضر نيازی به چنين ریسک 

، مردم بعالوه اصرار بر ادامه این تالشها. خطرناکی ندارد 
ر و منابع کشور را در معرض تهاجم نظامی امپریاليسم 

تاوان .  قرار خواهد داد - بویژه اسرائيل-آمریکا و متحدینش
اجتماعی و زیست محيطی چنين تهاجمی را قطعًا 
هزاران و شاید ميليونها تن از مردم محروم و زحمتکش 

تردیدی نيست که امپریاليستها در . ایران خواهند پرداخت 
این مناقشه ، آشکارا زور می گویند و سياست تبعيض 

آمریکا در حاليکه بر اتمی . آميزی را به پيش می برند 
شدن دو مهره حساس خود در خاور ميانه یعنی پاکستان 
و اسرائيل چشم پوشيده و فراتر از آن به ایندو کشور 

  یاری رسانده است و بعالوه در حاليکه خود دارای 
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   ..."غرور ملی" ک   تحري         
  
  

بزرگترین زرادخانه هسته ای جهان است و تنها حکومتی 
است که تا کنون از بمب و سالح اتمی بهره جسته و 
حتی پنجاه سال پس از فاجعه ناگازاکی و هيروشيما، به 
اعتراف مقامات پنتاگون در جریان جنگ اول و دوم خليج 

اده کرده عليه عراق از اورانيوم تقليل داده شده استف
است و مهمتر از همه سرسخت ترین کشور در برابر 
جنبش صلح طلبانه بين المللی برای  محو کامل 
سالحهای کشتارجمعی محسوب می شود و قصد دارد 
در یک دهن کجی آشکار، دایره مسابقات تسليحاتی را 

طرح جنگ ستاره گان در دوره ریگان و ( به فضا نيز بکشد 
در دوره جورج بوش " سپر دفاعی" جورج بوش اول و طرح

چگونه است که در برابر تالشهای هسته ای عراق ) پسر
و ليبی در گذشته و ایران و کره شمالی در حال حاضر، 

  را به پيش می برد؟ " تحمل صفر" سياست 
بنابراین مخالفت با جمهوری اسالمی، نباید به معنای 
حقانيت دادن به سياست های دابل استاندارد گونه 
آمریکا و متحدینش در آزانس بين المللی اتمی فهميده 

اما مخالفت با سياست های امپریاليستی وتبعيض . شود
گرایانه هم نباید به معنای تائيد ضمنی تالشهای 
رژیمهای مرتجع و مستبدی جون رژیم والیت فقيه 

ما باید با هر گونه تالش رژیم ضد مردمی . پنداشته شود 
راه اندازی نيروگاهها و  تکنولوژی جمهوری اسالمی برای 

مخالفت ) خواه نظامی ، خواه مسالمت آمير( اتمی 
" ضد امپریاليستی" ما بجای تائيد پزهای . کنيم

رژیم درمانده، باید از " استقالل طلبانه" ناسيوناليستی و 
بویژه  سالحهای اتمی، " جهانی عاری از سالح" 

ت با جنگ و شيميائی و ميکروبی دفاع کنيم  و مخالف
پر چم نان، آزادی ( دفاع از صلح را بر پرجم مبارزاتی خود 

  . حک کنيم ) ، برابری
چپ جامعه باید با در پيش گرفتن این سياست مستقل و 
راه سوم ، هم به رژیم ایران و هم به رژیم آمریکا نه بگوید 

  . و از آرمانهای نيکوی بشری دفاع کند
 خطرناکی را شروع کرده حکومتهای ایران و آمریکا، بازی

اند ، یکی برای حفظ خود و دیگری برای تحکيم و توسعه 
سيادت خود، برماست که نگذاریم این منازعه دو نيروی 
مرتجع جهان سرمایه داری، هستی ميليونها تن از مردم 

  ! ایران و منطقه را بخطر اندازد
  

  2005 سپتامبر20                                
  

                                                                          

  
  
  

  
  ادامه از صفحه یک 

  

   ...اين رژيم... بايد، بايد               
  

با اين تفاوت که امروز به دليل تک قطبی شدن جهان، تمامی 
کارگران بی . آدميان با بحران به شکل مستقيم درگير می شوند

 و اروپايی به جنگ پاپتی های افغان و عراقی می کار آمريکايی
حافظ منافع ارباب بزرگ سرمايه . روند تا هرکدام که زنده ماندند

گويی تمامی ! نبرد، نبرد نابرابری است، چون هميشه. شوند
دستاوردهای بشری تاکنون به يک باره بر سر سهم بيشتر زياده 

ت به تساوی قسمت شود، از خواهان از منابع طبيعی که می بايس
بين می رود و اين چندان مهم هم نيست که مجسمه های بودا در 

 سال جنگ در آن کشور 30افغانستان تخريب می شوند و در پی 
چيزی از فرهنگ و هويت مردم باقی نمی ماند و يا موزه های 
ملی عراق مورد هجوم و دستبرد قرار می گيرند و يا در بزرگ 

ان، ايران، پاسارگاد نم می گيرد تا سدی تامين آب ترين زندان جه
يا سد و يا فرهنگ، و اگر : نمايد و بهانه ی حکومت اين شود که

و اين قصه ی .... فرهنگ، پس برق با اتم، و اگر اتم پس جنگ
  !تکراری سر درازی داشته و دارد

از حادترين طيف تا نرم . ايران سرزمينی از خاکستری ها است
ايران برفراز شاهراه حيات جهان، تنگه ی . کستریترين طيف خا

هرمز، که محل عظيم ترين ترانزيت دريايی نفت است قرار گرفته 
از ديگر سو ايران نزديک ترين و عمومی ترين راه . است

بنابر اين . ارتباطی شرق و غرب در طول تاريخ بوده و است
 به زمانی که صحبت از خاورميانه. ايران خود خاورميانه است

اگر اياالت متحده در . ميان باشد، ايران در مرکز گفتگو جای دارد
حمله به افغانستان يا عراق مخالفانی مهم از کشورهای قدرتمند 
غربی داشت در حمله نظامی و يا تحريم اقتصادی ايران وضعيت 

بحث در اين جا برخالف آن چه علی الريجانی . کامًال متفاوت است
 به کره ی شمالی که نقشی در مناسبات بيان می دارد شباهتی

اقتصادی و منافع ملی کشورهای حامی سرمايه داری نداشت، 
منافع سرمايه داری جهانی ايجاب می کند که بازار را در . ندارد

زمان پياده ساختن سرمايه داری پسامدرن گسترش دهد و 
. گسترش بازار يعنی ايجاد امنيت در کشورهای در حال توسعه

ها که خود ناقض دموکراسی هستند، امروزه با اين شعار اگر آن 
عوامفريب در پی ايجاد امنيت اقتصادی برای خودشان در 
کشورهای پر جمعيت و درحال توسعه، از هيچ اقدامی فروگذار 
نمی شوند، اين بابت تغييری است که در ساختار قدرت در جهان 

 گسترش حکومت جمهوری اسالمی تا زمانی که خطر. پديد آمده
کمونيسم از سوی شوروی برای مافيای سرمايه داری جهانی 
وجود داشت، بخشی از طرح کمربند سبز بود و خوب بود و به 

گرچه . اکنون اما وضعيت دگرگون گشته است. کار آنان می آمد
خانم رايس همانند علی الريجانی که کره شمالی را به رخ آمريکا 

 ايران مثال می آورد، اما می کشد، کره شمالی را برای حکومت
واضح است که اين تعارفات سياسی نمی تواند چندان به درازا 
کشد و جايی که منافع سرمايه داری ايجاب نمايد، تغيير سريع رخ 

آن گونه که مردم در ستم چشم می گشايند می بينند . خواهد داد
پس راهی نمی يابند جز اين که فضا را . برده ی ديگری شده اند

گرچه ساختار . من کنند تا سرمايه داری به خواسته اش نرسدناا
معين و منظم سرمايه در بسياری موارد از همان نا امنی ها هم به 
نفع خود سود می برد، اما دست آخر، پيروزی نهايی خوش را با 

هر اقدامی در اين . ساخت بازاری امن و مطمئن نويد می دهد
 که بيشتر مورد فشار و ميان به ضرر مردم و ستمديدگان است
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هم با حمله ی نظامی احتمالی و هم در . ستم قرار می گيرند
 سياسی ايران، اين حکومت –صورت محاصره اقتصادی 

جمهوری اسالمی است که قدرت بيشتری در داخل پيدا می کند تا 
به سرکوب و ارعاب دامن زند و اين مردم ستمديده هستند که 

هند داد که خود در هيچ حالت دخالتی تاوان گرفتاری هايی را خوا
حکومت جمهوری اسالمی قصد دارد با تعريف . در آن ندارند

جديدی از برنامه ی هسته ای خود آن را خواسته ی اراده ی 
جمعی مردم ايران بنماياند، در حالی که خود اين حکومت هيچ گاه 

