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 1386  فروردين  25سال  بيستم، 

تحقق اتحاد عمل و همكاري نيروهاي ملي و آزادي خواه گام مهم در 

 راستاي مقابله با سياست هاي مخرب ارتجاع و توطئه هاي امپرياليسم  

واليـت  ” علي خامنه اي، رهبـر رژيـم          
اتحاد مـلـي و       ”  را سال    86،  سال    “ فقيه

نام گذاري كرد و در پـي       “   انسجام اسالمي 
آن سران ديگر رژيم، از جـملـه امـامـي             

اين هفته تهـران    “   نماز جمعه ” كاشاني، در   
ضمن اشاره به اهميت اتحاد ملـي دربـاره          

براي ايجاد انشقاق   “   تالش هاي دشمنان  ” 
در ارزيـابـي    .     و تفرقه پراكني هشدار دادند    

اين موضع گيري ها نخسـت بـايـد ديـد           
منظور سران رژيم  از منافع ملي و اتـحـاد           

 . براي حفظ آن چيست
بررسي موضع گيري هاي سران رژيم در       
دهه هاي اخير تعريف روشني از مـبـانـي           
نظري آنان در اين عرصه به دسـت مـي            

نكته اساسي در اين مباني نـظـري         .     دهد
جانشين شدن منافع ملي و خـواسـت و            
منافع اكثريت قاطع مردم ما بـا مـنـافـع             

 . و مرتجعان حاكم است“ اسالم”
جنگ، جنـگ   ” به عنوان نمونه  سياست      

، كه پـس از آزادي سـازي           “   تا پيروزي 
خرمشهر و شكست ارتش عراق، تـوسـط         

منافع اسـالم و      ” رهبران رژيم، زير لواي     
اتخاذ و اجرا شد  جز  كشتار صدها         “   كشور

هزار جوان ايراني، صدها هزار  معـلـول و           
زخمي شده جنگي و صـدهـا مـيـلـيـارد              

در همان .   خسارات اقتصادي ثمري نداشت 

سال ها هرگونه مخالفتي با اين سيـاسـت         
ضد ملي و ضد مردمي، كه زير پـوشـش           

ضـد  ” و   “   ضد استكـبـاري   ” شعارهاي تند   
دنبال مي شد، زندان، شكنجـه      “   آمريكايي

. و اعدام براي مخالفان به همـراه داشـت         
همچنين ديكتاتوري خشن قرون وسطايي،    
يعني حاكميت يك فرد، بر همه نهادهـاي        
قانوني و انتخابي كشور، سال هاست كه به 

بـر  “   اسـالم ” و   “   منافع ملـي  ” بهانه حفظ   
ميهن ما تحميل گرديده و ثمرات مخـرب        

در .   و ويرانگر آن بر كسي پوشيده نيـسـت        
تمام دوران هشت ساله دولت خاتمي هـر         
تالشي، هرچند كوچك، كه براي تحـقـق        
حقوق مردم انجام مي گرفت به بـهـانـه           

“ منافع اسـالم و حـكـومـت         ” مغايرت با   
مسدود مي گرديد و مجلس منتخب مـردم    

ولي فقيه حتي قادر به     “   حكم حكومتي ” با  
در همه .   بحث درباره آزادي مطبوعات نبود    

اين سال ها  آزادي خواهاني كـه در راه            
تحقق حقوق و آزادي ها دموكراتيك مردم     

هم صدايي بـا  ” و  يا “ دشمني”رزميدند به  
متهم شده اند و در شكنجه گـاه        “   دشمنان

بـر  .   هاي رژيم به صالبه كشيـده شـدنـد       
اساس اين مباني نظري كارگر مـبـارز و           

 6ادامه در صفحه   

 5ادامه در صفحه     

 

 همبستگي جوانان جهان با مردم ايران
 گزارشي از برگزاري موفقيت آميز هفدهمين كنگره 

 “فدراسيون جهاني جوانان دموكرات”

 ارگان مركزي حزب تودة ايران

 

وزارت كار مدافع چه 

 !كساني است؟

محمد جهرمي وزير كار دولت *
 طرح موضوع”: احمدي نژاد

اصالح قانون كار را بايد يكي از  
شجاعانه ترين تصميم هاي 

 “دولت نهم به شمار آورد اقتصادي
 

با روي كار آمدن دولت احـمـدي نـژاد،           
وزارت كار و امور اجتماعي تحت ريـاسـت          
محمد جهرمي وظيفه اي مهم را در عرصـه         
اقتصادي، اجتماعي بر عهده گرفت و بسـي        
فراتر از محدوده  وظايف وزارتخانه مـذكـور      
. دست به اجراي سياست هاي اقتصادي زد       

در سلسله گزارش هاي    “   فارس” خبرگزاري  
 “  در آيينه فـارس 85اقتصاد ” خود با عنوان   

به تمجيد از وزارت كار پرداختـه و آن را             

كنگره هفدهم با شعـار مـحـوري       
بيائيد مبارزه بر ضـد تـجـاوز و            ” 

استثمار امپرياليستي را با هدف صلح، 
همبستگي و تغييرات اجـتـمـاعـي         

به صحنه با شكـوه     “   تحكيم بخشيم 
تجلي مبارزه جويي، ترقي خـواهـي،       
صلح طلبي و همبستگـي جـوانـان         

 . جهان بدل شد
فدراسـيـون جـهـانـي        ” هفدهمين كنگره   

، در روزهـاي    . ) د. ج. ج. ف( “   جوانان دموكرات 
 120،  با شـركـت       85 اسفندماه   22 الي   19

 2ادامه در صفحه   

 انتخاب  سازمان جوانان توده  در تركيب رهبري فدراسيون

 در اين شماره
 3آيا با اين ميزان دستمزد  مي توان زندگي كرد؟       ص  

 4                     ص 44صندوق بين الملي پول، ابالغيه اصل  

 7اطالعيه هيئت سياسي حزب كمونيست عراق                ص 

زيست سوخت ها و مسئله جهاني : رفيق فيدل كاسترو

 8گرسنگي                                                                            ص 
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 ...ادامه وزارت كار مدافع 

وزارتخانه اي با نقش حساس در دولت احمدي نـژاد           
 : دراين باره نوشت  “   فارس“ خبرگزاري.   معرفي ساخت 

وزارت كار كه تا چند سال گذشته نتوانسته بود نقش        ” 
حساس و حياتي خود را در اقتصاد كشور آنگونه كـه            
شايسته است ايفا كند، طي يكي دو سـال گـذشـتـه          
 “.پوست انداخته و مي رود تا نقش فعال تري ايفا كند

اين نقش فعال تر بي هيچ وجه در خالء و بـدون            
برخورد با منافع طبقاتي اين يا آن طـبـقـه و قشـر                

اكنون بايد ديد وزارت كار . اجتماعي صورت نمي گيرد
دولت احمدي نژاد در سياست هاي خود، حـال كـه             
نقش فعال تري پيدا كرده و به گفته تحلـيـل گـران         

اسـت، بـه     “   پوست انداخته” وابسته به ارتجاع حاكم،     
 !سودكدام طبقات و قشرها عمل كرده و مي كند

راهبرد دولت احمدي نژاد، كه وزارت كار بخشي از        
اجتماعـي  -آن محسوب مي شود، در عرصه اقتصادي      

اين دولت مدافع و مجري آن سيـاسـت         .   روشن است 
هايي است كه از سوي نهادهاي سرمايه داري جهاني        
به رژيم ديكته شده و اجراي آنها تاكنون ثمرات منفي 

تفاوت اين دولت با دو دولـت        .   به همراه داشته است   
پيشين رژيم واليت فقيه در زمينه برنامه هايي چـون          
خصوصي سازي و جز اينها، روش وشيوه هـاي آن            
است كه منافع اليه هاي انگلي و دالل را تقويت مي           

از اين رو وزارت كار دولت نهم با سياست هـاي           .   كند
، در ايـن      “ فـعـال تـرش     ” خود و به اصطالح نقش      
مسئله چگونگي افـزايـش      .   چارچوب فعاليت مي كند   

يك مـثـال    )   1386( حداقل دستمزد براي سال كنوني    
وزارت كار و شوراي عـالـي       .   گويا و جالب توجه است    

با توجه به “   هزار تومان183رقم ”كار مدعي اند كه  
نرخ تورم اعالم شده از سوي بانك مركزي تعـيـيـن            
گرديده و پاسخگوي منافع وخواستهاي كارگران نـيـز       

براي پي بردن به ماهيت اين موضوع و پاسخ         !   هست
به اينكه چرا دستمزدها با ترفندهاي گوناگون كمتر از         
نرخ واقعي تورم تعيين مي شود و نقش وزارت كـار             
دولت احمدي نژاد درآن چيست، توجه دقيق به يكـي          

“ برآوردهاي صندوق بين الـمـلـلـي پـول       ” از آخرين   
دنياي ”روزنامه . درارتباط با اقتصاد ايران ضرورت دارد 

 بهمن ماه سال گذشته، يعني تقريبا يك        11،” اقتصاد  
بـه مـنـظـور       “   شوراي عالي كار  ” ماه قبل از جلسات     

، بخش هـايـي از       1386تعيين حداقل دستمزد سال  
را بـا عـنـوان        “   صندوق بين المللـي پـول      ” برآورد  

 2007صندوق بين المللي پول و پيش بيني اقتصاد       ” “ 
منتشر ساخت كه در آن از جـملـه آمـده                 “ ايران
 6ميزان پرداخت حقوق و دستمزد دولتـي از           ” : است

درصد توليد ناخالص داخلي در سال گذشته مـيـالدي        
 درصد، درسال جاري ميالدي كاهـش مـي     5  /   8به  
درايـن  “   صندوق بين الملـلـي پـول     ”و مقامات  “ يابد

زمينه از مسئولين دولت براي عمل به توصيـه هـاي       
 .آن قدرداني كرده اند) بخوان نسخه هاي آن(

اين واقعيت پشت پرده مسايل مربوط به مـنـافـع             
عـالوه  .   زحمتكشان و ازجمله ميزان دستمزد آنهاست     

