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  !در محکوميت اعدام فاطمه حقيقت پژوه 
 ر جالدانفرياد های گوش خراش اهللا اکب
  خش خش قرقره های زنگ زده

  ماشين اعدام
  و

   اندام نحيف فاطمه 
  آونگی

  در سحرگاه سرد وخاموش آذر ماه تهران
************************** 

ماشينی که .ماشين جهنمی جمهوری اسالمی دوباره دست بکار شد 
سحرگاه . انرژی حرکت دهنده اش خون ومغز انسان هاست 

 . ، ده نفر به جرم های مختلف اعدام شدند ١٣٨٧اهچهارشنبه دهم آذرم
وقتی کارخانه . وقتی درصد بيکاری بيش از هر زمان ديگری است 

وقتی حقوق . ها وموسسات، يکی پس از ديگری تعطيل می شوند 
وقتی کارگران در . کارگران شاغل ماه هاست که به تعويق افتاده 

تی خود دست به گوشه وکنار ايران در اعتراض به شرائط معيش
.  حرکت های اعتراضی می زنند و بيش از پيش متشکل می شوند

هنگامی که جوانان و به ويژه دختران جوان جان به لب رسيده از 
سرکوب ها و تضييقات رژيم دست به مبارزه می زنند و با مامورين 

در شرايطی که .امر به معروف و نهی از منکر درگير می شوند 
 کند و دولت وابسته به اين درآمد ، بزرگترين قيمت نفت سقوط می

در شرايطی که هيوالی .پشتوانه مالی اش را از دست رفته می بيند 
در چنين . تورم برخانه وکاشانه زحمتکشان سايه انداخته است 

شرايطی جمهوری اسالمی ماشين آدم کشی اش را دوباره استارت 
مسلح بسيج و يک هفته پس از تمرين های  مزدوران . می زند 

سپاه و نيروی انتظامی برای سرکوب شورش های احتمالی شهری ، 
رژيم برای نشان دادن ميزان جدی بودن وحشت وترور، دست به 

 . جنايت سبعانه تازه ای می زند 
موج جديد اعدام ها در واقع هشدار باش رژيم به توده های تحت 

دم ماست ها که چاقوی سالخی بدون جهت تيز نشده ، مر.ستم است 
را کيسه کنند ، بسوزند و بسازند وخيال شورش و اعتصاب و 

 فاطمه حقيقت –اعدام يک زن . تظاهرات را از سر بيرون کنند 
 پيامی به زنان شورشی است که روسری شان را جلو –پژوه 

 .بکشند وخفقان بگيرند 
فاطمه يکی از اين اعدام شدگان نگون بخت ، زنی بود که در سال 

 ساله ١٤شوهر صيغه  ای اش را که قصد تجاوز به دختر  ١٣٨٠
 دستگير شد ١٣٨١او در سال . اش را داشت از پای درآورده بود 

در شش سال گذشته کمپين . و از طرف دادگاه به اعدام محکوم شد 
ولی .های مختلفی در دفاع از فاطمه در سراسر جهان به راه افتاد 

 .  ماه فاطمه به دار آويخته شد سرانجام سحر گاه چهارشنبه دهم آذر
نمی دانيم در آن آخرين لحظات قبل از آنکه چشم بند را بر چشمانش 

اما می توانيم تصور . ببندند در مخيله فاطمه چه می گذشته است 
کنيم که از خود می پرسيده پس آنهمه دعا و نذر ونياز و دست به 

 که از افق دامان ائمه اطهار شدن چه شد ؟ پس کجاست آن سواری
می آمد و مظلومين را نجات می داد؟ فاطمه شايد در آن آخرين 

شايد . لحظات زندگی  بی دين ترين آدم روی کره زمين بوده باشد 
در آن آخرين لحظات ، فاطمه دو دخترش را به مردمی سپرده که 
هرگز فرصت ديدارشان را نداشته ، مردمی که عليه ظلم و ستم بپا 

 . خواهند خواست 
تورم روزافزون و کاهش بهای نفت، روزهای تيره وتاری را برای مردم 

رژيم با پيش بينی چنين وضعی دست پيش .ايران ارزانی خواهد داشت 
برای عقب راندن جمهوری اسالمی جز مبارزه .را گرفته که پس نيفتد 

با افشای جنايات رژيم در .فعال و بدون وقفه راه چاره ديگری نيست 
و خارجی ، با افشای البی های رژيم در اروپا و آمريکا سطح داخلی 