   .برآمده از آرای واقعی مردم و نماينده ی جمعی آنان نبوده است
حکومت جمهوری اسالمی با اميد به سازش و با استفاده از اهرم 
ضعيف غير متعهدها در برابر اياالت متحده با اميد فتح بازار 
ايران با اهرم شورای امنيت در دوسوی مناقشه ی هسته ای 

و هيچ کدام از ابزار . ايران چنگ و دندان نشان می دهند
چرا که نماينده ی . ستنددمکراتيکی برای پايان بحث برخوردار ني

چرا که دمکراسی شعاری پوچ و . دمکراتيک مردم نيستند
اياالت متحده از عدم . مضحک است در دست هر دو گروه

دمکراسی در ايران گله مند است و آنگاه احمدی نژاد خود را در 
خاک آن کشور نماينده ی منتخب مردم ايران می داند و با ساير 

مضحکه . ن مردم به گفتگو می نشيندرهبران جهان از سوی اي
  ! ای است جهان

تا زمانی که خرد جمعی مردم دنيا جايگزين نابخردی حکام آن 
آن چه ايران را در سال . نگردد وضع به همين منوال خوهد ماند

های اخير به کانون بحران تبديل کرده و يک دم خواب راحت را 
وزی نسبی از حکومت جمهوری اسالمی گرفته است، همين پير

خرد جمعی مردمی است که نزديکی بسياری بين ناخودآگاه فردی 
گرچه اين نزديکی می تواند و تا . و گروهی شان ايجاد شده است

حدودی توانسته در برخی موارد مانند انتخابات اخير رياست 
جمهوری اسالمی، به طور نسبی و موقت و در ظاهر به نفع 

يت برانداز و در راستای اهداف اما در نها. حکومت نيز تمام شود
طبقات در ايران امروز طبقاتی . و منافع ملی ايران خواهد بود

درخود هستند، يک انقالب و جنگی خانمان برانداز در دودهه ی 
گذشته بر مردمی تحميل گشته که ديگر توان پرداخت تاوانی ديگر 

ه بر گرچه دولت بناپارتی احمدی نژاد قصد دارد با تکي. را ندارند
سرمايه داری دولتی و يحتمل وابسته، عملکرد دهه ی نخست 
انقالب را تجديد نمايد، اما نشانه ها بيانگر اين نکته هستند که با 
توجه به پيشرفت ابزارهای ارتباط جمعی و افزايش جمعيت و 

  . بخصوص جمعيت جوان کشور، وی موفق نخواهد بود
با سرمايه داری تنها چاره ی پيش روی حکومت اسالمی سازش 

جهانی برای حفظ بقای خود است که چنين سازشی در نفس خود 
در اين بين اهم مسئوليت دامن . ناقض بقای اين رژيم می باشد

گير اپوزوسيون و گروه های مستقل سياسی و اجتماعی است که 
با تحمل و مدارا با خود و نه با حکومت پيش روند و نظامی را 

استبداد، يک . وانايی جايگزينی داشته باشدپايه ريزی نمايند که ت
بار و برای هميشه رخت بنند و ايران و مردم آن از زندانی که 
. زمان ساخته رهايی يافته و با کمترين هزينه، پيروز ميدان شوند

ميدان خظيری که اکنون محل نزاع مافيای سرمايه داری جهانی و 
نفع مردم روحانيت شيعه ی حاکم است و پيروزی هر يک به 

گزينه ی پيش رو، پياده سازی عدل و آزادی و . نخواهد بود
  . رعايت حقوق آدمی است و بس

مردم ايران از کره شمالی يا سوريه بسيار پيشترند، اياالت متحده 
می بايت به پژوهشی جامعه شناختی بپردازد تا نظريه پردازی 
های بی معنای سياسی؛ گروه ها و احزاب و سازمان های 

وزوسيون ايران علی الخصوص در ماجرای اکبر گنجی ثابت اپ
. کرده اند که می توانند بسيار قدرتمند و کارآمد عمل کنند

بازسازی بم پس از زلزله و سامان دهی آن توسط سازمان ها و 

گروه های مستقل مردمی که هنوز هم ادامه دارد، نشان داد که 
می در نيل به اين تشکل ها توانايی بيشتری از حکومت اسال

اکنون در . خواسته های مشترک جمعی شان داشته و دارند
آستانه ی بحرانی قرار گرفته ايم که نيازمند استفاده از تمام 

بحران پيش رو بحران کسب قدرت . تجربيات پيشين هستيم
نخواهد بود، بحران حفظ بقا و هويت و تمدن و فرهنگ و اقتصاد 

ی بايست اين بحران را به م. ملی مردمی ديرين و بزرگ است
پديدآورندگان آن ارجاع داد و در پی ساختن نو از پی انداختن 

کاری که مردم ايران در طول تاريخ بارها دست به . کهنه بود
  . انجام موفق آن زده اند و خواهند زد

  ...اين رژيم کهنه سرنگون شود بايد، بايد             
  

                 
  
  
  ---------------------- ---------------- ---------------------  
  
  

   در شبکه جهانی پالتاک برگزار شد                
  

  اتاق ايران سوسياليست فوروم

 سپتامبر 23 جمعه

  زندان و مقاومت در زندانهای جمهوری اسالمی

  اکبر شالگونی  

  ی مرکز  شب به وقت اروپای١٢ تا ٨ساعت  

   سپتامبر25يکشنبه 

  نقش زنان درهنر معاصر

  گيسو شاکری 

  مرکزی  شب به وقت اروپای١٢ تا ٨ساعت  

http://www.socialist-forum.com 
email:socialist_forum@yahoo.com 

  



 8

  7شماره    فراخوان                          
  

 !کارگران ايران تنها نيستند        
 

ر مقابل برای حمایت از کارگران و زحمتکشان ایران د
داری جمهوری تهاجمات و حمالت حاميان سرمایه

اسالمی ایران، به حقوق اوليه دموکراتيک؛ ما امضا 
کنندگان زیر با ترتيب و سازماندهی و برگزاری هفته 
: حمایت از کارگران ایران با صدای رسا اعالم می کنيم

  »!کارگران ایران تنها نيستند«
شان ایران است که هدف ما حمایت از کارگران و زحمتک

-مورد ارعاب و توهين و کشتار سرکوبگران نظام سرمایه
  :ما خواهان تحقق نکات زیر هستيم. اندداری قرار گرفته

احقاق تمام مطالبات کارگری از جمله حق اعتصاب؛ * 
 و  حق ایجاد تشکل مستقل کارگری؛ حق بيان و تجمع

  ؛...
ها؛ گيریپایان بخشيدن به تمام حمالت فيزیکی، دست* 

ها و کشتار و شکنجه کارگران و زحمتکمشان در کارخانه
  شهرهای کردستان؛

   .آزادی بدون قيد و شرط تمام زندانيان سياسی* 
در هفته حمایت از کارگران و زحمتکشان ما در سطح 

المللی در هر کشوری که ساکن باشيم، نسبت به بين
ظير توان و امکانات و نيروی خود در اشکال مختلفی ن

های ها و کنسولگریتظاهرات در مقابل سفارتخانه
دولت جمهوری اسالمی یا هر مکان مناسب دیگر، ترتيب 

های رادیویی و های محلی، مصاحبهجلسات به زبان
آوری کمک مالی برای تلویزیونی و مطبوعاتی، جمع
های کارگری برای جلب کارگران، مراجعه به اتحادیه
ما . ، اقدام خواهيم زدحمایت و همبستگی و غيره

ترین حمایت و همبستگی کارگری را در سطح وسيع
 .جهانی را در دفاع از کارگران ایران جلب خواهيم داد

 ها و رفقاایطبقهدوستان،هم
المللی در این اطالعيه را امضا کنيد و سازماندهی بين

  .حمایت از کارگران و زحمتکشان را با هم آغاز کنيم
کتبر را به هفته حمایت از کارگران و هفته اول ماه ا

بگذاریم صدای کارگران و . زحمتکشان ایران مبدل کنيم
نيروهای مترقی جهان در هر کارخانه و محل کارگری و 

کارگران ایران «:  شهرهای کردستان شنيده شود که
  »!تنها نيستند

 
 :هماهنگ کنندگان

 
   کميته خارج کشور حزب کمونيست ایران-
   های انقالبی ایرانوسياليست اتحادیه س-
  )راه کارگر( سازمان کارگران انقالبی ایران-

  کشور  کميته خارج
 شبکه همبستگی کارگری - 
  اتحاد چپ کارگری ایران-
  –کميته هماهنگی هفته همبستگی با کارگران ایران  -

 استکهلم
   سوئيس– جمعی از کارگران پيشرو تبعيدی -
   آمریکای شمالی–ليست  اتحادیه ایرانيان سوسيا-
   آمریکا– اتحاد چپ ایرانيان واشنگتن -
  پاریس–همبستگی سوسياليستی با کارگران ایران  -
  انجمن کارگری جمال چراغ ویسی-