“ اصالح قانـون كـار    ” بر مسئله فوق العاده مهم دستمزد ها، بايد به برنامه و سياست          
شجاعانه تـريـن تصـمـيـم هـاي           ” اشاره كرد كه جهرمي، وزيركار، از آن به عنوان    

اصالح قانون كار هدف اساسي يي است كه پيونـد          .   نام مي برد  “   اقتصادي دولت نهم  
چرا دولت احمدي نژاد    .   مستقيم با برنامه خصوصي سازي و تامين امنيت سرمايه دارد         

و وزارت كار اين دولت، در اين خصوص چنين شتابان و پيگيرانه فعاليت مي كنـنـد؟                 
“ صندوق بين المللي پول” پاسخ پرسش فوق را هم بايد در گزارش ها و ارزيابي هاي      

 . جستجو كرد“ بانك جهاني”و 
در اواخر اسفند ماه سال گذشته اكثر پايگاه هاي خبري و خبرگزاري ها و روزنـامـه          

درباره ايران را منتشـر  “   صندوق بين المللي پول” هاي داخل كشور تازه ترين گزارش     
رسانه هاي هوادار دولت برگمارده ولي فقيه به شكلي گسترده و حساب شـده              .   كردند

 .به تبليغ اين گزارش پرداخته و به بزرگ نمايي آن دست زدند
، ضمن انتشار گزارش مورد اشاره، چـنـيـن      1385 اسفند ماه 23خبرگزاري فارس ، 

صندوق بين المللي پول در اين گزارش بر سياست هاي تعديل سـاخـتـاري               ” :   نوشت
اقتصاد كالن ايران تاكيد كرد و اجراي اين سياست ها را براي دست يابي بـه رشـد                   

در قسمـت هـاي       “ . باالي اقتصادي پايدار و كاهش نرخ تورم كامال ضروري دانست         
صندوق بين المللي پول ضمن حمايت از برنـامـه          ”  : ديگري از اين گزارش آمده است     

خصوصي سازي در ايران توصيه مي كند براي موفقيت بيشتر اين برنامه اصـالحـات               
بيشتري در بخش خصوصي انجام شود تا اعتماد سرمايه گذاران بخـش خصـوصـي                

اصالحات ساختاري در ماه هاي نخست تشكيل دولت جديد كند شد ولـي  .  جلب شود 
دولت اخيرا روند خصوصي سازي را با قوت بيشتري دنبال مي كند، بر اساس قانـون                
جديد بازار سرمايه، دولت كميسيون ارز و امنيت تشكيل داده و قوانينـي درخصـوص        
بانك هاي خصوصي، بانك هاي سرمايه گذاري و شركت هاي سـرمـايـه گـذاري                  

و اجراي قـانـون   )   بازار آزاد( دولت ايران خود را براي افزايش رقابت .   تدوين شده است  
ضد انحصار آماده مي كند، هدف اصالحات ساختاري همگرايي اقتـصـاد ايـران بـا                  

 “.اقتصاد جهاني است
و يا بهتر گفته “ همگرايي با اقتصاد جهاني”نقش وزارت كار در به اجرا درآمدن اين 

باشيم پيوند ژرف تر با سرمايه داري جهاني، رفع موانع قانوني، از جمله اصالح قانون               
مطابق سياست وزارت كار دولت احمدي نژاد با تغيير و اصالح قانون كـار               .   كار است 

زمينه هاي تامين امنيت سرمايه فراهم آمده و درعين حال نيروي كار ارزان و مطيـع،       
كه فاقد هر گونه تشكل مستقل صنفي نيز هست، در اختيار بـخـش خصـوصـي و                    

 .انحصارهاي فراملي قرار خواهد گرفت
محمدجهرمي در يكي از سخنراني هاي  خود در خصوص لزوم اصالح قانون كار با      

بسياري از مشكالت موجود بازار كار و جامعه اشتغال    ”  : صراحت خاطر نشان كرده بود    
قانون كار در حال حاضر تنها به       .   كشور معلول نواقص و كاستي هاي قانون كار است        

بسياري .   مسايل كارگران توجه دارد و ساير عوامل درگير كار را كامال رها كرده است             
از مسايل پيش آمده در بازار كار ناشي از حمايت يك جانبه قانون كار از كـارگـران                

 “.است
شده  وزارت كار “   فعال تر ” از اين نمونه ها فراوان مي توان مثال آورد،  تا به نقش              

وزارت كار اكنون نقش ارگاني را ايفا مي كند كه از سـويـي   .   نسبت به گذشته پي برد 
موانع به اصطالح قانوني بر سر سياست خصوصي سازي و جذب و تاميـن امـنـيـت             
سرمايه را از ميان مي برد و از ديگر سو به عنوان نقطه اتصال چند نـهـاد و ارگـان          
حكومتي راه  اجراي برنامه پيوستن به سازمان تجارت جهاني را در قـالـب اهـداف                   

 قانون اساسي، دنـبـال   44دولت احمدي نژاد و قانون برنامه چهارم ونيز ابالغيه اصل    
يورش هاي سازمان داده شده از سوي اين وزارتـخـانـه بـه مـنـافـع و                       .   مي كند 

دستاوردهاي تاريخي طبقه كارگر و ديگر زحمتكشان براساس چنين اصول و وظايفي            
به اين ترتيب، درك و تشخيص اينكه وزارت كار دولت احمدي نژاد . صورت مي گيرد

در خدمت كدام طبقات و قشرهاي اجتماعي است و اصوال مدافع چه كساني اسـت،                
 !دشوار نخواهد بود



1386 فروردين ماه 25شنبه   3   762شمارة  

حداقل “ شوراي عالي كار”به دنبال هفته ها بحث و گمانه زني، سرانجام 
 هزار ريال، معادل مـاهـانـه      61، روزانه 1386دستمزد كارگران را در سال  

اين ميزان افزايش دستمزد در مغايرت كامل با !  هزار تومان تعيين كرد183
دولت احمدي نـژاد بـه       .   خواست طبقه كارگر و ديگر زحمتكشان قرار دارد       

وسيله وزارت كار بار ديگر ماهيت عميقا ضد كارگري خود را به نـمـايـش                
با توجه به ميزان واقعي تورم، نه آمارهاي جعلي و ساختگي، حقـوق             .   گذارد

 ! هزار تومان كفاف تامين حداقل زندگي را نيز نمي دهد183ماهانه 
عصـر روز     “   وزارت كار و امور اجـتـمـاعـي        ” مركز اطالع رساني رسمي     

شوراي عالي  ”  اعالم داشت كه، سومين جلسه       85 اسفند ماه    16چهارشنبه  
، با حضور وزيـر  1386براي بررسي حداقل دستمزد كارگران در سال       “     كار

كار و امور اجتماعي و نمايندگان كارگران و كارفرمايان تشكيل شد، و بـر               
مبناي توافقات به عمل آمده، مقرر گرديد كه حداقل مزد كارگران در سـال    

همچنين در اين جلسه اعالم شـد  .    هزار تومان باشد183معادل  )   86( آينده
 درصد باشد، بـه      10كه، حداقل افزايش ساير سطوح مزدي در سال آينده          

ضمنـا سـر     .    نشود1386شرطي كه كمتر از حداقل تعيين شده براي سال     
 ! درصد نخواهد بود12/5جمع كلي افزايش سطوح مزدي، بيش از 

محمد جهرمي، وزير كار، در پايان جلسه مذكور تاكيد كرد كه، تـعـامـل               
ميان شركاي اجتماعي را در تعيين حداقل مزد كارگران در سال آينده مثبت 

دراين باره بايد يادآوري كنيم كه، رژيم كارگر سـتـيـز و              .   ارزيابي مي كند  
وزارت كار دولت ارتجاع امسال نيز از شگرد شناخته شده اي براي تعيـيـن             
حداقل دستمزد ها بهره برده اند و آن،  استناد به آمار جعلي و نادرسـت و                  

 . ساختگي بانك مركزي در خصوص ميزان نرخ تورم است
 12/5اعالم رسمي اينكه سر جمع كلي افزايش سطوح مزدي بيش از              

 .درصد نخواهد بود، مبتني بر اين ترفند است
كـه در    “   شوراي عالي كار  ” درست يك روز پيش از تشكيل جلسه سوم         

گزارش داد كـه، مـعـاون         “   مهر” آن تصميم نهايي اتخاذ شد، خبرگزاري       
اقتصادي بانك مركزي جمهوري اسالمي، نرخ تورم پايان دي ماه امسـال            

 درصد اعالم و پيش بيني كرده كه تا پايان سال اين نرخ به حدود         12/5را  
درجلسه ديشـب    ” :   در ادامه اين گزارش چنين آمده است      .    درصد برسد  13

 ساعت به طول انجاميد، شركاي سه جانـبـه   5شوراي عالي كاركه بيش از      
پس از بحث و گفتگو هاي طوالني و بدون اينكه رقم مشخصي تـعـيـيـن           
شود، توافق كردند كه سر جمع سطوح مزدي مطابق تورم اعالم شـده از            

به اين ترتيب و با توسل به آمار جعلي و        “   . سوي بانك مركزي تعيين شود    
بـا حضـور     “   شوراي عالي كار” ساختگي، و با برنامه اي از قبل طرح شده،          

وزير كار به اصطالح سطح دستمزد ها را مطابق نرخ رسمي تورم تعـيـيـن               
 !اين اوج دروغ پردازي و تقلب و فريب كاري است. كرد

نرخ واقعي تورم بسيار بيش از اين آمار جعلي و ساختگي است، و برخـي               
.   درصد، در بهترين حالت، ارزيابي مي كـنـنـد           30 تا   25كارشناسان آن را    

“ ستاد مزد كشـور   ” ، پيشنهاد   “ شوراي عالي كار  ” پيش از اعالم نظر رسمي      
 300پيشنهاد حداقـل     “   ستاد” اين  .   بازتاب گسترده اي در رسانه ها داشت      