هم اکنون عده ای از . دست رژيم را از ادامه جناياتش کوتاه کنيم 
خبر های نگران کننده . زندانيان سياسی زير خطر اعدام بسر می برند 

 معلم فعال کرد که در زندان بسر می برد  ای از وضعيت فرزاد کمانگر
وظفيم با ايجاد کمپين های مختلف اعتراضی هر ما م.شنيده می شود 

 . کجا که هستيم برای متوقف کردن اعدام ها و آزادی زندانيان بکوشيم 
 پيروز باد مبارزه متشکل توده ها
  سرنگون باد رژيم جمهوری اسالمی
  زنده بادآزادی، زنده باد سوسياليسم

  )راه کارگر ( سازمان کارگران انقالبی ايران 
 ٢٠٠٨ نوامبر ٢٩ – ١٣٨٧ آذر ٩

 در سوگ رفيق علی مجيدی 
، رفيق علی مجيدی از فعالين قديمی چپ و 1387جمعه اول آذرماه 

در ) راه کارگر(از مسئولين اوليه سازمان کارگران انقالبی ايران
 سال از عمر پر مبارزه اش 54منطقه کنگاور، در حاليکه بيش از 
  . نگذشته بود، زندگی را وداع گفت

، سال ها در زندان های رژيم اسالمی زندانی 60 در دهه رفيق علی
بود؛ پايداری ، رازداری و استقامتش در زندان ديزل آباد کرمانشاه 
او را به محبوب و  رازدار بسياری از زندانيان سياسی و تکيه گاهی 
مطمئن در مقابل شکنجه گران و جالدان رژيم اسالمی تبديل کرده 

  .بود
و گسترده او در رابطه با ادبيات مارکسيستی دانش و آگاهی عميق 

و جنبش های اجتماعی و روحيه شاداب و بذله گو و با محبت اش ، 
او را در ميان جوانان  و مردم شهر به چهره ای ماندگار و قابل 
اعتماد تبديل کرده بود و سال ها مبارزه اش عليه استبداد 

می چه در شاهنشاهی و مبارزه پيگيرانه اش عليه حکومت اسال
زندان و چه در سال های پس از آن، آزمونی بود که علی از آن 

همين آزمون و توانائی در مواجهه با شرايط . سربلند بيرون آمد
دشوار بود که علی را به معلمی توانا در جلب و جذب جوانان و 

او تالش داشت نمونه ای . مردم به آرمان آزادی و برابری می کرد
.  در عشق ورزی به انسان و آرمان رهائی اشباشد برای جوانان

اخراج از کار، محروميت از بسياری از امکانات اجتماعی ، زندان و 
شکنجه نتوانست اراده او را در پيوند با مردم زحمتکش دچار تزلزل 
کند و يارانش هماره از او به عنوان معلمی توانا، رازدار، سنگ 

انی های بزرگ ياد صبور دردها و رنج ها و سازمانده شادم
  .خواهندکرد

از دست دادن علی مجيدی، ضايعه ای جبران ناپذير برای کوشندگان 
سازمان ما در اندوه از دست . و رهروان راه آزادی و برابری است

دادن اين همرزم قديمی خود، مرگ نابهنگامش را به جنبش چپ، 
يت زندانيان سياسی سابق، خانواده و دوستان و مردم کنگاور تسل

ياد رفيق علی . می گويد و خود را در غم ايشان شريک می داند
مجيدی در پيکارهای بزرگ برای آزادی ، برابری و سوسياليسم با 

                                                                   .ما خواهد بود
  )راه کارگر( سازمان کارگران انقالبی ايران  کميته مرکزی

............................................. 
 کميته پيگيری ايجاد تشکل های آزاد کارگری ايران  پيام

 در محکوميت موج جديد اعمال فشارو
 سرکوب فعاالن کارگری

 !با درود
 !دوستان، رفقا و همرزمان کارگر

مدتی است که جمهوری اسالمی ايران موج جديدی از سرکوب و اعمال 
  اين .االن کارگری را برنامه ريزی و اجرا کرده استبر روی فع فشار

 سرکوب و 
   .فشار به علت رشد کمی و کيفی جنبش کارگران ايران می باشد

در يکی دو هفته ی اخير ما شاهد محکوميت فعال کارگری، افشين شمس 
به يکسال حبس و احضار محمد جراحی، ...کميته هماهنگی برای کمک  از
دادگاه  و آقايان طه آزادی و طيب مواليی به بی... گيریفعاالن کميته پي از