Committee for a Marxist International-   
  :حمایت کنندگان

  
 :کميته های کارگری در ایران* 
 )ایران(کميته اقدام کارگری  -
   از کارگران ایران خودرو عده ای-
  

  :ها و سندیکاهای کارگریاتحادیه* 
  

Spain: 
 امضا حمایتی نمایندگان چند ميليون کارگر در اسپانيا
- Jesús Díaz de Durana, full time UGT official, Álava, Spain 
-Xaquín García Sinde, Miembro de la Comisión Ejecutiva 
Nacional de Galicia de 
-Lluis Perarnau, Delegado Junta de Personal por UGT de la UAB 
de Bellaterra 
-Miriam Municio, Secretaria General Sindicato de Estudiantes, 
Estado Español 
Fundación Federico Engels 
-Bárbara Areal, miembro de la Presidencia de Izquierda Unida 
Madrid 
-GREGORIO GARCIA LATORRE , CGT (Confederación General 
del Trabajo) miembro del Comité de Empresa de Empresa  
-LLUIS PERARNAU REYESL, UGT  secretario organización sección 
sindical y Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), miembro 
de la Junta de PAS funcionario 
-JUANJO LOPEZ, Secretario General Sindicato de Estudiantes, 
-AGUSTÍN PLAZA, Secretario General de FIA UGT (Unión 
General de Trabajadores) de Alava  
-TXUS RODRIGUEZ, Delegada por UGT en Eclayr Prim. (Álava)  
- SALVADOR ARANDA Salvador Aranda, Presidente del Cte. de 
Empresa de Musersa por la CGT (Confederación General del 
Trabajo)  (Girona) 
-ANTONIO DAMIÁN MELLADO, miembro Junta Personal 
Administración del Estado en Barcelona - CCOO  
-JAIME VAZQUEZ, Delegado Sindical UGT- Madrid Transporte 
- ISIDORO HERRERO, Delegado Sindical UGT- Madrid 
Transporte  
- JESÚS DIAZ DE DURANA, liberado sindical UGT Álava  
- GINES PEREZ ABELLAN, Delegado sindical en Galvisa UGT 
Álava  
- HECTOR JIMÉNEZ LUCENA, Organizador Sindical Federación 
Regional de Transportes de UGT Madrid  
-LIBORIO PRO FRAILE, Comisión Ejecutiva de FIA UGT de Álava 
-DOMINGO LORENZO CASAS, liberado sindical UGT Álava  
-RAFA MARTÍN, Delegado por UGT en Galvisa Álava  
-ENRIQUE ALEJANDRE TORIJA, Delegado de la seccion sindical 
del C.A.M.F. IMSERSO CCOO GUADALAJARA.  
-MIGUEL ANGEL DEL BARRIO, FeS-UGT Madrid 
-JUAN JESÚS CARRASCO , delegado sindical en SERUNION 
CC.OO. Málaga  
-DAVID BERNARDO NEVADO, miembro del Comité de Empresa 
del Hotel Puente Romano (Marbella) por CCOO  
-ANDRES DE LAS HERAS FERNÁNDEZ, Comisión Ejecutiva Unión 
Provincial CC.OO.   
-JOSE MARIA GIL, Presidente del Comité de Empresa de 
Progalsa por CCOO (Guadalajara)  
-JAVIER CABRERA, MCA-UGT Delegado en Gamesa-Moasa. 
-ARTURO VAL DEL OLMO, FSP-UGT, Ex-Secretario General de la 
UST en 1983-93 y de la UGT de Alava en 1976-83  
-JOSE HERNÁNDEZ GARRIDO, Secretario General Sección 
Sindical CC.OO. Auditorio Nacional-Madrid  
-ROCIO CRUZ JIMÉNEZ, Secretaria de Juventud Unión Comarcal 
Sur CC.OO. Madrid  
-PILAR UBEDA FERNÁNDEZ, Ex – presidenta Comité de Empresa 
Telefónica Móviles España  
-BEATRIZ DE DIEGO ALLENDE, Delegada Sindical por CC.OO- 
Madrid Sector Limpieza  
-FERNANDO ENCINA CALLEJAS,  Delegado Sindical UGT- Madrid 
Transporte  
-OSCAR HIDALGO CARNICERO, Miembro del Consejo de la 
Sección Sindical de CC.OO de Metro de Madrid  
-CONCHI GARBI LOPEZ, Sección Sindical CC.OO – Telefónica 
Móviles España 
-PRIMITIVO ABELLA CACHERO, Secretario de Política Línguistica 
de la Federación de Enseñanza de CCOO de Asturias 
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-SERGIO GONZALEZ GACO, Miembro de la ejecutiva del 
sindicato minero metalúrgico de la Unión Comarcal de Gijón de 
CCOO 
-CANDIDO GONZALEZ CARNERO, Delegado por CSI en el comité 
de empresa de Naval Gijón Xaquín Gª Sinde, CCOO. Ejecutiva 
astilleros Navantia-Ferrol.  
-José R. Rico, CCOO. Ejecutiva astilleros Navantia-Ferrol.  
-Antonio Hijano, Secretario General comarcal de la federación de 
la Tierra y Alimentación (FTA-UGT) de la Axarquía, Málaga. 
Delegado al próximo congreso federal de FTA-UGT. 
-Miguel Manzanares, Secretario General de la sección sindical de 
UGT de empresa de aguas- Torremolinos. 
-Pedro Martínez Díaz, afiliado al Sindicato Ferroviario (SF) y 
abogado laboralista 
-Andreu Barber Rodríguez, afiliado a FeS-UGT 
-Rubén Cervantes Batres, afiliado a la Federación 
Minerometalúrgica de CCOO 
-Carlos Pineda, Presidente del comité de empresa de ECO 
Guadalajara por CCOO 
Hilario Gil, delegado del Sindicato de Trabajadores de la 
Enseñanza (STE-CLM) Guadalajara 
José María García, Ejecutiva Provincial de UGT de Guadalajara 
-GLORIA CANEIRO, FSAP CCOO Toledo 
-DAVID PARRILLA, FSAP CCOO Toledo 
-SANTIAGO JIMÉNEZ SECRETARIO GENERAL DE CC.OO. EN 
VILLAVERDE DEL RÍO (SEVILLA) CONCEJAL DE IZQUIERDA 
UNIDA EN EL AYUNTAMIENTO DE VILLAVERDE DEL RÍO 
-ANTONIO SAN ROMÁN 
COORDINADOR DE IZQUIERDA UNIDA DE CASTILLEJA DE LA 
CUESTA (SEVILLA) 
-JOSÉ ANTONIO CABRERA 
AFILIADO AL SINDICATO DE OBREROS DEL CAMPO MIEMBRO 
DEL CONSEJO LOCAL DE IZQUIERDA UNIDA EN ARAHAL 
(SEVILLA) 
-GOYO BARRANTES, miembro Cte. de empresa por UGT en 
Esmaltaciones San -Ignacio, Álava 
-MIGUEL MICHITORENA Miguel Michitorena, FeS-UGT Madrid 
Italy:امضا حمایتی نمایندگان کارگران در ایتاليا  
-Paolo Brini (Comitato Centrale Fiom-Cgil, Rsu Smalti - Modena),  
-Paolo Grassi (SR Coordinamento nazionale Nidil-Cgil),  
-Stefano Pol (Coordinamento nazionale Nidil-Cgil),  
-Samira Giulitti (Fisac-Cgil Rsa Direct Line Milano)  
-Sara Cimarelli (Fisac-Cgil Rsa Direct Line Milano),  
-Mario Iavazzi (Cgil-Bologna),  
-Antonio Forlano (Direttivo Lombardia Filt-Cgil Rsu Ups Milano),  
-Giuseppe Lania (Filcams-Cgil Rsa Ipercoop S.San Giovanni-
Milano),  
-Orlando Maviglia (Direttivo Emilia Romagna Fiom-Cgil Rsu 
Motori Minarelli - Bologna),  
-Davide Bacchelli (Direttivo Bologna Fiom-Cgil Rsu Ima),  
-Laura Bassanetti (Fisac-Cgil Rsa Aci Global Milano),  
-Giampietro Montanari (Fiom-Cgil Rsu Cesab Bologna),  
-Ivan Serra (Fiom-Cgil Rsu Rcm Bologna),  
-Davide Lissoni (Direttivo Brianza Fiom-Cgil Rsu ST Agrate-
Milano),  
-Nicola Ala (Fiom-Cgil Rsu ST Agrate-Milano),  
-Piero Ficiarà (Fiom-Cgil Rsu Terim Modena),  
-Francesco Santoro (Fiom-Cgil Rsu Terim - Modena),  
-Lorenzo Esposito (Fisac-Cgil Rsa Banca d’Italia Milano),  
-Massimiliano Cavallotti (Filcams-Cgil Rsa Cofathec Milano),  
-Fiammetta Fossati (Direttivo Nidil- Cgil Milano),  
-Giuseppe Marazzi (Filt-Cgil Rsu Ups, Milano),  
-Laura Parozzi (Filt-Cgil Rsa Ups, Vimodrone-Mi),  
-Davide Tognoni (FP-Cgil Rsu Comune di Rolo Reggio Emilia),  
-Francesco Merli (Direttivo Nidil-Cgil Bologna),  
-Mauro Vanetti (Direttivo Nidil-Cgil Pavia),  
-Simona Bolelli (Slc-Cgil Rsu SPS Modena). 
Nigeria: 
Adegbile Isiaka, Campaign for Workers' Alternative 
Goke Akinrogunde, Lagos 
 