.  را ارايه كرده بـود 1386هزار تومان به عنوان دستمزد كارگران براي سال     
 –مسئله دستمزدها و چگونگي تعيين آن جداي از سياست هاي اقتصادي          

 . اجتماعي و برنامه راهبردي خصوصي سازي نيست
ابالغيه اصـل  ” در حال حاضر، تاكيد كليه مسئوالن ارشد رژيم بر اجراي         

و پافشاري شاخص ولي فقيه در اين خصوص، منافع كارگران و بـه            “   44
در ايـن    .   ويژه مسئله چگونگي تعيين دستمزد ها را به چالش مي گـيـرد             

پيش از اقدام “   كار ايران” خصوص يكي از نمايندگان مجلس به خبرگزاري   
افزايش حقوق و مزاياي كارگران باعث ” :   به تعيين حداقل حقوق متذكر شد 

افزايش نقدينگي و رشد تورم است، در اين شرايط افزايش دستمزدهـا بـه           
وضعيت حقوقي همه كارگران و     .   نفع طبقه متوسط حقوق بگير نخواهد بود      
نه فقط كارگر و كارمند، بـلـكـه      .   كارمندان كشور بايد به حد مطلوبي برسد      

. تمامي طبقات كشور بايد از نظر رفاه عمومي در حد متوسطي قرار گيـرنـد            
 “....افزايش حقوق و مزايا از نظر علمي كار صحيحي نيست

درگيرو دار بحث هاي مربوط به دستمزد زحمتكشان انتشار مطلـبـي در      
صـنـدوق بـيـن       ” به قلم يكي از مدافعان سينه چاك “   كارگزاران” روزنامه  

جالب  “دولت و مزد كارگران” ، تحت عنوان 85 بهمن ماه 24، “المللي پول
و خواندني است و نوع نگاه و درك جناح هاي معيني را آشكار مي سازد و           
به طور كلي بينش پيروان اصول نوليبرالي اقتصاد در ارتبـاط بـا مسـئلـه                  

در اين مطلب از جملـه      !   دستمزد ها را از پس ظاهر تبليغاتي افشاء مي كند         
در روزهاي آينده و با نزديك شدن به آخـريـن روزهـاي            ” :   تاكيد شده بود  

آيا با اين ميزان دستمزد مي توان 

 !زندگي كرد؟

 و افزايش مـزد شـاغـالن          1386اسفند، مجادله بر سر تعيين حداقل مزد        
نهاد دولت به عنوان بازيگر اصلي در اقتـصـاد ايـران      .   افزايش خواهد يافت 

حتما مي داند با تجربه نا كام سال گذشته بايد كمال احتياط را در رفتـار و                  
با الـتـهـاب    ]   بخوان طبقه كارگر[ گفتار از خود نشان دهد تا جامعه كارگري   

نهادهاي كارگري و كارفرمايي يك ماه فرصـت دارنـد تـا         . . . .   مواجه نشود 
 را به صورت كارشـنـاسـانـه     1385تحليل ها، نتايج مطالعات و تجربه سال   

ايجاد شرايط ملتهب در مسـئلـه   .   طرح و به مرزهاي سازگاري نزديك شوند 
رهبران .  مي تواند فضا را تيره كرده و شرايط را ناشناس كند1386مزدهاي 

نهادهاي كارگري نيز حتما مي دانند كه ايجاد توقع و انتظارات بـر خـالف         
واقعيت هاي موجود و دادن وعده هاي خارج از قاعده به كارگـران فـاقـد                 

برخي گزارش ها و اخبار منتشره در روز هـاي           .   منطق استوار و متين است    
گذشته نشان مي دهد كه نهادهاي كارگري و كارفر مايي موجود با احتيـاط      
و رعايت الزام هاي منطقي و بر پايه عقل و درك شرايط و واقعيـت هـاي                 

 “. اظهار نظر مي كنند1386موجود در باره مزد 
مـنـطـق و      ” حال ببينيم اين اظهار نظرها و موضع گيري ها، كه بر پايه             

روزنـامـه   !   دانسته مي شوند، چيست و از سوي كدام نهادهـا اسـت؟    “   عقل
در “   كانون عالي كارفرمايـان   ” ، بيانيه   85 بهمن ماه    24،    “ دنياي اقتصادي ” 

در بخشي از اين بيانـيـه   .    را انتشار داد   1386باره دستمزد كارگران در سال      
جامعه كارگران اصيل و زحمتكش ايراني به اين درك رسيـده     ”  : آمده است 

اند كه در غياب سرمايه گذاري كافي و رو به رشد كه توسط كارفـرمـايـان                 
تامين مي شود اصوال كاري وجود نخواهد داشت تا آنها مـزدي دريـافـت                

رفتار و گفتار همه طرف هاي مرتبط و ذي نفع دربـاره دسـتـمـزد           . . . .   كنند
 بايد منطبق با واقعيت هاي  اقتصادي و اجتماعي امروز كشور باشـد،      1386

دامن زدن به التهاب ها و ناسازگاري ها دراين باره فايده ملمـوسـي بـراي           
كانـون عـالـي      . . . . جامعه كارگري، جامعه كارفرمايي و دولت نخواهد داشت       

كارفرمايان ايران با توجه به آنچه در اين نوشته مورد توجه قرار گرفته است           
و با هدف روشن شدن همه زاويه ها و گوشه هاي مربوط به تعيين دستمزد             

، آمادگي دارد با مسئوالن و مديران نهادهاي ذي نـفـع درايـن      1386سال  
 “....عرصه تعامل مثبت بر قرار نمايد

است كـه    “   اجتماعي  -واقعيت هاي اقتصادي” البته بايد پرسيد اين كدام    
فقط كارگران و زحمتكشان بايد آن را در نظر بگيرند و اصوال چـرا فـقـط                  

 سـال گـذشـتـه        10در تمام طول ساليان اخير به ويژه طي         !   زحمتكشان ؟ 
قدرت خريد طبقه كارگر سال به سال كاهش يافته و اينك ديگر چيزي بـر               

مگر چندي پيش حسين راغفر، مشاور وزير ! سر سفره آنان باقي نمانده است
اعـالم  “  ايسنا”رفاه در امور تامين اجتماعي، طي گفت و گويي با خبرگزاري  

نداشت كه نتايج مطالعات انجام شده در باره خط فقر به تفكيك استان هـا               
 نفري براي خروج از     5نشان مي دهد كه مثال در استان تهران يك خانواده           

 هزار تومان در آمد 400نيازمند ماهيانه ]   توجه كنيد حداقل[ خط فقر حداقل   
 مـقـايسـه    1386است؟ اين آمار را با حداقل دستمزد تعيين شده براي سال  

كنيد، از اين مقايسه چه نتيجه اي حاصل مي شود؟ آيا آنانـي كـه دم از                   
مي زنند و زحمتكشان را به توجه بدان دعوت مي كنند، خـود              “ واقعيت ها ” 

 !اين واقعيت ها را در نظر مي گيرند؟
خانه كارگر، شوراهـاي    ” ،  “ كانون عالي كارفرمايان  ” به هر روي، به دنبال      

و كليه نهادهاي زرد و ارتجاعي در خدمت رژيم، و سرانـجـام            “   اسالمي كار 
 . هزار تومان را تعيين كرد183شوراي عالي كار نيز رقم 

از قـول    “   دنيـاي اقـتـصـاد      ” بر پايه آماري كه چندي پيش در روزنامه         
كارشناسان مركز آمار ايران انتشار يافت، اعالم مي شود كه، بررسي هاي به 
عمل آمده اين واقعيت را نشان مي دهند كه حداقل دستمزد كارگران تنهـا              

 درصد هزينه هاي خانواده كارگران را تامين مي كند و اين به 28 تا 16بين 
آن معناست كه طبقه كارگر ايران و ديگر زحمتكشان در زير خط فقـر بـه                 

 .سرمي برند
اجتمـاعـي     -مسئله دستمزدها در چارچوب سمت گيري كنوني اقتصادي       

، بـه    “ 44ابالغـيـه اصـل        ” رژيم واليت فقيه و با توجه به اجرايي كردن          
وضعيت فرهنگيان،  .   سودزحمتكشان و مجموعه مزدبگيران حل نخواهد شد      

بنابر ايـن  .   كارمندان سطوح مياني و پاييني و طبقه كارگر گواه اين امر است 
مبارزه براي افزايش دستمزد مطابق با نرخ واقعي تورم مي تواند حلقه پيوند             
مبارزات همه مزد بگيران كشور باشد، و در اين زمينه همراه بـا خـواسـت                 

 . ايجاد و احياء سنديكاهاي واقعي، به محور پيكار صنفي مبدل گردد

آزادي براي همه زندانيان 
 !سياسي ايران
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 اسفند ماه با تيتر بزرگ در صفحه  اول خود           24روزنامه كيهان   !   مي كرد 
. را منتشر كرد و به تبليغ آن پرداخـت    “   صندوق بين المللي پول   ” گزارش  

و ديگر پايگاه هاي اينترنتي نيز با بر جسته ساخـتـن   “   فارس” خبرگزاري  
اين گزارش، دولت احمدي نژاد را دولتي موفق درعرصه اقتصادي، بنابـه            

 .مندرجات اين گزارش، معرفي كردند
چند نكته بسيار مهم در ارتباط با “ صندوق بين المللي پول”در گزارش 

كه توجه به آنها براي . وجود دارد“ 44ابالغيه اصل ”دولت احمدي نژاد و 
پي بردن به ماهيت واقعي دولت نهم و سمت و سوي سيـاسـت هـا و                   

بانك ”  : اين نكات از اين قرارند.   برنامه هاي آن حائز اهميت فراوان است      
مركزي قصد دارد با اجراي عمليات بازار آزاد كنترل بيشتري بر بـخـش              
پولي داشته باشد، دولت همچنين قصد دارد روند خصوص سازي را بـا               

ضـمـن   “   صندوق بين المللي پـول     ” .     قدرت و قوت بيشتري ادامه دهد     
حمايت از برنامه خصوص سازي در ايران توصيه مي كند براي موفقيـت             
بيشتر اين برنامه اصالحات بيشتري در بخش خصوصي انجام شـود تـا              