 های عمومی و انقالب، به جرم کوشش در جهت آگاهی سازی و ترغيب
با رشد   و .کارگران به ايجاد تشکل های آزاد و مستقل کارگری بوده ايم

اين  هر چه بيشتر مبارزات کارگری و تحرک بسوی انسجام و تشکيالت ر
 .خواهيم بود  و تشديد چنين اقدامات سرکوبگرايانه ایجنبش، شاهد استمرار

 !همزنجيران و همراهان مبارز
کارگری ايران، از  اعضای کميته پيگيری ايجاد تشکل های آزاد  ما،

کشور تقاضا می کنيم تا به   در داخل و خارج از تمامی فعاالن کارگری
 پيشروی بتوانيم متحدانه از اقدامات متحد و يکپارچه روی آورده تا

  آن در شدت بخشيدن به حکومت سرمايه و نيروهای پليسی و امنيتی
و ايشان را وادار به عقب  اقدامات سرکوبگرايانه شان جلوگيری کرده

  .ايران کميته پيگيری ايجاد تشکل های آزاد کارگری           .نشينی سازيم
  1387  آبان ماه   28
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 ماندگی شاخص های ده گانه واپس: ايران
  در توليد و اشتغال

 مرحله دارد و حداقل يک و ماه و نيم طول می 8شروع کسب و کار *
,  درصد درآمد سرانه کشور است4.6کشد؛ هزينه شروع کار معادل 

مصرف زمانی در حدود ,  مرحله19ساخت يک انبار صنعتی مستلزم طی 
 روز آار و 36 مرحله، 9 ثبت اموال دارای , روز آارى است670

پرداخت ماليات .. درصد ارزش اموال است10.6اى معادل  پرداخت هزينه
يک دعوای تجاری .  ساعت آارى زمان می برد292 مرحله دارد و 22
 ....  مرحله دارد و39

, فرايند, به عبارت ديگر مجموعه زمان, شاخص های اشتغال: روشنگری
 سرمايه گذاری و غيره که برای تاسيس و آغاز به کار ,ارتباطات ضروری

در مجموع چهره نظام , يک شرکت يا موسسه اقتصادی الزم است
اقتصادی مسلط بر يک جامعه و قابليت ها و ظرفيت های انکشاف درونی 

شاخص های اشتغال منتشره از سوی بانک جهانی . آن را نشان می دهد
عميقا فاسد و بکلی عقيم , ريختهدرهم , چهره نزار, در مورد ايران

در واقع نظام مسلط . سرمايه داری ايران را به وضوح برمال می کند
اقتصادی حاکم بر کشور ما سرمايه داری واپس مانده ای است که عليرغم 

حتی از همان استانداردهای حداقل , بهره کشی وحشيانه از نيروی کار
جزئيات آماری مربوط به . ستالزم در ايجاد فضای توليد هم برخوردار ني

حوزه های محتلف فضای توليد و اشتغال با موانع متعدد و پيچيده نشان 
می دهد که بدون يک تحول اساسی پايدار در نظام سياسی و اداری کشور 

نکته . حتی يک اقتصاد سرمايه داری متعارف در ايران نمی توان داشت
با توجه به ,  پديدار شوداساسی اما اين است که اگر ظرفيت چنين تحولی

اين که منبع اصلی مقابله با آن قدرت دولتی و ساختار مافيايی و انگلی 
اقتصاد کشور است که گروهبندی های سهم خواه رژيم بر گرد آنها حلقه 

بی ترديد در چهارچوب آراستن شکل بهره کشی نظام اقتصادی , زده اند
  . حاکم متوقف نخواهد ماند

 است که رييس جمهور رژيم را وامی دارد تا مخالفان درک همين واقعيت
و منتقدان دولت را به بريدن دست و پا با چاقوی زنجان تهديد کند و 
طرفداران نئوليبرال خصوصی سازی را وامی دارد تا از هر گونه اشاره 
به نيروی اصلی تغيير اساسی اجتماعی به عنوان شرط بديهی خالصی از 

کنونی خودداری کنند و در عوض به موعظه های اوضاع آشفته اقتصادی 
تهوع آور در مورد معجزات بازار آزاد و نصيحت حاکمان و رانت خواران 