Belgium: 
-Erik De Bruyn, shop steward Socialist Public Services Union, 
City of Antwerp (ACOD) 
-Miguel Rubio, former convenor of the Metal Workers Union of 
Diamant Boart (CMB-FGTB) 
- Erik Demeester, activist socialist trade union ABVV 
- Maarten Van Heuverzwijn, editorial board of the Marxist paper 
Vonk 
- Wim Benda, editorial board of the Marxist paper Vonk 
- Filip Staes, member editorial board Marxist paper Vonk 
- Niels Vandekeybus, Vonk 
 
Belgium:  
-Erik De Bruyn, shop steward Socialist Public Services Union, 
City of Antwerp (ACOD) 
-Miguel Rubio, former convenor of the Metal Workers Union of 
Diamant Boart (CMB-FGTB) 
- Erik Demeester, activist socialist trade union ABVV 
- Maarten Van Heuverzwijn, editorial board of the Marxist paper 
Vonk 
- Wim Benda, editorial board of the Marxist paper Vonk 
- Filip Staes, member editorial board Marxist paper Vonk 
- Niels Vandekeybus, Vonk 
 
France: 
-Hubert Prévaud, CGT Airbus, Toulouse. 
-Jérôme Métellus, MJC, PCF, Paris 18e 
 
Germany:  
-Hans-Gerd Öfinger, editor of Der Funke, deputy chair, ver.di 
(German 
service sector and public sector union) 
-Christoph Mürdter, editor of Der Funke, union activist (ver.di) 
and PDS member 
- Pablo Alderete, und Delgierter IG Metall Delegierten konferenz 
in Esslingen 
 
Venenezuela: 
- UNT: Union National de Trabajadores de  
Venenezuela– Orlando Chirino (1.2 million) 
 
Colombia: 
-CUT: Trade Union Federation Colombia- Carlos Rodrigues Diaz 
(3.4 million) 
 
Britain: 
- Jeremy Dear, General Secretary, National Union of Journalists 
(35,000). 
-Phil Waker, NEC, Communication Workers Union 
- Nigel Pearce, NEC Member, NUM 
- Phil Willis, Amicus 
- Peter Currall, Amicus 
- Des Heemskerk, Amicus Media and Campaigns officer 
(personal capacity) 
- Rob Sewell, Vice-Chair NUJ, Central London Branch 
- Graham Wilson,TGWU steward, Edinburgh CLP 
- Pam Woods, UNISON 
- Rob Walsh, member of the Labour Representation Committee, 
Amicus and 
Ealing North CLP 
-Lennart Berg (Association of University Teachers- personal 
Capacity) 
- Terry Brotherstone (Association of University Teachers- 
personal Capacity) 
- Hillary Horrocks ( National Union of Journalists - personal 
Capacity) 
-Liz Leicester - Camden Trades Council and Unison ( personal 
capacity) 
-Linda Jansson –Unison ( personal capacity) 
 
Sweden: 
-SAC: Syndicalists (Sweden)  
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-Martin Oscarsson, Gothenburg, Shop Steward, Teachers' union 
 

:المللیهای خارجی و بيناحزاب و سازمان*   
-Spain - El Militante  
-Venezuela - El Topo Obrero / El Militante  
-Socialist Appeal – Britain 
-För Marxismen Arbetarrörelsen 
-Arbetar makt  
-Rättvisa Partiet socialisterna 
-The Communist Party of Great Britain 
- CPI (ML) - Communist Party of India (Marxist-Leninist) 
- Chaudhry Manzoor Ahmad, Member of the parliament, 
President Pakistan Trade 
Union Defense Campaign  
- Internationalt Forum/Middle East Group -  Denmark 
 

:های خارجیشخصيت*   
-Professor Moshe' Machover (ostad daneshgah LSE London)- 
Jenny Eriksson – Annika Johansson – P-H Johansson – Linnea 
Åberg. – Per Kolli- Johan Elfving. – Linda Jan. – Juha Hyttinen. – 
Maria Reeshman – Hedman. – Maria Högern. – Lina Fryklund. – 
Carolin Norgren – Johan Hallberg –Cliff Slaughter (ostad 
daneshgah) - Editorial Board of the journal Iran Bulletin- Middle 
East Forum. - Aksel Hagen (ostad dare ostane Oplande Norwej)- 
Turid Tomasen (0stade daneshgah Lillehammer)- Professor 
Bridget Fowler - Glasgow University- Alexander John McBurney 
'Workers Unity' Scottish Socialist party -Professor Istvan 
Meszaros ( ostad falsafe marxisti va molaef ketab farassouye 
sarmayeh)- Donatella Meszaros  - Colin Byrnes, CTC, IWW 
(in personal capacity)- Jim Smith (a member of UNISON, the 
public sector union) – Gopala krishnan (Kuwait)-  

  :های دمکراتيک در خارج کشورتشکل* 
های  سوسياليست- کانون دانشجويان ايرانی در هلند  -

کميتۀ "   -)نروژ( انجمن کردهای ليل هامر - تانانقالبی کردس
 -" هامبورگ- » کارگران ایران تنها نيستند«پشتيبانی از حرکت 

    - انجمن حق زنان -انجمن همبستگی کارگری ایران و سوئد
  
  : ها و وبالگ های اینترنتیسایت* 
،   جوان سوسياليست، نبش کارگریفعال ج:  وبالگ های ایران -

  کارگران ایران تنها نيستند، کمونيست انقالبی
  - لشن گ-  گزارشگر-  جنبش کارگری- :  سایت های خارج-

  org.laborstart.www -aIndymedi-   رهایی - تریفه
  
  :های پالتاکاتاق* 
   اتاق پالتکی ایران سوسياليست فوروم-
  
  :رادیوها* 
 در شهر  ه رادیو صدای کۆمه -روژهه الت -انور ه– رادیو آوا -

   -  رادیو همصدا– اجتماعی - سياسی پيام نشریه یتوبوری
 
  :های ایرانیشخصيت* 
  

 بهروز - وحيد صمدی- امينه کاکاباوه-خانواده شهابی
 - سهيال محمدی-نژاد سهيال نيک- پویا محمدی- سورن

 - پرستحق فرزاد -  فراز رها- نادر عرفانی-شهریار محمدی
- فرزاد فخراله- داود عزیزیان- پور فرود سياوش-عزیز آرمان

 کمال - آمائی  بختيار فخراله-آمائی بهزاد فخراله-آمائی
 ایرج - مجيد دليریان- شهاب گوالالن-  آکو انوری- محمدی
 مناق - عبداهللا حاالدجی-الدین محمدزاده نجم-عبدالهی
 -  گوهر معمارزاده- راده عبداله بيگ-  گالویژ محمدزاده-قزنی

 اميد - ارسطو شعبانی- حسين ظهرانی- صالح نادری
 مهدی - بهنام چنگایی-گرجی اميد رستم-ابراهيمی
 طاهر - سارا قاضی-  رامين موالئی- رضا رئيس دانا-ریاضی

 -  محمود جدی- هوشيار الياسی-  طيب جاللی-عابری 
 ناشا - مهدی- طاهر بداقی-  علی رزاقی- هریش فتحی

 آالن علی -پور روحی غلی-  سارا علی عمر-مدعلیمح
 - بهرام-دبيری.  ک- حشمت سلطانی-   پری مرضا-فریدون

 سعيد حميد -  محمد ذکا-  مشهد علی-م. زهرا
-  داود شاه- حيدر خدری-  پيروز زورچنگ-عبدالحسين 

 سيامک - عرفان مروت- آرس زارعی- پور حسن نقی-نشين
 سميرا حاجی -کری فرشيد ش- حجت سهرابی- مؤیدزاده
 کوروش - یاشار آذری- اکبر مرتضوی- باقر شکری- ميرزا

 - علی پيچگاه-  خالد ایصافی- احمد مزارعی-منصوران
 کاوه - هدیقه کيانپور-  اردشير نصراله بيگی-مظفر فالحی

 آرمان - حسن اميری- مونا اميری-  آليسا اميری-اميری
 - انی یدی پهلو- محمود مينارودی-  سالح کریمی-اميری