 “....اعتماد سرمايه گذاران بخش خصوصي جلب شود
دولت اخيرا روند خصوصي سازي را بـا          ”  : سپس در گزارش قيد شده    
 قانون اسـاسـي     44بر اساس ابالغيه اصل     .   قوت بيشتري دنبال مي كند    

 درصد شركت هاي 80كه از سوي آيت اهللا خامنه اي اعالم شد، بيش از 
ابالغ اصـل   .    سال آينده به بخش خصوصي واگذار شود       10دولتي بايد تا    

بـرنـامـه    .    روح و جان تازه اي به برنامه خصوصي سازي بـخـشـيـد              44
خصوصي سازي شركت هاي دولتي ايران تا پايان برنامه پنج ساله پنجم            

دولت ايران قصد دارد در ميان مدت هزينه هاي خود را . كامل خواهد شد
براي حركـت درايـن     .   از طريق در آمدهاي بخش غير نفتي تامين نمايد       

مسير دولت بايد به تدريج اعطاي يارانه به برخي از كاالها مـثـل كـود                 
دولت ايران براي بازپرداخت بدهي هـاي  .   شيميايي و شكر را حذف نمايد 

خارجي بخشي از ذخاير ارزي و منابع حساب ذخيره ارزي را هزينه خواهد 
با حمايت از برنامه دولت خواستار حـذف  “   صندوق بين المللي پول ” كرد،  

 “.قوانين و كنترل ها در بخش مالي و خصوصي سازي بانك هاست
در قسمت ديگر اين گزارش از دولت احمدي نژاد براي حـركـت در                

خصوصي ”  : مسير اصالح ساختار اقتصادي تمجيد شده، و تاكيد مي گردد   
بـه  [ سازي نيازمند بستر مناسب قانوني است و اصالحات بايد با هـدف              

نـظـيـر    [ كاهش موانع دولتي و قانونـي    ]   تاكيد صندوق خوب توجه شود    
صورت بگيرد و بـخـش       ]   قانون جديد سرمايه گذاري و تغيير قانون كار       

دولت ايران خـود را    .   خصوصي بايد قدرت كافي را در اختيار داشته باشد        
 “....براي افزايش رقابت و اجراي قانون ضد انحصار آماده مي كند

به اين ترتيب دولت احمدي نژاد كه در ظاهر شعارهاي عوام فريبـانـه              
مي دهد در عرصه اقتصادي تابع و فرمانبردار نسخه هـا و دسـتـورات                 

 !است و دراين راه مي كوشد“ صندوق بين المللي پول”
اين گزارش بدان معناست كه دولت احمدي نژاد اين خواسته هـيـئـت        

بايد به اصـالحـات سـاخـتـار          “ را كه،“   صندوق بين المللي پول ” مديره  
 “ . اقتصادي سرعت بخشيده شود تا اعتماد سرمايه گذاران حاصل شـود           

فشار به طبقـات مـحـروم و          .   پذيرفته و در اجراي آن كوشش مي كند       
زحمتكش، جلوگيري از افزايش دستمزد كارگران، برخورد شديد با توليـد           
كنندگان داخلي، همگي، از شرايط  اين برنامه است كه تـوسـط دولـت                

 !مدعي مهرورزي و عدالت طلبي اجرا مي شود
در اين زمينه سياست هاي دولت احمدي نژاد، باعث شده تا كسـري               

هم اكنون با توجه به حـمـايـت         .   بزرگي  در تراز بازرگاني ايران پديد آيد       
دولت از تجار عمده و دالالن و شركت هاي وابسته به سپاه پـاسـداران            
حجم واردات به كشور ابعاد شگفت آور به خود گرفته است بنـابـه آمـار           

 ميـلـيـارد دالر      37، بيش از 1385 ماه سال 11رسمي گمرك ايران، در  
 ميليارد دالر صادرات غير نفتي از مبادي رسمي كشور 18واردات و حدود 

، بنابه بر آورد اداره      1385انجام شده و اين نشان مي دهد تا پايان سال           
 14 ميليارد دالر واردات در مقابل كمتر از     41كل گمرك ايران بيش از  

ميليارد دالر صادرات غير نفتي وجود داشته و كسري تراز بازرگاني كشور           
 ميليارد دالر رسيده است كه اين ميزان كسري در نـيـم              26به باالتر از    

اين آمار كاالهاي قاچاق را كه      .   سده اخير تاريخ ميهن ما بي سابقه است       
سپاه پاسداران در آن نقش اساسي دارد را در بر نمي گيرد اگر آمار قاچاق   
كاال به داخل كشور را به اين ارقام اضافه كنيم، رقمي غير قابل تصور در  

.  ميليارد دالر را بالغ مي گـردد 60برابر ما خواهد بود  كه رقمي  بيش از           
اين ارقام رسمي به معناي فاجعه در اقتصاد ملي است و دولت احـمـدي               

 !نژاد مسئول اصلي آن محسوب مي گردد
 و سياست هاي دولت احمدي نژاد در راستاي فرامين        44ابالغيه اصل   
و بانك جهاني تنها بـه سـود        “   صندوق بين المللي پول   ” و نسخه هاي    

منافع اليه هاي انگلي و غير مولد سرمايه داري ايران و در تضاد آشكـار               
  . با منافع ملي و منافع اكثريت قاطع مردم و زحمتكشان ميهن ماست

بحث در باره تاثير تحريم هاي اعمال شده از سـوي شـوراي امـنـيـت           
در اين خصـوص  .   سازمان ملل متحد بر اقتصاد ايران، با حرارت جريان دارد       

در اوايل فروردين ماه سال جاري، ابراهيم شيباني، رييس كل بانك مركزي         
جمهوري اسالمي در خالل همايش مالي اسالمي كه در كـواالالمـپـور،               
پايتخت مالزي، برگزار شد، طي سخناني اعالم داشت كه، قطع نامه تحريم            
ايران يك جنگ رواني بر ضد ايران است و تحريم ها تنها جنبه نـمـاديـن                 

همزمان با رييـس بـانـك      .   دارد و تاثيري بر وضع اقتصادي نخواهد داشت     
مركزي، داود دانش جعفري، وزير اقتصاد دولت احمدي نژاد، نيز تـحـريـم               

زيان اين تحريم ها ” :   هاي اعمال شده را بي تاثير و گذرا ناميد و متذكر شد          
 “ . تنها متوجه ايران نيست و شركاي اقتصادي ايران نيز آسيب مي بيـنـنـد              

و تالش رژيم واليت فقيه براي بـه        “   شوراي امنيت ” همزماني تحريم هاي    
 قانون اساسي، فضايي 44اجرا در آوردن ابالغيه ولي فقيه در خصوص اصل 

پر التهاب در عرصه اقتصادي ايجاد كرده است و اين امر سمـت و سـوي        
 سـالـه و       20تحوالت اقتصادي به ويژه برنامه هاي مربوط به چشم انداز           

 ! برنامه چهارم توسعه را تحت تاثير خود قرار داده است
اين تاثير را خصوصا در تشديد رويارويي جناح بندي هاي گوناگون رژيـم             

از رويارويي  و صف آرايي يي كه هنگام تصـويـب اليـحـه           .   شاهد هستيم 
 در مجلس، ميان دولت و مجلس، و در          1386بودجه كل كشور براي سال      

واقع در ميان طيف ارتجاع حاكم، رخ داد تا افزايش دامنه انتقاد و فشار جناح 
رفسنجاني و حاميان او بر ضد روش ها و سياست هاي دولت احمدي نـژاد               

 .در عرصه اقتصادي حكايت از كشمكش و  برخوردها در اين عرصه است
به دنبال انتخابات هيئت رييسه اتاق بازرگاني و فعل و انفـعـاالت فـوق                
العاده مهم درآن كه منجر به حضور دو باره بخش هاي سابقا طرد شده  در                
تركيب هيئت رييسه كه تحولي قابل توجه در نقش و موقعيت و مـيـزان                 

و مطبـوعـات داخـل      .     توانايي اليه هاي مختلف سرمايه داري ايران است       
دنيـاي  ” از جمله روزنامه .   كشور از آن به عنوان تغييرات اساسي نام برده اند     

انتخـابـات   ” :     خود چنين نتيجه گرفت85 اسفند ماه 7در سر مقاله “  اقتصاد
اتاق بازرگاني با همه حرف و حديث ها نهايتا به پايان رسيد و نتيـجـه آن                  
مشخص شد، نكته جالب توجه اينست كه نتيجه انتخابات اتاق بـازرگـانـي              
همسان با نتيجه انتخابات شوراي شهر استان تهران و تا حدودي كل كشور   

اين امر نشان دهـنـده قـوت      !   هيچ كس اكثريت مطلق نياورده است  .   است
رقباي موجود هم در عرصه سياسي و هم در عرصه تجاري است كه خبر از      
وجود تنوع گريز ناپذير در متن جامعه ايران مي دهد، ديگر نمي توان انكـار               
كرد كه بخش هاي سنتي و مدرن در جامعه ايران به اندازه هاي قابل توجه    
وجود دارند و هر كدام نمايندگان خود را در عرصه هاي مـخـتـلـف چـه                    
انتخابات سياسي و چه انتخاب هاي تجاري و صنفي به عنوان پـيـروز بـه              
منصه تصميم گيري ارسال مي كنند تركيبي شدن شوراي شـهـر واتـاق                
بازرگاني نويد اين را خواهد داد كه منافع هيچ بخش جامعه ناديده گـرفـتـه       

) شوراها و اتاق بازرگـانـي  ( انتظار مي رود موفقيت اين دو نهاد  . . . نخواهد شد 
 “.به اميد آن روز.در آينده الگويي براي نهادهاي بزرگتر و مهم تر گردد

در مجلس نيز هنگام بحث برسر تصويب اليحه بودجه كل كشور، تبصره        
هايي از تصويب گذشت كه دولت احمدي نژاد و حاميان آن به شـدت در                 