  . نفتی حرفه ای به ترک روش جاری قناعت ورزند
در حقيقت طرح های اجرايی در مورد ايجاد تغييراتی در جهت کاهش 

 مسووالن موانع تاسيس واحدهای نوين توليدی در کشور که از سوی
سرنوشت اين طرح ها در . رژيم مطرح می شود را نمی توان جدی گرفت

بهترين حالت بهتر از سرنوشت خصوصی سازی های فعلی نخواهد بود 
که طی آن در واقع دارايی های ملی به انحصار عوامل و سرسپردگان 
همين رژيم درمی آيد و تازه در همين حد هم تغيير شکل مالکيت بيشتر از 

تی به شبه دولتی است و نهادهای شبه دولتی و نيمه خصوصی که در دول
کنترل گروهبندی های مالی مافيايی قرار دارد به نام خصوصی سازی 

 . سرمايه های متعلق به مردم را به يغما می برند
آمارها و اسنادی , اما اگر طرح های اجرايی رژيم را نمی توان جدی گرفت

ه عنوان زيربنای توجيه طرح کاهش موانع که به نقل از بانک جهانی ب
سرمايه گذاری در ايران مطرح شده است از جهت , توليد, ايجاد اشتغال

دآتر "اين آمارها و مستندات را . قابليت توصيف وضع جاری مفيد است
آل سازمان  معاون وزير اقتصاد و رييس , "بهروز عليشيرى

 که خبرگزاری ايسنا از هاى اقتصادى و فنى ايران گذارى و آمك سرمايه
ها در جهت کاهش  ها و فعاليت حرآت"متولى و مجرى"وی به عنوان

در گفتگو با خبرنگار , ضربتی موانع کسب و کار در ايران نام برده است
 . اين خبرگزاری مطرح کرده است

 نگاهی به آمارها 
ايران است " گذارى خارجى رييس سازمان سرمايه"عليشری که 

را که در حال حاضر در سطح "  فعلى ايران انه رتبههاى دهگ شاخص"
 طى 100 زير   رتبه به محدوده" است با وعده رساندن آن 142جهانی 

 . شرح می دهد" شش ماه آينده
. است" سازمان ثبت اسناد و امالك آشور"اولين شاخص به گفته وی 

  .  را دراست96   آشور جهان رتبه181ايران در اين شاخص از ميان 
هاى بانك جهاني، هشت مرحله  بر اساس بررسي: "يشری می گويدعل

 روز 47شود آه طى آنها  براى شروع يك آسب و آار در ايران سپرى مي
 . دهد تقويمى را به خود اختصاص مي

 4.6گذار براى شروع آسب و آار خود بايد بپردازد  اى آه يك سرمايه هزينه
و حداقل )  سال مورد بررسى دالر براى3400(درصد درآمد سرانه ايران 

 ."  مورد نياز يك درصد درآمد سرانه است سرمايه
نام می برد که در ايران به " اخذ مجوز"وی از شاخص دوم به عنوان شاخص 

به . مطرح می شود" نقش شهردارى"طور عمده بر عهده شهرداری هاست و 
ك شاخص دوم، شاخص سهولت اخذ مجوزها براى ساخت ي: "گفته عليشيری

 قرار 165   آشور در رتبه181انبار تجارى است آه از اين نظر در ميان 
 . هاست داريم آه در واقع بدترين رتبه در ميان ساير شاخص

دهد اخذ مجوزها براى ساخت يك انبار  هاى بانك جهانى نشان مي بررسي
 روز آارى و پرداخت 670 فقره، زمانى در حدود 19صنعتى در ايران به طى 

 ."  درصد درآمد سرانه نياز دارد2.514اى معادل،  هزينه
سومين "به عنوان " موسسه آار و تامين اجتماعى وزارت آار"عليشيری از 

هاى متعدد و  خود ترآيبى از شاخص"نام می برد که به گفته وی " شاخص
  ". مختلف است و ايران نيز در آن از جايگاه خوبى برخوردار نيست

شاخص اشتغال از ...  است147رمان در اين شاخص  آشو رتبه"به گفته وی 
   غير دستمزدى آارآنان و هزينه بررسى سه عامل سختى اشتغال، هزينه

شاخص سختى اشتغال نيز . شود اخراج بر حسب دستمزد هفتگى محاسبه مي
خود از سه زير شاخه دشوارى استخدام، انعطاف پذيرى ساعات آار و 