عادل  -حسين حميدی - ایرجی محيه -ناهيد یونسی
 آرزو - ناصر طاهری- ژیان شهبازی- نيما شهبازی-الياسی
 سليمان - یونس خليل آقایی-می آرمان عظي-عظيمی

 محمد - شورش صالحی -  فاروق کنانيان-امين زاده 
 زینب -  سلمان خذری- اميد پویا- احمد شریفی- قادری

 -  خالد رحمان- رحمان ملکی-ی هاردوک عل- محمد زاده
 ارس - خدیجه احمدی-  سوزنا سعيد-شمس معروفی

 -  صدیق اسماعيلی-  عباس گویلی-  زری عرفانی- زارعی
 نسرین -  هيوا بهار- هيوا اسماعيلی-احمد اسماعيلی

 -  خدر حسن نژاد-  علی اسماعيلی- رونک فریدی-سهرابی
 سحر - سروه شریفی- خدر مطيع- حسن رسول عبداهللا

شيرین — زینب محمدزاده- احمد شریفی-فیشری
 - جمال رسولی- حسين رسولی- شهال رسولی-رسولی

 تریفا - کاله شمسی- جالل ابراهيمی-جالل خدری
 - رسول رسولی- شورش رسولی-  خليل رسولی-رسولی

  ابراهيم -  حسين خذری-  شاهو خذری-شلر خذری
 -  کامران احمدی- رونک خذری-  طال سليمان پور-احمدیان

 سهند - کامران دباغيان-  داریوش نيکجو- مهرداد بختياری
 -  ایراندحت فرخی-  حميد آذر- شاهو شریفی- شایان

پروانه  -  برهان عظيمی- شفقت حسين –فرخنده آشنا 
 - یعباس مظاهر - اقبال خاتمی–سعيد قربانی   -بکاه
 - ندیشا- زاد نيک آ-  همدل - ش.هانا  - ب–ارینا  - شيوا
 - ویان پ- روزبه -شنا آ-غریب -اهندهش -سارو -رها سروه
 -  شهال س-م .هناره - بينا عسل -زمانیََ -بيباک - آتشگاه

  دیده - اسد گلچينی- سياوش محمودی-سيروان فتحی
 -   آرزو مساوات- روژین شرقی-  پروانه وزیری-روشن

    -حسين محمدی
   

د ير ارسال کنی زی پستی خود را به نشانیلطفا امضاها
  :ن فرستاده شودیری سایست درج گردد و برايتا در ل

  
kargar.iran@gmail.com     
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  - --- - -- -- -- -- -- -- -- --- - -- -- -- -- -- -- -- --- -- -- -- -- -- -- -- ---  
  

    19/9/2005                             ی رفقای گرام
  با سالم و خسته نباشيد،

طی نشستی با شرکت عده ای از فعالين سياسی و کارگری 
کارگران «کميتۀ پشتيبانی از حرکت " هامبورگ، اقدام به تشکيل 

نموديم، اين کميته به اين وسيله "  هامبورگ-» ايران تنها نيستند
 اين حرکت اعالم می نمايد و خواهش می کنيم پشتيبانی خود را از

در اين . اسم کميتۀ ما را هم به ليست حمايت کنندگان اضافه نمائيد
نشست تصميماتی با توجه به محدوديت زمانی و نيرو گرفته شد 
که سعی خواهيم کرد در حد توان خود به آنها عمل کرده و خود 

اميدواريم که اين کميته بتواند ما . را با حرکت شما همآهنگ کنيم
با جلب ساير گرايشات و نيروهای بيشتر، تداوم يافته و در آينده 
گام های مؤثرتری در جهت پيوند جنبش کارگری ايران با جنبش 

  شاد و موفق باشيد           .کارگری جهانی بردارد
 -» کارگران ايران تنها نيستند«کميتۀ پشتيبانی از حرکت " 

 "گهامبور
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  ره يافتن به سوسياليسم            
  

   فرد مگداف  وهري مگداف: وشتهن       
   م  قسمت پنج      مرتضي محيط  :  برگردان

 
  :  مانتلي ريويو

  2005جوالي 
  
  

                                                                                   
                                                                               

  
  

                                    
  
  
  

  هری مگداف و پل سوئيزی                                           
      

  
  در برابر اقتصاد با برنامه » سوسياليزم بازار«ــ 4
  

گفته ميشود آه علت اصلي افول اقتصاد شوروي و خود 
ت و شوروي به واسطه شكست برنامه ريزي مرآزي بوده اس

آه برنامه ريزي مرآزي » ثابت ميكند«فروپاشي شوروي حتي 
برخي از افراد پيشرو هم به جاي اقتصاد با . عملي نيست

اينان . برخاسته اند» سوسياليزم بازار«برنامه به دفاع از 
الگوهايي از سوسياليزم بازار مطرح ميكنند آه قرار است همه 

رازنده قامت هر ي بدبختي ها را درمان آند؛ مدلهايي آه ب
: اين رويكرد بر پايه دو فرضيه قرار دارد. وضعيت تاريخي است

الف ــ برنامه ريزي غير عملي است، و ب ــ بازار، زير آنترل 
. صحيح ميتواند جامعه سوسياليستي و انساني به وجود آورد

  . ما با هر دوي اين فرضيات مخالفيم
برنامه ريزي در مهم اين است آه هم جنبه هاي خوب و هم بد 

آن نوع برنامه ريزي بود آه آشوري عقب : شوروي را بشناسيم
افتاده و توسعه نيافته را به جامعه ي صنعتي پيشرفته اي 

 اشاره آرديم شوروي 3همانطور آه قبال در بخش . تبديل آرد
ظرفيت توليد قدرت نظامي توانمندي را پيدا آرد آه توانست در 

. بسيار پيشرفته و صنعتي بايستدبرابر قدرت نظامي آشوري 
شوروي با جابجا آردن بسياري از آارخانجات به آوههاي اورال 
و آموزش نيروي آارگري بي تجربه اي در مدتي آوتاه توانست 

اين آارها بدون برنامه ريزي . صنايع خود را از خطر نجات دهد
حتي اياالت متحده مجبور شده بود براي تامين . امكان پذير نبود

آذوقه و مهمات براي ارتش خود در جنگ دوم جهاني نوعي 
  . برنامه ريزي مرآزي اتخاذ آرده و پياده آند

نقص ها و آمبودهاي اقتصاد شوروي آه مدت آوتاهي پس از 
بازسازي خرابي هاي جنگ دوم آشكار شد پيامد شكست 
برنامه ريزي مرآزي نبود بلكه به دليل شيوه اي بود آه برنامه 

برنامه ريزي مرآزي در دوران صلح نيازي به . اده ميشدريزي پي
فرماندهي از باال و . آنترل مقامات مرآزي به جزئيات توليد ندارد

نبود دموآراسي نه تنها جزو ضروري برنامه ريزي مرآزي نيست 
  . بلكه به برنامه ريزي خوب لطمه ميزند

زم پيش از آنكه سوسياليسم بازار را مورد بحث قرار دهيم ال
است بدانيم آه بازار خود، تاريخي دارد و برحسب سازماندهي 

بازار به انواع گوناگون اش . هاي اجتماعي مختلف تغيير ميكند
ديرگاهي پيش از . عمال از هزاران سال پيش وجود داشته است

تشكيل شهرها با قشربندي طبقاتي شان، قبيله ها گاه به گاه 
را با هم تبادل و معامله ديدار ميكردند و فرآورده هاي خود 

با ايجاد طبقات ــ دهقانان، صنعتگران، آارآنان دولت . ميكردند
و آاهنان و غيره بازار بخش عادي از ) بردگان، آاتبان و شاهان(

زندگي روزانه مردم شد آه در آن فرآورده ها به فروش ميرسيد 
اي و مالياتها جمع آوري ميشد تا آارآنان غير مولد بتوانند نيازه

بازارهاي . ضروري مثل غذا، ديگ و لباس خود را تهيه آنند

سنتي با عرضه آردن فرآورده هاي متنوع در يك جا وسيله اي 
راحت براي مردمي بود آه ميخواستند همه ي آن اجناس را 

  . خريداري آنند
بازارها گرچه در تمدنهاي پيشين اهميت داشتند اما با رشد 

همه فرآورده ها و خدمات از جمله سرمايه داري و آااليي شدن 
در سرمايه داري عمال . آار و طبيعت، اهميت حياتي پيدا آردند

چهار نوع بازار داريم آه از نظر تئوريك قرار است براي خير و 
  . صالح همگاني به طور هماهنگ با هم آار آنند

از ديدگاه نظريه پردازان . نخست بازار آاالهاي مصرفي را داريم
قيمت اين آاالها بر پايه ميزان نسبي عرضه و تقاضا تعيين بازار، 