مقاومت دولت و هواداران آن ناشي از مـوقـعـيـت            .   برابر آن مقاومت كردند   
تضعيف شده آنها پس از انتخابات شوراها و تحوالت پس از آن صـورت                 

بي جهت نبود كه الياس نادران، رييس كميسيون ويـژه           .   گرفته و مي گيرد   
، در   44مجلس براي بررسي نحوه اجراي شدن سياست هاي كلي اصـل             

تكليف جديد براي دولت در راه است،      ”  : جمع خبرنگاران خاطر نشان ساخت    
 درصد تصدي هاي    60بر اساس اين تكليف قانوني، دولت موظف مي شود          

نادران در ادامه سخنـان   “ .  را تا پايان سال آينده واگذار كند       44غير از اصل    
خصوصي (بخش ديگري از موانع اجراي سريع اين سياست ها  ” :خود افزود

درهـر  . . .   به افراد بر مي گردد كه از وضعيت فعلي منافعـي دارنـد                )   سازي
صورت عده اي در كشور حضور دارند كه به دليل پيوند بـا بـخـشـي از                     
حاكميت، از رانت هاي پنهان استفاده مي كنند و عالقه اي به تغيير شرايط              

اين موضع گيري اشاره اي صريح به دولت و مدافعـان آن             “   . موجود ندارند 
بود،  زيرا آنها ضمن پشتيباني از برنامه هاي خصوصي سازي خواستار شيوه            
هايي در اجراي آن هستند كه به موقعيت آنها در حاكميت لطمه و آسـيـب                

دامنه اين رويارويي و نبرد قدرت تا بدانجاست كه هر يـك از             !   وارد نسازد 
صندوق بين المللـي  ” جناح ها مي كوشند خود را مجري واقعي نسخه هاي           

اين امر زماني كه گزارش تحليلي اين نهاد در . بدانند“ بانك جهاني”و “ پول
 انتشار يافت كامال خود نمـايـي        85خصوص اقتصاد ايران، اواخر اسفند ماه       

صندوق بين المللي پول، ابالغيه اصل 

  و دولت احمدي نژاد44
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 سازمان ملي، منطقه اي و 70 كشورجهان، و از طرف 50نماينده و مهمان از 
بين المللي فعال در رابطه با امور جوانان، در هانوي، پايتـخـت جـمـهـوري            

با در بر داشتن عضويت بيـش   “ . د. ج. ج. ف” .     سوسياليستي ويتنام، برگزار شد   
از صد سازمان جوانان و دانشجويان ترقي خواه كه ده ها ميليون نفر را در                 
صفوف خود در پنج قاره جهان گرد مي آورند، اعتبار ويژه اي در سطح جهان    

 “ . د. ح. ج. ف” در نمايش ابعاد اين اعتبار كافي است به اين حقيقت كه            .     دارد
پيامبر ”  نقش 1987مقام عضو مشاور سازمان ملل را دارد و همچنين از سال  

 .، از سوي دبيركل سازمان ملل، را ايفاء مي كند، اشاره كرد“صلح
 ماه كوشش مداوم در رابـطـه بـا        10كنگره هفدهم كه به دنبال بيش از  

تدارك سياسي و عملي آن برگزار شد، انعكاس موفقي از روند تدارك جمعي             
و دموكراتيك، و از نظر بحث و عمل و مشاركت و بسيج سـيـاسـي فـعـال            
.  نمايش دهنده اهداف و ايده آل هاي انساني و ترقي خواهانه فدراسيون بـود    
كنگره نمايشي چشمگير و موفق در رابطه با نقش فدراسيون در ايـجـاد و                 
گسترش  اتحاد، همكاري، عمل سازماندهي شده، همبسـتـگـي و تـبـادل           

بحث هاي همه جانبه  .   اطالعات و تجربيات در ميان سازمان هاي درگير بود       
كنگره هفدهم تبلوري از نقش بي بديلي است كه جوانان جهان و سـازمـان               
هاي مستقل و ترقي خواه آنان در مبارزه بر ضد تـجـاوزگـري، اسـتـثـمـار                 
امپرياليستي، در دفاع از صلح، همبستگي بين المللي و تغييرات اجتماعـي و              

 .گسترش حقوق جوانان دارند
 شخصيت هاي برجسته سياسي و اجتماعي ويتنام و همچنيـن سـازمـان           

حضـور   ، در مراسم افتتاحيه كـنـگـره         “ . د. ج. ج. ف” هاي بين المللي دوست     
، “ د. ج. ج. ف” ، پرزيدنـت     “ ميگوئل ماديرا ” كنگره با سخنراني رفيق     .     داشتند

رفـيـق   .     كه از رهبران سازمان جوانان كمونيست پرتغال است، آغاز گرديـد          
ضـمـن بـر       “ . د. ج. ج. ف” ماديرا در سخنراني خود در مراسم افتتاحيه كنگره         

شماري تالش هاي هدفمند سازمان هاي جوانان ترقي خواه جهان در رونـد             
آمادگي، تعهد و كوشش اتحاديه ”تدارك و برگزاري اين اجالس با اهميت از 

جوانان كمونيست هوشي مين و جوانان ويتنامي، و حزب كمونيست ويتـنـام             
براي فراهم آوردن همه امكانات و تسهيالت ضرور براي اجراي موفـقـيـت              

 .و مهمان نوازي شايسته از نمايندگان كنگره قدرداني ويژه كرد“ آميز كنگره
پس از ارائه تحليلي از اوضاع جهان و به ويژه تـهـاجـم     “ . د. ج. ج. ف” صدر  

نظامي امپرياليسم با هدف كسب هژموني مطلق و هميشگي بر جـهـان، و               
تهديدي كه از اين بابت متوجه كشورهاي مستقل و خلق هاي جهان اسـت،        
به تالش هاي امپرياليسم براي ارائه يك تاريخ مخدوش و دستكاري شده از  

رفقاي عزيز، ما به پايان ”:  تحوالت گذشته و حاضر جهان اشاره كرد و گفت
ايدئولوژي و تاريخ آنگونه كه سرمايه داري پيش بيني مي كرد، نرسيده ايم و 

دو گرايش اصلي در مقابل همديگر ايستـاده        .     زندگي آن را ثابت كرده است     
در يك سمت، امپرياليسم با سياست هاي مداخله گرايانه و جنگ طلبانه :  اند

.  آن، و در طرف ديگر مردمي كه براي حقوق حقه خود مبارزه مـي كـنـنـد                  
مادامي كه بي عدالتي و استثمار در جهان حكومت مي كند، مادامي كه مردم    

امروز اوضاع ... مورد ستم واقع مي شوند، هميشه مقاومت وجود خواهد داشت
بغرنج و خطرناك حاكم در سراسر جهان چالش هاي دشوار تر و مسئولـيـت               

تالش مي كنـد   “ . د. ج. ج. ف” .     هاي بزرگ تري را در مقابل ما قرار مي دهد         
تا با تقويت صفوف خود در تمامي قاره ها، فعاليت خود در دفاع از منـافـع و       

ما مبارزه مان را براي سازماندهي جـوانـان و       .     حقوق جوانان را ارتقاء دهد    
دانشجويان در كشور هاي مان بر پايه مشكالت مشابه و يكسـان بـخـش                
عظيمي از جوانان، برپايه خواسته ها و شعارهاي مشتركي كه تشكيل دهنده            

 “     .پرچم معرف فدراسيون است، ادامه خواهيم داد
اسـت،    “ . د. ج. ج. ف” كه از اعضاي با سابقه  “ سازمان جوانان توده ايران   ” از  

در پيام شـوراي اجـرايـي        .     نيز براي شركت در اين كنگره دعوت شده بود     
پس تـبـريـك     “ . د. ج. ج. ف” سازمان جوانان توده ايران به هفدهمين كنگره          

مبارزه ” برگزاري موفقيت آميز كنگره،  تعهد جوانان ترقي خواه ميهن مان به   
متحد با جوانان سراسر جهان بر ضد امپرياليسم، تهاجم نو ليبرالي به حقـوق              

زحمتكشان، بر ضد جنگ و ميليتاريسم، و در دفاع از صلـح و               ...ادامه  همبستگي جوانان جهان با 
دموكراسي و حقوق جوانان به بهره مند بودن از حقوق بشر و             

 .  مورد تاكيد قرار گرفت“ توسعه مترقي
پيام سازمان جوانان توده ايران در ادامـه پـس از ابـراز                  
همبستگي با مبارزه با شكوه مردم و جـوانـان كشـورهـاي                
سوسياليستي و مترقي كه مورد تهديد امپرياليسم قرار دارنـد،           
همبستگي خود را با جوانان و خلق هاي كشورهايـي كـه در        
چنگال رژيم هاي ديكتاتوري گـرفـتـارنـد، اعـالم كـرد و                 
ديكتاتوري را عاملي موثر در گسترش فقر، عقب مانـدگـي و             

در انتهاي پيام، تـوده اي    .   زوال استقالل اين كشورها دانست 
بـا   “ . د. ج. ج. ف” هاي جوان ضمن قدرداني از ادامه همبستگي        

مبارزه ” مردم و جوانان ايران، كنگره هفدهم را فراخواند كه از           
پيچيده مردم و جوانان ايران براي توسعـه صـلـح آمـيـز و                  

 .         حمايت كند“ دموكراتيك كشورمان
بخش عمده اي از كنگره به بحث، اصـالح و تصـويـب                 
قطعنامه هائي اختصاص داشت كه از پيش در كميسيون هـاي   

از .     متعدد موضوعي و يا منطقه اي فدراسيون تهيه شده بودند         
جمله اسنادي كه به تصويب كنگره رسيدند مـي تـوان بـه                
قطعنامه هائي  در رابطه با حقوق جوانان، آموزش و پـرورش،        
اشتغال، محيط زيست، برابري جنسي، بهداشت، صلح، خـلـع           
سالح و امنيت بين المللي، نفي نژاد پرستي و همچنين بيانيـه            