 . شود دشوارى اخراج حاصل مي
، امتياز انعطاف پذيرى 100 از 11متياز شاخص دشوارى استخدام آشور ما ا

 برآورد شده، 100 از 50 و امتياز دشوارى اخراج 100 از 60ساعت آار 
 را 100 از 40بنابراين در مجموع شاخص سختى اشتغال امتيازى معادل 

ى  غير دستمزد بنابر محاسبات بانك جهاني، در ايران هزينه. آسب آرده است
 درصد آل دستمزد و هزينه اخراج بر حسب دستمزد هفتگى 23آارآنان نيز 

 ."  هفته است91هم معادل دستمزد 
چهارمين "توسط قوه قضائيه را به عنوان " ثبت اموال"شاخص , عليشيری

نام می برد و می گويد که در اين " عامل موثر در شاخص فضاى آسب و آار
 ."  قرار دارد137  در رتبه آشور 181آشورمان از ميان "شاخص 

ثبت اموال : دهد المللى نشان مي هاى موسسه مالى بين بررسي: "او می افزايد
 روز آار و پرداخت 36 مرحله اداري، صرف 9يك شرآت در ايران به طى 

 ."  درصد ارزش اموال نياز دارد10.6اى معادل  هزينه
 شاخص پنجم تحت از, گذارى خارجى در رژيم اسالمی رييس سازمان سرمايه

 84نام می برد که رتبه ايران در اين شاخص " اخذ اعتبارات بانكى"عنوان 
 . است

است که " گذاران حمايت قضايى از سرمايه", شاخص ششم به گفته عليشيری
معنای اين شاخص آن است که برای .  است164شاخص ايران در اين زمينه 

افيا و روابط فاسد و آلوده آن سرمايه دارانی که بخواهند بيرون از حلقه م
بيشتر از همه همان چاقوی زنجان , اقدام به توليد و سرمايه گذاری کنند

زيرا دستگاه قضايی اساسا خدمت گذار باندهای . واقعيت دارد تا حمايت قضايی
مافيايی و نگهبان منافع آنهاست و از جمله وظايف اساسی اش پرده پوشی 

عليشيری که ظاهرا از قوه قضاييه . ومتی استفساد مالی دانه درشت های حک
وابسته به نظام " کارآفرينان"و جايگاه آن در حراست از فساد اقتصادی 

شناخت دارد اگر چه از ايجاد کارگروهی در اين قوه برای رساندن ايران به 
اما بالفاصله اضافه می , سخن می گويد" جايگاهی مناسبت تر"
هاى الزم در اين زمينه براى  حال تدوين برنامههاى مربوطه در  آارگروه:"کند

ذيل ... اجرا در بازه زمانى آوتاه مدت هستند، ولى نكته اساسى در اين زمينه 
" هاى بانك جهانى بررسي"او با اشاره به ." شود اقدامات بلند مدت تعريف مي

هاى مالى و دسترسى  امتياز ايران در شاخص افشاى فعاليت: "می گويد
در :"و اضافه می کند."  است10ن جزء به اين اطالعات پنج از سهامدارا

شاخص پذيرش مسئوليت مديران در صورت احراز اشتباه، قصور يا خالف 
 را آسب آرده 10امتياز چهار از ) ايران(, منجر به زيان سهامداران جزء

با آمال تاسف امتياز شاخص سهولت از طرف سهامدار جزء در ايران . است
 10گذار نيز امتيازى بهتر از سه از   توان حمايت از سرمايهصفر است و

  ."ندارد
  رتبه"در مورد شاخص هفتم يعنی سازمان مالياتی وی با اشاره به اين که 

: می گويد"  است104 آشور 181ايران در شاخص پرداخت ماليات در ميان 
يات خود هاى صورت گرفته هر مودى مالياتى براى پرداخت مال بنا بر بررسي"

.  ساعت آارى در سال زمان صرف آند292 مرحله را طى و معادل 22بايد 
هاى اجبارى تامين اجتماعى  آل ماليات قابل پرداخت، آل مبالغ ماليات و هزينه

 ."  درصد سود مودى مالياتى است44در سال دوم نيز معادل 
ر آن به عنوان شاخص هشتم نام می برد که د" تجارت فرامرزى"عليشری از 

هاى  گزارش:" است و می گويد142 کشور جهان 181رتبه ايران در ميان 
دهد يك صادرآننده در ايران براى صادرات نياز به تهيه  بانك جهانى نشان مي