ميشود و از قرار معلوم زماني به حال توازن ميرسد آه عرضه 
خدمت ديگر بازار اين است آه توليدآنندگان . برابر با تقاضا باشد

را مطلع ميكند آه مردم خواهان چه آاالهايي ) سرمايه داران(
نماي سرمايه داران براي به عبارت ديگر بازار راه. هستند

به طور . تصميم گيري شان درباره سرمايه گزاري و توليد است
مثال آيا تعداد مردهاي بيشتري آراوات آبي ميخواهند يا قرمز؟ 

يا اگر مردم . در آن صورت تعداد بيشتري از آن توليد خواهد شد
اتومبيل بيشتري ميخواهند در آن صورت بايد آارخانه جديد 

گرچه مردم تصور ميكنند در انتخاب . ازي بر پا آرداتومبيل س
آنچه ميخواهند بخرند آزادند، اما همانطور آه قبال اشاره آرديم 

تبليغات تجارتي سهمگين روي بسياري از اين تصميم ) ٢بخش (
گيري ها اثر ميگذارد و حتي براي فرآورده هايي آه استفاده 

. ضا به وجود مياوردچنداني ندارد يا آامال بالاستفاده است تقا
شكي نيست آه فرهنگ عمومي سرمايه داري و چشم و هم 
چشمي در ايجاد جامعه اي آه تمرآز اصلي اش بر مصرف هر 

  . چه بيشتر است نقش بازي ميكند
آارفرماها از بازار . بازار نوع دوم در سرمايه داري بازار آار است

 ميكنند تا ذخيره آار آه زير آنترل آنها عمل ميكند استفاده
از دوران جنگهاي بزرگ آه . آارگران خود را استخدام آنند

براي اقتصاد . بگذريم معموال تعداد قابل توجهي بيكار وجود دارد
سرمايه داري بهترين موقعيت در زماني است آه تعداد زيادي 
بيكار در جستجوي شغل باشند تا بتوان ميزان دستمزدها را 

لكرد بازارهاي مختلف و سياست از طريق عم. پائين نگهداشت
. هاي حساب شده ميتوان ارتش ذخيره آار دائمي به وجود آورد
  . مزد آارگران و شرايط آار نتيجه و ماحصل مبارزه طبقاتي است

بازار سوم، بازار آاالهاي سرمايه اي است آه وسعت و سمت 
چه سرمايه گزاري داخلي و (گيري اش به ميزان سرمايه گزاري 

و آوشش در افزايش بهره وري ) شعبات خارجيچه در 
)Productivity (آار و سرمايه بستگي دارد .  

است ــ ادارات مرآزي جهان ) بازار مالي(بازار چهارم، بازار پول 
بخشي از اين سرمايه صرف ادامه فعاليت . سرمايه داري

سرمايه ها و وامهاي فعال در گسترش آسب (توليدي ميشود 
بزرگ ديگر پولهايي است آه خود، پول ؛ بخش )و آارها
: مارآس توليد سرمايه داري را اينطور بازنمايي ميكند. ميسازند
M-C-M` .  

M پولي را نمايندگي ميكند آه براي خريد نيروي آار، مواد اوليه 
فروش آاالها . به آار ميرود) C(و ماشين ها جهت توليد آاال 

وليه به عالوه ارزش موجب به دست آوردن مبلغ سرمايه گزاري ا
اما عالوه بر اين و در رابطه با فرمول اول، . ميشود) `M(اضافي 

يعني پولهايي آه از طريق بورس : را هم داريم` M-Mرابطه ي 
سهام، انتشار اوراق قرضه دولتي و شرآت ها به عالوه آوهي 
از نقدينه در مخازن بانكها، شرآتهاي بيمه و ثروتهاي افراد 

د آه در انواع سفته بازي ها سرمايه گزاري شده بسيار ثروتمن
آارتهاي (به مردم ) credit(با دادن اعتبار . اند و پول ميسازند

نيز ميشود از پول، پول ) اعتباري، وام منزل و اتومبيل و غيره
در حاليكه هدف همه اين تكنيك ها، چه از طريق . ساخت

ان سرمايه گزاري و چه سفته بازي، آسب سود است، بني
همانا ارزش اضافي است آه توسط نيروي ` M-Mنهايي فرمول 

چرخ و ) پولي(بازار مالي . آار داخل و خارج آشور به وجود ميآيد
دنده سرمايه داري را روغن آاري ميكند و مثل ديگر چيزها در 
چرخ و دنده هاي زندگي و رشد آشورهاي سرمايه داري، به 

ت هايش را دليل سوددهي، حرآت آل سيستم و فعالي
البته به طور همزمان بحران هاي مكرر هم ميافريند . برميانگيزد

  . نهفته است` M-Mچرا آه سفته بازي در سرشت رابطه اي 



 12

   ....ره يافتن به                      
  
  
نياز به بازار مالي توضيح دهنده اين است آه چرا در همان (

مراحل اول پياده شدن سوسياليزم بازار در چين بورس سهام و 
اهميت ايجاد مقادير ). ار آردندديگر نهادهاي مالي آغاز به آ

است ــ ` M-Mعظيم و فزاينده وام را ــ آه نتيجه فعاليت شديد 
 سال گذشته 30براي حفظ گردش آار نظام، از ابعاد آنچه در 

مجموع وام هاي مصرف . اتفاق افتاده است ميتوان فهميد
آنندگان، دولت، به عالوه قرضهاي مالي و غير مالي انحصارات 

 درصد توليد ناخالص 300يعني )  تريليون دالر31(ا در آمريك
  !داخلي اين آشور است

در اقتصادهاي زير آنترل بازار، هدف هر چهار نوع بازاري آه 
شرح داده شد باز توليد ساختار طبقاتي موجود و ارضاي نيازها 
و خواستهاي صاحبان وسايل توليد، دستگاه دولتي و ديگر 

الگوهاي سوسياليسم بازار آه در . سردمداران جامعه است
مطرح ميشود عموما رابطه ميان سيستم اجتماعي و بازاري آه 

بررسي يك يك اين . در خدمت آن است ناديده گرفته ميشود
اما ذآر يك مثال مسئله را روشن . الگوها به نظر ما ارزش ندارد

يكي از اين الگوها بر اين باور است آه در عين حال آه . ميكند
هاي آشور به همه مردم تعلق خواهد داشت، هر يك از دارائي 

توسط آارگران آنترل و ) آارخانجات و غيره(واحدهاي اقتصادي 
و (فرآورده ها در بازار فروخته خواهد شد . مديريت خواهد شد

بدين ترتيب اطالعات الزم از لحاظ گرايش بازار براي مديران 
هر موسسه به ، مالياتهاي پرداخته شده توسط )فراهم ميشود

صندوق عمومي و ملي خواهد رفت و به مناطق مختلف آشور 
به نظر ميرسد آه . به نسبت جمعيت آنها تقسيم خواهد شد

آيا به راستي چنين است؟ اختالف ميان . اين دموآراسي است
سطح زندگي مناطق مختلف حتي در آشورهاي سرمايه داري 

مورد اياالت اين مسئله مسلما در . پيشرفته هم وجود دارد
با توجه . متحده، انگليس، فرانسه، آلمان و ايتاليا صادق است

به اين مسئله، توزيع سرانه مازاد اقتصادي به طور مساوي با 
احتمال زياد منجر به اختالف بيشتر ميان مناطق مختلف خواهد 
شد، زيرا مناطق ثروتمندتر از قبل با بهره آشي از مناطق 

وسايل الزم براي ادامه رشد بوده اند فقيرتر صاحب زيرساخت و 
مناطق فقيرتر . و حال باز هم پول بيشتري به آنها تزريق ميشود

در مقايسه با مناطق ثروتمند نياز بيشتري به گسترش 
زيرساخت خود دارند ــ چه از نظر وسائل صنعتي، چه مسكن، 

بنابراين اگر هدف . بيمارستان و وسايل حمل و نقل بهتر
بخواهد در مناطق مختلف شكل عادالنه اي به سوسياليستي 

خود گيرد و بر وضعيتي آه موجب بهره آشي مناطق ثروتمند از 
مناطق فقير ميشود فائق آيد، سهم بيشتري از درآمد ملي بايد 

منطقي هم خواهد بود انتظار داشته باشيم . به آنها تعلق گيرد
م مناطق مختلف بر سر منابع محدود و قابل دسترسي با ه

براي جلوگيري از برخورد و اتالف منابع، راه هايي . رقابت آنند
براي ايجاد هماهنگي بايد پيدا آرد و اين نياز به برنامه ريزي 

اگر نابرابري در سطح جهاني را هم در . ملي و منطقه اي دارد
نظر بگيريم، اين نوع الگوهاي سوسياليسم بازار فقط نا برابري 

  . يكندهاي موجود را بازسازي م
براي از ميان بردن طبقات و رفع نيازهاي توده مردم و حفظ 
. محيط زيست، برنامه ريزي و آنترل آن ضرورت اساسي دارد