 .   سياسي كنگره اشاره كرد
همچنين قطعنامه هـاي ارائـه     “     . د. ج. ج. ف” كنگره هفدهم   

در رابـطـه بـا        )   قاره اي  (   شده از كميسيون هاي منطقه اي   
مسائل مبتال به اين مناطق را به بحث و تصـمـيـم گـيـري            

پاسيفيـك در      -در قطعنامه ارائه شده از منطقه آسيا      .     گذاشت
رابطه با اوضاع منطقه و تهديدات اياالت متـحـده بـر ضـد                

سياست هـاي ايـاالت       “   . د. ج. ج. ف”   ” :     كشورمان آمده است  
متحده در رابطه با ايران را  قوياٌ  مردود مي شمارد و مـجـدداٌ                
تاكيد مي كند كه مخالف هرگونه ماجراجويـي نـظـامـي در               
خاورميانه است،  و تشديد درگيري هاي نظامي و يا سياسي در 
منطقه را بر ضد منافع مردم ايران و منطقه خاورميانه، و صلـح       

 “ .جهاني ارزيابي مي كند
در قطعنامه مصوب كنگره، در مورد حقوق جوانان، ضـمـن            
بررسي مشكالت زندگي جوانان در كشورهاي سرمايه داري و         

سرمايه داري   “   جهاني شدن” در حال رشد، به اين حقيقت كه     
باعث از بين رفتن حقوق و مزاياي طبيعي و راستين جـوانـان             

از زمان برگزاري شانزدهمـيـن      ”   .   شده است، اشاره شده است    
ميـلـيـون هـا       .  كنگره، كيفيت زندگي جوانان بدتر شده است 

جوان دسترسي به آموزش و پرورش، اشتغال مناسب و يا بهره           
گيري از مزاياي يك زندگي سربلند و انساني ندارند، وضعيت و 

يكي از مهمتريـن   .   شرايط دختران و زنان جوان وخيم تر است       
حقوق جوانان، حق به بهره مندي از زندگـي اجـتـمـاعـي و              

 “      .سياسي، آزادي و حق تعلق به تشكل ها است
 4بـراي    “     د. ج. ج. ف”در انتخابات ارگان هاي نوين رهبري  

سال آينده، نماينده سازمان جوانان كمونيست پرتغال مجدداٌ به      
مقام صدر و  نماينده سازمان جوانان كمونيست كوبا به مـقـام             

نماينده سازمـان جـوانـان       .     دبيركلي فدراسيون انتخاب شدند   
 سال گذشته به نمايندگي از مـنـطـقـه          8توده ايران همچون    

پاسيفيك، به مسئوليت ارگان مالي فدراسيون انتـخـاب           -آسيا
 .شد
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مدافع حقوق سنديكايي،  دانشجوي آزادي خواه و استبداد ستيز، فـرهـنـگـي           
زحمتكش و معترض، زنان مبارز براي رهايي از بندهاي ضد انساني قـوانـيـن               

دشمنان اسالم و ميهن    ” قرون وسطايي و نيروهاي سياسي دگرانديش همگي        
 . اند“ اسالمي

بديهي است كه چنين برداشت واژگونه يي از منافع ملي و اتحاد ملي نـمـي          
تواند همخواني با واقعيات داشته باشد و يا مورد تأييد نيروهاي ملي و آزادي                

 .  خواه كشور باشد
اعالم و نام گذاري هايي از اين دست  چيزي جز مانور سياسي به مـنـظـور                

عوام فريبي يي كه سالهاست تأثير خود را از دسـت داده             .     عوام فريبي نيست  
اجتماعي كشور از ماهيت اصـلـي         -است و بخش وسيعي از نيروهاي سياسي        

مجاهدين انـقـالب     ” به عنوان نمونه در اعالميه سازمان .  آن به خوبي آگاهند 
اي كاش تجارب گذشته اين امكـان را         ”   :   در اين زمينه مي خوانيم    “   اسالمي

هاي ساالنه امـيـدوار بـاشـيـم و در ايـن                   گذاري  داد تا به اثربخشي نام      مي
، اما متأسفـانـه   . . .    ها افق تغيير و تحول و بهبود را به روشني ببينيم            نامگذاري

نظر  صرف.   كند بخشي را در برابر ما ترسيم نمي مشاهدات فردي تصوير رضايت 
از اين حقيقت، در باره اتحاد ملي و انسجام اسالمي بايد گفت مفاهيمي از اين              

“ هاي متفاوت و گاه متضاد قرار گيرد        توانند موضوع تفاسير و دريافت      دست مي 
بياينه سپس در ادامه ضمن اشاره به برداشت سران رژيم در اين زمينـه مـي                 

اتحاد ملي در ديدگاه دوم نه نسبتي با كثرت دارد و نه بـرآمـده از       :   ”   :   افزايد
در اين  .   تابد  گونه تنوع و تكثري را برنمي       تضارب آرا و افكار است و اساساً هيچ       

ديدگاه ، اتحاد و وحدت يك انتخاب ملي نيست، بلكه ضـرورتـيـسـت كـه                   
دهد و تحقق آن را حول موضوع يا موضوعاتي كه  حكومت آن را تشخيص مي

گيـري شـده، از        مستقل از عرصه عمومي و فارغ از مشاركت عمومي تصميم       
سـويـه و        چنين تصوري از اتحاد ملي ، در فرايندي يك        .   كند  جامعه طلب مي  
شود و الجرم براي تحقق  گيرد و جامعه ملزم به رعايت آن مي آمرانه شكل مي  

 افزاري بهره برد    هاي سخت   ها و تدابير امنيتي و روش       و بقاي آن بايد از روش     
 ). 86 فروردين 24، “ايسنا”به نقل از (“ 

نيز در سخـنـانـي       “ نهضت آزادي ايران  ” محمد توسلي، رئيس دفتر سياسي      
حمايت از نهادهاي مدني است كـه  “   اتحاد ملي” راه كار ايجاد ” :   اشاره كرد كه  

متأسفانه نه تنها در دولت نهم  تقويت نشده اند بلكه برخورد با جنبش هـاي                 
به نقل از پايگـاه خـبـري      ( “   دانشجويي، زنان و كارگري بيشتر هم شده است    

 ).1386 فروردين ماه 24، “امروز”
حوادث ماه هاي اخير و باال گرفتن تشنج در منطقه بي شك از جمله مسايل 
حياتي هستند كه سرنوشت آينده كشور و منافع ملي ايران با آن در ارتـبـاط                  

حزب ما در موضع گيري هاي متفاوت و متعددي در ماه هاي            .   تنگاتنگي است 
اخير ضمن هشدار باش نسبت به خطرات جدي يي كه ميهن ما را از سـوي           
توطئه هاي امپرياليسم آمريكا، براي برقراري كنترل كامل بر خليج فـارس و              
خاورميانه تهديد مي كند، در عين حال تأكيد كرده است كه بايد بـا تشـديـد                  

تبليغاتـي سـران     -مبارزه بر ضد ارتجاع حاكم اجازه نداد تا مانورهاي سياسي           
 . رژيم منافع كشور و مردم ما را با خطرات جديد رو به رو كند

اعالم خبر تحريك آميز رسيدن ايران به غني سازي اورانيـوم در سـطـح                 
كه بسياري از ناظران و كارشناسان داخلي و بين الملـلـي آن را در         ,   صنعتي

سطح يك ادعاي تبليغاتي مي دانند، آنهم درست پس از صدور قـطـعـنـامـه                  
شوراي امنيت چه معنايي، جز تحريك جو بين المللي بر ضد ايران، و بـهـانـه                 

 . دادن به امپرياليسم مي تواند داشته باشد
نخست در زمينه صحت ادعاهاي احمدي نژاد،  كافي است اشاره كنيم كـه        

: معتقـد اسـت كـه       “   آژانس بين المللي انرژي اتمي”محمد البرادعي، رئيس  
ي توليد صنعتي اورانيوم وجود دارد، و ايران هنـوز            هاي مختلفي درباره    تعريف” 

همچنين سرگئي  “   . در مراحل آغازين ساخت نيروگاه غني سازي اورانيوم است        
در كنفرانس مطبوعاتي   )   روس اتم ( كريينكو، رييس آژانس انرژي اتمي روسيه       

ما از ” :   اش به ژاپن،  در اين زمينه مي گويد يي، در توكيو در جريان سفر كاري      

بنا به اعالميه هاي انـجـام شـده      . اوضاع به وجود آمده نگرانيم  ...ادامه اتحاد عمل و همكاري 
وي ادامه “   . ايران تعداد سانتريفيوژهاي خود را افزايش داده است 

توان آن را سطح صنعتي ناميد، به صراحت    اما اينكه آيا مي   ”    : داد
 “.خير: بايد بگويم كه كارشناسان روس اتم معتقدند

در همين شرايط نيكالس برنز، مـعـاون سـيـاسـي وزارت                
امورخارجه آمريكا، در واكنش به رويدادهاي اخير، و در توضـيـح     

اگر زمان كافي در    ” :   سياست آمريكا در قبال ايران از جمله گفت       
نظر گرفته شود، تالش هاي ديپلماتيك بـراي تـحـت فشـار               
اقتصادي قرار دادن ايران و همچنين انزواي سياسي ايران نتيجه 
مي دهد و جمهوري اسالمي از توسعه برنامه تسليحات اتـمـي             

درحالي كه همزمان ” :   وي سپس افزود“   . . . اش دست بر مي دارد    
اياالت متحده تالش مي كند به برنامه تسليحات اتمـي ايـران             
پايان دهد و پشتيباني تهران از تروريسم در خاورميانه را متوقف           

بـه  “     . سازد، گزينه اقدام نظامي عليه ايران هم بايد مطرح باشد         
اسـت و نـه       “   مطلوب” اقدام نظامي عليه ايران نه «:   گفته برنز 

 .»“اجتناب ناپذير”
بر اين اساس روشن است كه حوادث منطقه، برنـامـه هـاي              
برتري طلبانه امپرياليسم آمريكا و سياست هاي نابخرادنه سران         
رژيم واليت فقيه در مجموع خطرات جدي يي را براي مـنـافـع           
ملي ميهن ما پديد آورده است كه بايد با هوشياري و دقت با آن              