 دالر بر حسب دالر به آانتينر و 1011اى برابر  هشت سند و پرداخت هزينه
 فقره، تعداد 10اسناد مورد نياز براى واردات .  روز آارى دارد26صرف 

 روز و هزينه پرداختى بر حسب دالر به آانتيز 42روزهاى آارى مورد نياز 
 . " دالر است1656
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اجراى "به گفته عليشری رتبه ايران در حوزه شاخص نهم يعنی شاخص 
 است و در اين زمينه به استناد مطالعات بانک جهانی می 56  "قراردادها

رسد، از زمان   مرحله مي39ه ايران به تعامالت دو طرف دعوا و دادگا:"گويد
 درصد 17آشد و معادل   روز طول مي520تشكيل پرونده تا پرداخت خسارت 

 ." ارزش شكايت نيز به عنوان رسيدگى به آن بايد پرداخت شود
سهولت تعطيل آردن آسب "و باالخره وی از شاخص دهم به عنوان شاخص 

به .  است101 کشور جهان 181 نام می برد که رتبه ايران در ميان" و آار
در آشورمان از ابتداى تشكيل پرونده براى تعطيل آسب و آار : "گفته وی

آشد   سال طول مي4.5تا تسويه حساب آامل با طلبكاران ) اعالم ورشكستگى(
هاى قانونى در مراحل مختلف   درصد ارزش اموال بنگاه در قالب هزينه9و 

 درصد از ارزش اموال شرآت 23شود همچنين طلبكاران تا  خرج مي
 . " آنند ورشكسته را به جاى مطالبات اخذ مي

 هفت خوان رستم : توليد و اشتغال
اگر مجموعه داده های آماری مورد اشاره معاون وزير اقتصاد را خالصه 

هفت خوان رستمی که برای راه اندازی و روان سازی توليد و اشتغال , کنيم
 : ر می شوددر ايران وجود دارد روشن ت

 روز تقويمى يعنی يک و 47شروع کسب و کار هشت مرحله دارد و حداقل 
 درصد درآمد سرانه 4.6ماه و نيم طول می کشد؛ هزينه شروع کار معادل 

مصرف زمانی در ,  فقره19ساخت يک انبار صنعتی مستلزم طی , کشور است
د سرانه درصد درآم2.514اى معادل،  پرداخت هزينه,  روز آارى670حدود 
 روز آار و 36 مرحله اداري، صرف 9ثبت اموال يك شرآت دارای . است

 22 درصد ارزش اموال است پرداخت ماليات 10.6اى معادل  پرداخت هزينه
 39يک دعوای تجاری .  ساعت آارى زمان می برد292مرحله دارد و 

 روز طول 520مرحله دارد و از زمان تشكيل پرونده تا پرداخت خسارت 
 درصد ارزش شكايت نيز به عنوان رسيدگى به آن بايد 17آشد و معادل  مي

 4.5از اعالم ورشكستگى تا تسويه حساب آامل با طلبكاران . پرداخت شود
هاى قانونى در   درصد ارزش اموال بنگاه در قالب هزينه9آشد و  سال طول مي

هها و بعد دستگا. و اين رشته سر دراز دارد... شود مراحل مختلف خرج مي
نهادهای مسوول اين وضعيت که نفع شان در اين است که همين وضعيت ادامه 

آن . يابد قرار است ظرف شش ماه به صورت ضربتی اين وضع را تغيير دهند
معروف است و قوه " خانه دزدان"هم نهادهايی مثل شهرداری که در ايران به 

 برجسته عواملقضاييه که آشيانه امن دزدان و قاچاقچيان دانه درشت و 
    1387 آذر 5. مافيايی است

…………………………………… 
 اسامی تعدادی از زندانيانی که امروز اعدام شدند

 7 زندان گوهردشت کرج اسامی 2 و بند1بنابه گزارشات رسيده از بند 
 زندانی که امروز در زندان اوين به دار آويخته شدند، 10زندانی از 

  . اعالم می گردد
ی که جهت اجرای حکم اعدام به  زندان4 آذر ماه 3روز يکشنبه 

سلولهای انفرادی انتقال يافتند، و در طی اطالعيه ای قبال اعالم نموديم 
اسامی که قبال اعالم نموده بوديم .صبح امروز در زندان اوين اعدام شدند

   :و امروز اعدام شدند به قرار زير می باشد
   زندان گوهردشت 1، بند 3عباس چکاب ،ازسالن 