اين به معناي انكار وجود ضعف ها و آمبودهاي احتمالي در 
اقتصاد با برنامه نيست ــ تحكم، راهنمايي غلط توسط 

يوانساالران صاحب امتياز براي پيشبرد منافع خودشان، د
برنامه . انعطاف ناپذيري، نبود دموآراسي در محل آار و غيره

ريزي هدفمند سوسياليستي در راهي آه قبال هيچگاه امتحان 
نشده نياز به آزادي بحث، شرآت فعال آارگران در تصميم گيري 

دن از برنامه ريزي و روي گردان. ها و فضا براي آزمون و خطا دارد
هماهنگ سازي و سپردن تصميم گيري درباره سرمايه گزاري و 
توزيع به دست بازار، منجر به رها آردن حرآت به سوي 

مسئله تا حد زيادي بستگي به آن . سوسياليسم خواهد شد
. دارد آه چه نوع رشد اقتصادي و براي چه آساني ميخواهيم

يد است و توجه به اشيا و نه آيا هدف، صرفا توليد به خاطر تول

توده مردم؟ وابسته آردن تخصيص منابع به شرايط بازار به جاي 
برنامه ريزي محلي و منطقه اي و ملي، بهترين وسيله ايجاد و 

خواست . باز توليد اختالف قدرت است آه بر جاي خواهد ماند
هاي آناني آه قدرت و ثروت بيشتري دارند الجرم تاثير بيش از 

حتي اگر آارخانه . ه اي بر آن چه اتفاق خواهد افتاد ميگذاردانداز
اي به صورت تعاوني آارگران بگردد، چنانچه آنترل به دست 
بازار باشد مديران تحت تاثير همان نيروهايي خواهند بود آه در 

آارگران ناچارند تسليم منطق . موسسات سرمايه داري ميبينيم
واقعيت در معدودي شرآتها بازار شوند، همانطور آه شاهد اين 

در نظام سرمايه داري آه مالكيت و مديريت آن در دست 
  . آارگران است بوده ايم

گرچه بعضي بر اين باورند آه برنامه ريزي شدني نيست اما 
در . توزيع منصفانه منابع محدود بدون برنامه ريزي ممكن نيست

 جوامع سرمايه داري هم تا ميزاني و در سطوح مختلف در
اما حتي جامعه سرمايه . موسسات، برنامه ريزي صورت ميگيرد

داري هم در رويارويي با مشكالت سهمگين ناچار است در 
در جنگ جهاني دوم، . سطح وسيع دست به برنامه ريزي زند

اياالت متحده بدون برنامه ريزي مرآزي نميتوانست در مدت 
تسليحات، آوتاهي مسير اقتصاد خود را تغيير بدهد تا بتواند 

هواپيماها، آشتي هاي جنگي و تجارتي نه تنها براي خودش 
بلكه براي مجهز آردن ارتش هاي انگليس و شوروي فراهم 

براي تغيير مسير توليد و مواد خام به سوي توليدات . آورد
جنگي، صاحبان صنايع اتومبيل سازي از عرضه اتومبيل شخصي 

ازل مسكوني از به بازار به ميزان معمولي و سازندگان من
به دليل آمبود مواد . ساختن خانه هاي شخصي ممنوع شدند

الزم، حتي سرعت توليد بعضي لوازم نظامي را هم مجبور 
  . شدند آم آنند تا تجهيزات ضروري تر براي جنگ تهيه شود

برنامه ريزي بي نقص نبود و همه نيازهاي متناقض با هم 
ر برنامه ريزي حتي بعضي موسسات د. نميتوانست رفع شود
اما با اين همه در پايان، برغم تمام . خرابكاري ميكردند

اشتباهات و اصطكاك ها حتي همين برنامه هاي دست و پا 
عامل پر اهميت در . شكسته دستاوردهاي باورنكردني داشت

موفقيت برنامه اين بود آه انحصارات غول آسا هم داراي وسايل 
. ه آسب و آار خود بودندو هم تجربه برنامه ريزي براي شبك

و ديگر (ايجاد صنعتي پيشرفته و چشمگير در اياالت متحده 
الزاما ريشه در برنامه ريزي ) آشورهاي سرمايه داري اصلي

  . مرآزي در سطح تك تك شرآتها داشته است
نكته آناري اما حائز اهميت آنكه هري مگداف حين جنگ 

راي موسسات جهاني دوم سخت دست اندرآار برنامه ريزي ب
سازش دادن . سازنده ابزار ماشيني در اياالت متحده بود

موسسات توليدي با اين برنامه ريزي يا به دليل خودخواهي 
در . آنها، يا شيوه تفكر آاسبكارانه شان وقت زيادي ميگرفت

مرحله اول موانع بر سر راه توليد هواپيما زياد بود و توليد 
يك شرآت هواپيماسازي . دنيازهاي اضطراري را محدود ميكر

ابزار ماشيني نوع معيني بيش از نياز خود داشت در حاليكه از 
در بسياري از موسسات به . نوع ديگر به اندازه آافي نداشت
از هري مگداف خواسته شد . داليل مشابه توليد متوقف ميشد

او هم راه حلي . آوشش آند راه حلي براي اين آار پيدا آند
برنامه عبارت بود از هماهنگ .  موفقيت پياده شدارائه داد آه با

طولي نكشيد آه برنامه ــ تا . ساختن روال عرضه مصالح الزم
. حد زيادي به دليل اهميت دادن به عامل انساني ــ موثر افتاد
. آموزش رهبران اقتصاد اين بود آه بازار راهنماي عملشان باشد

ديرپاي آار داشتند و حسابدارها و ديگر آارمندان اداري عادتهاي 
با آارفرماها . حال آار معمولي آنها سريعا ميبايست تغيير ميكرد

. مشورت شد و پيشنهادات آنها به طرح جزئيات برنامه آمك آرد
از آارمندان اداري خواسته شد در آار خود دقت استثنايي به 

براي جلب همكاري الزم گردهمايي هايي بدون حضور . آار برند
برنامه براي آنها توضيح داده .  با آارگران گذاشته شدآارفرمايان

سپس از . شد و داليل پياده آردن آن برايشان بيان گرديد
. آارگران خواسته شد نظرات و پيشنهاداتشان را ارائه دهند

همين پيشنهادات و نظرات در شكل دادن نهايي برنامه تاثير 
  . گذاشت

ن برنامه ريزي مرآزي افرادي آه نسبت به آارآيي يا حتي امكا
  شك و ترديد دارند فقط آمبودهايش را ميبينند اما 
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   ...ره يافتن به                    
  

در برنامه ريزي مرآزي هيچ چيزي وجود . دستاوردهايش را انكار ميكنند
ندارد آه به فرماندهي از باال و واگذار آردن همه جنبه هاي برنامه ريزي 

منافع چنين چيزي به دليل نفوذ . به مقامات مرآزي احتياج داشته باشد
برنامه ريزي . خاص ديوانساالري و قدرت بيش از حد دولت اتفاق ميافتد

اگر براي مردم باشد بايد آنها در تصميم گيري هايش شرآت داشته 
برنامه هاي منطقه ها، شهرها و شهرك ها نياز به مشارآت . باشند

فعال مردم محلي، آارخانجات و فروشگاهها در شوراهاي آارگري و 
  . مردمي دارد

برنامه آلي ــ بويژه در مورد توزيع امكانات مالي ميان آاالهاي مصرفي و 
براي اين آار هم، مردم . سرمايه گزاري ــ نياز به مشارآت مردم دارد

بايد واقعيت ها را بدانند و اين شيوه ساده اي براي آگاه سازي آنها و 
  . شرآتشان در تصميم گيري هاي بنياني است

  
  ه اي سوسياليستيــ ساختن جامع5
  

  :به قول دانيل سينگر
نه يك طرح آلي و نه برنامه اي جزء به . نياز به مانيفست نويني داريم«

جزء بلكه يك پروژه، يك بينش براي جامعه اي متفاوت و اثبات اينكه تاريخ 
مانتلي ريويو (» .به پايان نرسيده و آينده اي فراسوي سرمايه وجود دارد

  )1998ــ مه 
   هدفهاي بنياني سوسياليسمالف ــ

. داشتن يك رشته ايده آل ها، و روياهاي ناآجاآبادي آار آساني است
اما پيش بيني اينكه يك جامعه سوسياليستي واقعي ــ جامعه ي 
انساني، از نظر محيط زيست سالم، تعاوني، برابري طلب و دموآراتيك 

انات مادي و منابع روياها را بايد با امك. ــ چگونه خواهد بود ممكن نيست
انساني و طبيعي، فرهنگ و خواستهاي مردم انطباق داد و از طريق 

جامعه نوين اگر قرار . مبارزه اي طوالني مدت به آن واقعيت بخشيد
است سوسياليستي باشد در راستاي الگوهاي ابداع شده از سوي 