در چنين شرايطي اتحاد عمل و همـكـاري هـمـه       . برخورد كرد 
نيروهاي ملي و آزادي خواه ضرورتي اساسي و درنگ نـاپـذيـر              

اين اتحاد عمل بايد از يك سو متوجه مبارزه  قاطع  بـا                .   است
هرگونه مداخله خارجي در امور ميهن باشد و از سوي ديگـر بـا          
مخالفت با موضع گيري ها  ارتجاع حاكم، رژيم را وادار به تغيير             
روش و حركت به سمت قبول سياست هايي همچون اعـتـمـاد             
سازي، براي تخفيف بحران و حل و فصل مسايل از طـريـق                

تحريك جـو بـيـن      .     سياسي و مذاكرات بين المللي، سوق دهد     
المللي بر ضد ايران تنها آب به آسياب امپرياليسم، و خصـوصـاً              
گروه هاي نو محافظه كار وابسته به انحصارهاي اسلحه سـازي           
و نفتي، مي ريزد كه متر صدند حتي با وجود جنـبـش وسـيـع                 

را براي ماجراجويي هاي “   الزم” جهاني بر ضد جنگ بهانه هاي       
سياست هاي خام و تشنج آفرين، به قصد بهـره  .   جديد پيدا كنند  

برداري تبليغاتي داخلي و منطقه يي نه تنها دفاع از منافع مـلـي              
كشور نيست بلكه عاملي است در جهت به خطر انداختـن ايـن              

ميزان پايبندي به منافع ملي حركت آگاهانه در زمـيـنـه             .   منافع
تحقق خواست اكثريت مردم و نيروهاي اجتماعي، تحقق آزادي         
و حقوق دموكراتيك و حركت به سمت استقرار عدالت در جامعه          
است و نه شعارهاي عوام فريبانه  و بي محتويي كه سران رژيم             

تجربه سياست نابخردانه ادامـه جـنـگ         .   روزانه تكرار مي كنند   
خانمان سوز و امپرياليسم بر افروخته ايران و عراق، در حالي كه            
شرايط براي پايان دادن به جنگ مهيا بود، نشان داد كه چگونه            

و ضـد    “   ضد اسـتـكـبـاري      ” مي توان در عين دادن شعارهاي       
در عمل به پيشبرد سياست هاي امپرياليسم بـراي          “   آمريكايي” 

كنترل منطقه، حضور گسترده و دايمي نظامي و تأمين مـنـافـع             
 . استراتژيك آن در خليج فارس و منطقه خاورميانه ياري رساند

بايد هرچه سريع تر با اتـحـاد     .  بايد جلو تكرار فاجعه را گرفت 
عمل و بسيج همه نيروهاي مردمي سياست هـاي خـطـرنـاك              
ارتجاع را با شكست روبه رو كرد و با اتكاء به هـمـبـسـتـگـي               
نيرومند جهاني توطئه هاي امپرياليسم براي دخـالـت در امـور         
ميهن مان و به راه انداختن ماجراجويي نظامي جديدي را خنثـي      

 .ساخت
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دست مي آيد، يا به دليل خشكسالي طوالني مدت در طي ماه هـاي كـاشـت و                    
اين كه ونزوئال الكل توليـد  .   برداشت ميزان نيشكر در هر هكتار كاهش يافته است      

شده را صادر نمي كند و آن را به مصرف سوخت مي رساند كه براي محيط زيست     
اما در كوبا به كارگيـري تـكـنـولـوژي         .   نيز مفيد است، براي من قابل درك است       

. پيشرفته و عالي برزيل براي توليد الكل از نيشكر بيشتر يك رؤيا است تا واقعيـت               
در كشور ما زميني را كه قرار است به توليد مستقيم الكل اختصاص دهيم بـهـتـر         
است براي توليد فراورده هايي به كار بگيريم كه مصرف خوراكي براي مردم دارند              

 .و محيط زيست را هم حفاظت مي كنند
همه كشور هاي جهان، بدون استثنا، چه فقير و چه ثروتمند، اگر فقط تمام المـپ                
هاي معمولي رشته اي شان را با المپ هاي فلورسنت تعويض كنند، مي تـوانـنـد                 
ميليون ها ميليون دالر در سرمايه گذاري و سوخت صرفه جويي كنند؛ كاري كه ما      

اين كار يك مسكّن است در مبارزه    .   در تمام خانه ها در سراسر كوبا انجام داده ايم         
 .با تغييرات آب و هوا، بدون اين كه ساكنان كرة خاكي را از گرسنگي بكُشيم

چنان كه مالحظه مي كنيد من براي توصيف سيستم و آنان كه اربابان اين جهـان       
اين وظيفه به بهترين وجهي توسط كارشنـاسـان         .   شده اند، صفتي به كار نمي برم      

مطلع، دانشمندان صادق سياسي و اجتماعي ـ اقتصادي پرشمار جهان انجام خواهد     
داشـتـن يـك      .   شد، كه پيوسته مسائل روز و آيندة نوع بشر را بررسي مي كنـنـد              

. كامپيوتر و دسترسي به شبكه هاي فزايندة اينترنت براي انجام اين كار كافي است
امروزه براي نخستين بار ما اقتصادي به واقع جهاني و قدرتي برتر در زمينه هـاي        
اقتصادي، سياسي و نظامي را به چشم مي بينيم كه به هيچ وجه شباهتي بـه روم       

برخي ممكن است بپرسند كـه چـرا        .   باستان ندارد كه تحت سيطرة امپراتورها بود      
صحبت بر :   پاسخ من چنين است   .     من دارم از گرسنگي و بي آبي سخن مي گويم         

سر روي ديگر سكه نيست، بلكه حرف بر سر جوانب گوناگون چيز كامالً متفـاوت               
ديگري است، مثالً يك تاس شش وجهي يا يك جسم چند وجهي كه وجوه بسيار               

 .زيادتري دارد
، بنگـاه خـبـري      TELAM( “  تل اَم”اين بار از يك آژانس خبري رسمي به نام  

 تأسيس شـده اسـت و در         1945نقل قول مي كنم كه در سال )   رسمي آرژانتين 
 :مجموع با مسائل اقتصادي و اجتماعي جهان آشنايي خيلي خوبي دارد

 ميليارد نفر در كشورها و مناطقي زندگي خواهـنـد   2 سال، نزديك به    18فقط طي   
دو سوم مردم جـهـان در       .   كرد كه آب براي آنها رؤيايي از گذشتة دور خواهد بود   

مناطقي زندگي خواهند كرد كه نبود آب تنش هاي اجتماعي و اقتصادي اي بـه                 
وجود خواهد آورد كه مي تواند منجر به جنگ بين ملت ها براي دسـتـيـابـي بـه                     

 سال گذشته نرخ افـزايـش مصـرف آب        100در .   قيمتي شود“   طالي آبي رنگ ” 
شوراي جهاني  بر اساس آمار    .     بيشتر از دو برابر نرخ رشد جمعيت جهان بوده است         

 تعداد كساني كه با  بي آبـي روبـرو       2015  تخمين زده مي شود كه تا سال          آب،
 مـارس، ضـمـن        23سازمان ملل در روز    .    ميليارد نفر خواهد بود    5/3خواهند بود   

برگزاري روز جهاني آب، از همة اعضا خواست تا با هماهنگي با سازمان جـهـانـي                 
به مسئلة كمبود بين المللي آب توجه كنند، با اين هـدف    )   فائو( تغذيه و كشاورزي    

كه بر اهميت فزايندة مسئلة كمبود آب در جهان و نياز به همكاري و هماهـنـگـي            
. گسترده تر براي تأمين و تضمين مديريت مؤثر و پيگير منابع آب تـأكـيـد شـود                  

 لـيـتـر    500بسياري از مناطق جهان از كمبود شديد آب رنج مي برند و با كمتر از                
روز به روز بر تعداد مناطقي كـه از    .   مكعب  آب براي هر نفر در سال سر مي كنند   

برخي از پـيـامـدهـاي     .  كمبود مزمن اين مادة حياتي رنج مي برند، افزوده مي شود 
كمبود آب عبارتند از ناكافي بودن اين مايع گرانبهاي ضروري براي تولـيـد مـواد                 
غذايي، رشد ضعيف صنعت، مناطق شهري و گردشـگـري، و بـروز مشـكـالت               

 .بهداشتي
تازه هنوز به حقايق پر اهمـيـت        .   همه اين نقل قول ها از بنگاه خبري تل اَم است          

ديگري چون آب شدن يخ هاي گرينلند و قطب جنوب، آسيب هاي وارد شده بـه              
الية  اوزون، و افزايش ميزان سرب در ماهي هايي كه بخشي از خـوراك مـردم                  

مسائل قابل بحث و بررسي ديگري . عادي را تشكيل مي دهند، اشاره اي نكرده ام 
نيزوجود دارند، ولي من در اين چند سطر فقط مي خواستم نظرم را دربـارة ديـدار                  

 .پرريدنت بوش با مديران صنايع اتوموبيل سازي آمريكا بگويم
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 ...ادامه مسئله زيست سوخت ها و  

آماده “ نامه مردم”در آخرين لحظاتي كه 
 فروردين 23انتشار مي شد اطالعيه مورخ 

هيئت سياسي كميته مركزي حزب كمونيست 
رسيد كه نظر به “ نامه مردم”عراق به دفتر 

 اهميت آن بخش هايي از آن را در اينجا درج 
 .مي كنيم
 
دست هاي جنـايـتـكـار     ” در اين بيانيه آمده است كه     

بنايي نمادين و تاريخي، يعني پل صرافيه را در بـغـداد             
مورد هدف قرار داده اند كه در اواسط قـرن مـيـالدي              

به نظر مي آيد كـه هـدف          .   گذشته ساخته شده است   
جنايت كاران قطع شريان حياتي و ارتباطي بوده اسـت          
 “.كه دو بخش پايتخت زيباي ما را به هم پيوند مي زند