   زندان گوهردشت 1، بند 1،از سالن جواد طهوري
   زندان گوهرداشت 1، بند 1سيد محسن حسيني، از سالن 

   زندان گوهردشت کرج 1، بند 1علی عطاري، از سالن 
  .  سال می باشد35 تا 25گزارش رسيده سنين زندانيان فوق بين 

 آذر ماه به زندان اوين 5 زندانی ديگر که روز سه شنبه 2همچنين 
  : ه شدند و صبح امروز اعدام شدند به قرار زير می باشندانتقال داد

   زندان گوهردشت کرج 2 سال از بند 34مجتبی آقائي، سن در حدود 
   زندان گوهردشت کرج 2 ساله از بند 37علی خفنج ،سن در حدود 

 فرزند که امروز به دار 2و همچنين خانم فاطمه حقيقت پژوه مادر 
  .آويخته شد

ها چيزی جزء ايجاد رعب و وحشت در بين مردم هدف از اين اعدام
نيست و با اين شيوه سعی دارند که مردم را از مطالبات به حق خود 

  . بازدارند
صدور احکام ضد بشری مانند اعدام زندانيان سياسي، اعدام کودکان،اعدامهای 
. دستجمعی با تاييد و به دستور رئيس قوه قضائيه شاهرودی صورت می گيرد

 فوق الذکر بر خالف قوانين و معاهدات بين المللی است که رژيم اعدامهای
  .ايران ملزم به اجرای آن است 

فعالين حقوق بشر و دمکراسی در ايران،اعدامها ی گروهی در ايران را 
محکوم می کند،و از دبير کل سازمان ملل و ساير مراجع بين المللی برای 

 . ن خواستار اقدامات عملی استپايان دادن به موج الينقطع اعدام در ايرا
  فعالين حقوق بشر و دمکراسی در ايران

   2008 نوامبر 26 برابر با 1387 آذر 6

............................................. 

 ،عزيزی ديگر از تبار انسانهای شريف از بين ما رفت
 !عضوی از پيکره ی مبارزين راه آزادی و سوسياليزم

 او با لبان مردمان لبخند ميزند "
 درد و اميد مردم را 

  "با استخوان خويش پيوند ميزند
نگام رفيق علی مجيدی همه ی ما را در از راه دور خبر مرگ نابه

بهت و ناباوری فرو برد، مگر ميشود مرگ عزيزی را پذيرفت؟ آن 
هم با يک مکالمه ی کوتاه تلفني، شنيدن خبرمرگی از اين دست 
بسی تلخ است و درغربت و تبعيد تلخ تر، اگردرآن جا بوديم حداقل 

 درغم آنان خودمان را به بازماندگان او می رسانديم و از نزديک
شريک می شديم، سربرشانه ی همديگر می گذاشتيم و نمی گذاشتيم 

 . اين درد بر شانه های آنان سنگينی کند
علی متعلق به خانوادهای بزرگ بود، متعلق به طبقه ای بزرگ، 
عضوی از جنبش جهانی برای برابری و عشق ورزی به انسان 

ی جبران ناپذير های تحت ستم و رنج ديده بود؛ نبود او ضايعه ا
برای اين جنبش و انديشه و آرمان او چراغ راه رفقای او تا نابودی 

 .ظلم و بی عدالتی خواهد بود
درد وغم از دست دادن رفيق روزهای پرخاطره، برايمان همچنان به 

 . يادگار می ماند
رفيق علی از خيل آنانی بود که از محک تجربه سربلند و پيروز 

 استقامت و لب نگشودن او در نگهداری راز بيرون آمد، پايداري،
رفقايش در دوران پر مشقت، فشار و شکنجه، در زندان خوف 
انگيز رژيم جنايتکار جمهوری اسالمی از او انسانی محبوب و قابل 

زندگی پس از زندان اش نيز نشان از ايمان و . اعتماد ساخته بود
 . باورخلل ناپذيرش به شرافتمندانه زيستن بود

غم از دست دادن علی مهربان، به همسر گرامی اش و تمام در 
می گوئيم با شما در تحمل اين رنج . بازماندگانش تسليت می گوئيم

جان فرسا شريک هستيم، می گوئيم علی برای تک، تک ما نيزهم 
عزيز بود وهم دوست داشتني، هرکدام از ما دهها خاطره ی شيرين 

ياد داريم؛ خنده های شاد و و خوب از رفاقت و دوستی با او به 
 . شوخی های دلنشين اش، برايمان فراموش نشدنی است