سوسياليسم بنا به سرشت . روشنفكران و احزاب ساخته نخواهد شد
اين . د توسط مردم و در تطابق با خواستهاي آنها ساخته شوداش باي

جامعه بايد نتيجه تصميم گيري هاي مردم و در سازش با امكانات مادي 
و انساني قابل دسترس و در تطابق با فرهنگ در حال پيشرفت مردم 

در اينجا ميخواهيم نظر خود را درباره اصولي بيان آنيم آه ميتواند . باشد
  :دنيايي بهتر آمك آندبه برپائي 

  ــ از ميان بردن سلطه ي انسان بر انسان و استثمار انسان از انسان 1
ــ رفع نياز فقيرترين، ستمديده ترين و مورد تبعيض قرار گرفته ترين توده 2

  . مردم بايد در اولويت نخست و تعيين آننده قرار گيرد
 وعده غذاي سه: ــ رعايت اين حداقل حقوق بنياني براي همه مردم3

آافي در روز، داشتن شغل، سرپناه مناسب، آموزش مناسب، خدمات 
  . پزشكي و محافظت از سالمندان و معلوالن

ــ اقدامات جدي در جهت رفع تبعيض نژادي، ديني و قومي دستكم از 4
  . طريق جبران واقعي و قطعي اين تبعيض ها

  اوني و اشتراآيــ آنترل آارگري بر آارخانه ها، مزارع و موسسات تع5
ــ چرخيدن آارها و مشاغل بين آارفرماها و آارگران و بين آارگاهها و 6

  . بخش هاي مختلف فعاليت هاي اجتماعي
فرض بر اين است آه براي آارآئي جامعه، آارخانه و اداره به تقسيم آار 

در حاليكه مسئله مهم آوشش در آاهش تقسيم آار . شديد نياز دارد
صرفنظر . م آار اختالف ميان مردم را تداوم ميبخشداست چرا آه تقسي

از سختي آار پشت تسمه نقاله يا پاي آامپيوتر، تقسيم آار به ايجاد 
مديران ميتوانند ياد بگيرند آه آارگر بودن . سلسله مراتب آمك ميكند

يعني چه و آارگران نيز ميتوانند فراگيرند آه مديران چه ميكنند و بدين 
چه گوارا (ري هميشگي سلسله مراتب آاهش مييابد ترتيب خطر برقرا

موقعي آه رئيس بانك مرآزي آوبا بود، ماهي يك هفته به عنوان آارگر 
  ).معمولي آار ميكرد

ــ تفاوت حقوق و دستمزدها از باالترين تا پائين ترين مشاغل بايد آم 7
  . باشد

  . ت گيردــ رفراندوم و فراخواني مقامات و رهبران بايد به آساني صور8
تمام . ــ سلطه و نفوذ اياالت متحده بر بقيه جهان بايد برداشته شود9

تمام دارائي هاي . پايگاههاي نظامي خارجي بايد برچيده شوند
انحصارات آمريكايي در خارج بايد به دولتهاي مربوطه و يا مستقيما به 

ره عالوه بر آن بانكها و شرآتهاي بيمه و غي. آارگران برگردانده شود
آمريكايي بايد از اين آشورها برداشته شده و تمام وامهاي مقروض به 

  . اياالت متحده حذف شود
اين آار، شيوه . ــ وحدت ميان انسان و طبيعت بايد دوباره برقرار شود10

جديدي از رويكرد در تمام فعاليت ها ميطلبد ـ در آارخانه ها، در 
با حفظ اصول حفظ محيط . آشتزارها، در حمل و نقل و در خانه سازي

زيست بر پايه ويژگيهاي يك سيستم بوم شناسي قدرتمند، طرح 
راههاي جديدي امكان پذير ميشود آه در آن فعاليت هاي انساني آم 
خطر و در اشتراك مساعي با طبيعت باشد و حتي آيفيت محيط زيست 

زندگي ميتواند در هماهنگي با طبيعت، ادامه يابد، . را بهبود بخشد
بيعتي آه زندگي ما وابسته به آن است و اين همه نعمات ملموس و ط

جامعه ميتواند آوشش آند خدمات . غيرملموس به ما ارزاني ميدارد
بيشمار سيستم هاي طبيعي را آه به موجودات روي زمين از جمله 
انسان زندگي ميبخشند حفظ آرده و ارتقاء بخشد ــ سيستم هاي آب 

) زميني، آب شيرين روي زمين و اقيانوسهاآبهاي زير(سالم و تميز 
غذا را طوري ميشود توليد آرد ــ با . هواي تميز و خاك بارور و غير آلوده

رفتار انساني با حيوانات ــ آه بهزيستي انسان و محيط زيست حفظ 
منابع طبيعي تجديدپذير را ميشود طوري آنترل آرد آه هم اين . شود

براي انواع موجودات در معرض . دمنابع و هم محيط زيست حفظ شون
خطر ميتوان زيستگاه مخصوصي به وجود آورد و نسل آنها را گسترش 

    .داد
     ادامه دارد                                 

    - -- -- -- --- - -- -- -- -- -- -- -- --- - -- -- -- -- -- -- -- --- - -- -- -- -- -- -- --  
 

    ايدز درميان زنان دنياشيوع گزارشي از         
   

سر دنيا منطقه آفريقا بيشترين تعداد مبتاليان به ايدز را  در سرتا
 به سختي نيم ميليون مرد و نيم ميليون زن 1985در سال . داراست

 ميليون 23 ، 2003مبتال به ايدز در آفريقا زندگي مي آردند اما در سال 
 57ال به ايدز بودند آه از اين ميان ،  سال مبت49 تا 15نفر بين سنين 

  . ميليون نفر آنها را زنان تشكيل مي دهند 1/4درصد يا 
  

-24زنان جوان آه در سنين } ونايا{ راني زنان ایبه گزارش خبرگزار
 برابر نسبت به مردان احتمال 3 سال مي باشند هم اآنون بيشتر از 15

  .مبتال شدنشان را به ايدز وجود دارد 
 ميليون نفر با ايدز زندگي مي آنند آه اين امر 4/7 در اين منطقه – آسيا

مي تواند عاملي براي انتشار ايدز سرتا سر جهان در دهه هاي بعد باشد 
.  

 ميليون نفر در اروپاي شرقي 3/1، در حدود 2003 تاپان سال – اروپا
 درصد از اين مبتاليان را 33وآسياي مرآزي مبتال به ايدز بودند آه 

  .زنان تشكيل مي دهند 
  

 -15 ميليون نفر بين سنين 2 ، نزديك به 2003 تا پايان سال – آمريكا
 زندگي بي کارري سال آه مبتال به ايدز بودند در آمريكاي التين وجزا49

در آمريكاي . درصد از اين افراد را زنان تشكيل مي دهند 49مي آنند آه 
 يدزمي باشد ،ميزان گسترش ا قابل آنترل نیدميشمالي، محلي آه اين اپ

 درصد افزايش پيدا آرده است آه 5 ، 2004 تا 2001در زنان از سال 
اين بيشترين افزايش تعداد مبتاليان زن در دنيا باشد زنان آمريكايي 

 داشته 2000 درصد موارد ايدز را درميان زنان در سال 80 یوليواسپان
  .اند
 تعدادزيادي از زنان جوان راه }ونايا {راني زنان ای گزارش خبرگزاربه

 50هاي انتقال وسرايت اين بيماري را نمي دانند به عنوان نمونه تنها 
 جنوبي وآفريقا اطالعاتي در اين مورد یدرصد از زنان جوان در آسيا

 بر روي زنان HIVازدواج مي تواند يك خطر جدي براي اثرات . دارند
 است در آشور برزيل سرعت  تحقيقات در آنيا و زامبيا نشان دادهدباش

  . سه برابر شده است 2001 و1997 سال هاي نيابتال به ايدز ب
  

 پيشنهاد آرده اند آه اگر همه آودآان يك دوره آموزش هاي دانشمندان
 آه در افراد مسن HIV هزار مورد 700دائمي داشته باشند درحدود 

يون نفر در  ميل7وجود دارد مي تواند موجب پيشگيري از مبتال شدن از 
  .يك دهه شود

 عليرغم وجود مدارآي آه نشان مي دهد آموزش مي تواند آمك بزرگي 
براي منتقل شدن ايدز باشد يك تحقيق اخير نشان مي دهد آه در حدود 

 درصد از آشورها هيچ گونه آموزش واطالعاتي در مورد ايدز 40
  .ندارند
ابتال به ايدز قرار  هاي زود هنگام ،دختران را در معرض آسيب ازدواج
 ميليون دختر وجود دارد آه بيشتر آنها از خانواده 82در دنيا . مي دهد

 سال ازدواج خواهند آرد وبيشتر 18هاي فقير مي باشند که قبل از 
نسبت دختران ازدواج نكرده در خطر ابتال و مواجه با اثرات اين بيماري 

   .هستند