دشمنان آزادي و دموكراسـي كـه       ” :   بيانيه مي افزايد  
دستشان به خون مردم ما آلوده است به همين اكـتـفـا             

ايـن  .   نكردند، و پارلمان را نيز مورد حمله قـرار دادنـد           
عمل جنايتكارانه پيام روشني داشت، و هدف آن اخالل         
در روند سياسي جاري و در مركز آن، نـهـاد قـانـون                

 “.گذاري كشور بود
در هر دو جنايت انجام شده، مردم بي گناهي زخمي      ” 

و كشته شدند، كه فهرست طوالني قربانيان تروريسـت         
ها را طوالني تر مي كند، كه به رغم همة ادعـاهـا و                
تالش ها، براي مخفي كردن نقشه ها و هـدف هـاي             
 . واقعي شان، مردم ما را بي رحمانه هدف قرار مي دهند

ما ضمن محكوم كردن اين اقدام هاي خائـنـانـه و              
نفرت برانگيز، ترديدي نداريم كه اين اَعمـال عـزم و             
ارادة ميهن پرستان عراقي را، با هر گرايش و وابستگي          

، جزم تر و راسخ تر خواهد كرد تـا          ] سياسي و سازماني  [ 
براي غلبه بر دشواري ها و موانع، براي شكست دادن           
تروريست ها و قاتالن و همدستان و شركاي جرم آنها،          
. تالش هاي شان را با هم هماهنگ كنند و متحد شوند
مردم ما كه پيشينة مقاومت در برابر بي رحـم تـريـن         
ديكتاتوري، در تاريخ نوين بشر، را دارند، امروز نيز اگـر           
نيروهاي شان را با هم بپيوندند، قـادر بـه از مـيـان                 
برداشتن جنايت دشمنان زندگي خواهند بود؛ خـواهـنـد         
توانست امنيت و ثبات را دوباره برقرار كنند و بـا گـام              
هايي استوار به سوي ساختن عراقي نوين كه عاري از           
صداميسم، افراطي گرايي اسالمي، كوته نظري فـرقـه         
گرايانة مشمئز كننده و ميليشياي خارج از كنـتـرل بـه           

 “.پيش بروند

بيانيه هيئت سياسي كميته مركزي 

 حزب كمونيست عراق



بيش از سه ميليارد نفر در جهان به علت گرسنگي و كـمـبـود آب                   
اين رقم اغراق آميـزي   .   آشاميدني محكوم به مرگ زودرس خواهند شد      

مـن پـس از       .   نيست، بلكه مي توان گفت رقمي محافظه كارانه اسـت  
مالقاتي كه پرزيدنت بوش  با مديران صنايع اتوموبيل سازي آمـريـكـا              

 .داشت، روي اين موضوع تعمق زيادي كردم
، راهبرد استراتژي اقتصادي سـيـاسـت        )   مارس  26(  فروردين ماه      6روز دوشنبه   

خارجي آمريكا بر اين فكر خطرناك استوار شد كه موادغذايي را تبديل به سوخت       
به جهان مخـابـره    “   آسوشيتدپرس” عين خبري كه بنگاه خبري آمريكايي       .     كنند

 :كرد اين بود
روز دوشنبه پرزيدنت بوش در ديـدار بـا     ـ )    مارس26( فروردين ماه  6واشنگتن  

سـوخـت   ” مديران ارشد صنايع اتوموبيل سازي، محاسن اتوموبيل هايي را كه با           
اتانول و بيوديزل كار مي كنند برشمرد و خواستـار حـمـايـت               ]   الكل[ “   تغييرپذير

بوش سپس گفت كه چنانچه رهـبـران        .   بيشتر آن صنايع از طرح انرژي خود شد       
“ سوخت تغييرپـذيـر  ” صنايع اتوموبيل سازي آمريكا توليد اتوموبيل هايي را كه با         

كار مي كنند دو برابر كنند، دارندگان اتوموبيل نيز استفاده از بنزين را كاهش مي               
در ادامه، بوش پـس از     .   دهند و وابستگي كشور به نفت وارداتي كاهش مي يابد         

اين تحول تكنولوژيكي عظيمي ”: بازديد از سه اتوموبيل با سوخت جايگزين گفت
او اظهار داشت كه، اگر ملت ما بخواهد مصرف بنزين را كاهش            “   . در كشور است  

مصرف كنندگان بايد بتوانند در موضعي باشند كه بتوانند گزينة درسـت را            ” دهد  
 “.انتخاب كنند

 35و اليحة استفاده از    “   سريع تر عمل كند   ” پرزيدنت بوش از كنگره خواست تا       
 و بهبود بـازده مصـرف سـوخـت           2017ميليارد گالُن سوخت جايگزين تا سال  

بوش بـا   .   اتوموبيل ها را كه دولت به تازگي به كنگره فرستاده است تصويب كند            
، “ فورد” ، اَلن مواللي، مديرعامل “ جنرال موتورز” ريك واگونر، صدر و مدير عامل       

صحبت آنها در مـورد      .   مالقات كرد “   دايملر كرايسلر ” و تام السوردا، مدير عامل      
حمايت از اتوموبيل هايي بود كه با سوخت تغييرپذير كار مي كنند، دربارة تـالش         
براي استفاده از منابع جايگزيني چون چمن بلند صحرايي و خرده چـوب بـراي                

 سـال  10توليد اتانول، و نيز دربارة پيشنهاد دولت بود، مبني بر اين كه، در عرض  
اين گفتگوها در شرايطي .  درصد كاهش دهند20آينده مصرف بنزين را به ميزان 

طبق آخرين نظـرسـنـجـي     .   صورت گرفت كه قيمت نفت سير صعودي يافته بود 
 سنت افزايش داشته و 6توسط الندبرگ، ميانگين قيمت نفت در دو هفتة گذشته  

 . دالر در هر گالن رسيده است61/2به 
من عقيده دارم كه كاهش، و مهم تر از آن، بازيافت هر گونه موتور بـرقـي يـا                     

معضل اصلـي كـاهـش       .   بنزيني ضرورتي آني و بنيادي براي همة بشريت است        
امروزه ما دقيقاً مي دانيـم  .   انرژي نيست، بلكه تبديل مواد غذايي به سوخت است       

 ليتر اتانول توليد كنـد كـه         413كه يك تُن ذرت به طور متوسط فقط مي تواند           
 167متوسط قيمت هر تُن ذرت در بنادر آمريكـا      .    گالُن بنزين  109برابر است با    

 ميليارد گالن اتانول به دسـت    35 ميليون تُن ذرت الزم است تا        320.   دالر است 
) سازمان تغذيه و كشاورزي وابسته به سازمان ملل متحد( “   فائو” طبق برآورد  .   آيد

حتي .    ميليون تن در سال رسيد2/280 برداشت ذرت در آمريكا به 2005در سال  

اگر آقاي رئيس جمهور دربارة تـولـيـد          
نفت از چمن بلند صحـرايـي و خـرده           
چوب سخن براند، ولي هر فـرد عـادي       
مي داند كه اين حرف هـا كـامـالً از             

: واضح تر بگويـيـم    .   واقعيت دور هستند  
 تا صـفـر   9 با 35 ميليارد گالن يعني    35

 !جلوي آن
سپس مثال هاي قشنگي مي زنـنـد از          
اين كه چگونه كشاورزان با تجـربـه و          

سازمان يافتة آمريكايي توانسته اند به توليد خارق العاده اي          
ذرت تبديل به اتانول خواهد شـد؛       :   در هر هكتار دست يابند    

 درصد پروتئين دارد به مصرف غذاي دام ها 26تفالة آن كه    
خواهد رسيد و فضوالت دامي به عنوان مواد اولية تـولـيـد              

البته همة اين ها مستلزم سرمايـه  .   بنزين مصرف خواهد شد 
گذاري هاي عظيمي است كه فقط توانمندترين شركت هـا          
از عهدة آن بر مي آيند كه عمليات آنها متكي بـر مصـرف              

اكنـون بـيـايـيـد ايـن           .   مقدار زيادي برق و سوخت است     
دستوركار را در كشورهاي جهان سوم پياده كنيم؛ خواهـيـم           
ديد كه شمار بزرگي از گرسنگان اين كرة خاكي از آن پـس   

از آن بدتر اين كه     .   ديگر ذرت از غذايشان حذف خواهد شد      
به كشورهاي فقير وام دهيد تا از ذرت يا ساير مواد خوراكي            

آن گاه است كه يك درخت روي زمـيـن        .   اتانول توليد كنند  
نخواهد ماند تا بتواند انسان را در برابر دگرگوني هاي آب و            

 .هوايي محافظت كند
ساير كشورهاي ثروتمند نه فقط براي استفاده از ذرت، بلكه          

كـه  ( براي استفاده از گندم، تخم آفتابگردان، تخم مـنـدا             
و غيره نيز براي تـبـديـل بـه           )   كانوال گونه اي از آن است     

براي مثال، براي اروپايي هـا      .   سوخت برنامه ريزي كرده اند    
كار پر منعفتي خواهد بود كه بتوانند كل توليد دانـه هـاي             
سويا را از سرتاسر جهان وارد كنند تـا هـزيـنـة سـوخـت               
اتوموبيل هايشان را كاهش دهند، و با تفالة آن كه سرشار از 

 .انواع اسيد آمينه است، دام هايشان را تغذيه كنند
در كوبا الكل يكي از فراورده هاي جانبي صنعت نـيـشـكـر              
است، كه پس از سه نوبت استخراج شكر از نيشكر به دست 

تغييرات آب و هوا در توليد شكر ما بي تأثير نبـوده            .   مي آيد 
امروزه به دليل وجود دوران هاي طوالني خشكسالـي   .   است

 روزة  100و به دنبال آن باران هاي شديد موسمي، در دورة           
فصل زمستانِ معتدل ما به سختي مقداري شكر توليد مـي            

در نتيجه، در كوبا يا از هر تن نيشكر، شكر كمتري به           .   شود
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