علی از بين ما رفت اما خاطره ی صفا و صداقت، دوستی و رفاقت 
به . او برای ما و کسانی که او را می شناختند از ياد رفتنی نيست

جرعت می توان گفت که او سرمشق انسان بودن و انسان زيستن 
 .  پست حاکميت خيل فرومايگان بوددراين دنيای

صبر و بردباری را برای باز ماندگان رفيق علی مجيدی صميمانه 
 ! يادش گرامی باد. آرزومنديم

پری ابراهيم زاده، باقرابراهيم زاده، جعفر ابراهيم زاده، کيومرث نقی پور، 
مطهره نصيري، علی شمس، جالل رستمي، منصور اميرافشاري، محمد 

  غ درويشی و احمد حاجی اميریمستوفي، فرو

............................................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 *پيوندها * 

  فیمنصور نج: سردبير نشريه 
com.telia@nadjifi.mansour  

  ايميل روابط عمومی سازمان
net.rahekargar@public  

  تلفن روابط عمومي سازمان
0049-69-50699530  
  شماره فاکس سازمان

43455804-1-33 
  رگرسايت راه کا

net.rahekargar.www  
  سايت راديو برابری

net.radiobarabari.www  
  سايت اتحاد چپ کارگری

www.etehadchap.org  
 سايت راديو صدای کارگران ايران

www.sedayekargaran.com  
  نشر بيدار

www.nashrebidar.com   
  نشريه انگليسی ايران بولتن

org.bulletin-iran.www 
مشخص ميشوند " ديدگاه " مقاالتی که با کد : توجه 

   .، الزاما بيانگر مواضع سازمان نيستند
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 ارتجاع اسالمی و جهانی ؛مذاکره 
 !درخواستهای دمکراتيک مردم عليه

  30.11.08    -رسول آرام
 آنان  اکنون مخالف برخی از  همين ژنرالهای آمريکائی که همه بياد دارند که

چگونه شبانه روز بر سر مردم بی پناه  به ايران هستند ؛  نظامیحمله  
يوگسالوی و عراق و افغانستان بمب های خوشه ای  کشورهای مختلفی چون

پيرو جوان  فوج فوج   زنان ؛کودکان و  محتوی ذرات اتمی ؛ ريختند و   يا  و
  به تظاهرات آنان نه. خانه خرابی کردند را زنده زنده سوزاندند و وحشيانه

يليونی مردم جهان و نه به قطعنامه های مجامع بشر دوست که بر عليه م
آنها از کشتار و خانه . پاره ميکردند؛ توجه کردند  جنگ و آدمکشی گلو
جنگ افزار های . سود جستند  يافتن بازارهای جديد  خرابی مردم برای
  قيمتیبا کارخانجات نئوليبرالها را به رژيم های سرسپرده؛  فرسوده در انبار

  آنان هيچگونه ترس و نگرانی از اينکه. فروختندکه با خون مردم آغشته بود 
 درجه. آينده ديگری غير از آنچه که فکر ميکنند اتفاق خواهد افتاد؛ نداشتند

اگر اکنون قلم .شجاعت سربازانشان را با ميزان آدم کشی هايشان پاداش دادند
هيم شد که در کنگو ؛ ويتنام ؛ بگيريم و محاسبه کنيم متوجه خوا را بدست

کشور ديگر جهان ؛ ميليونها انسان نگون بخت به دست  کوبا ؛ کره و صدها
بواقع ميزان کشتار انسانها توسط . شده اند همين ژنرالها و يا پدرانشان کشته

ضد دمکراتيک ديگری تعلق   رژيم اينان بسيار بيشتر از آماری است که به هر
بومی ما » روشنفکران«از  ست نفرت انگيز ؛ که پاره ایواقعيتی ا  اين .دارد
با رنگ ماشين ها و تنوع غذاهای وارداتی به کشورهای  اين نفرت ها را  هم

 را مثل همه  خيانت  و  دمی دل خوش  تعويض کرده تا  سرکوب شده ؛
   .خيانتکاران بی شرمانه توجيه نمايند

همين ژنرالها و دسته های   جزکارگردانان اصلی اين جنگ و کشتار ها کسانی 
آمريکائی و  شرکتهای  بزرگترين سهامداران  سياستمدارانی که به جرگه

  .جنرال موتورز ؛ وغيره تعلق دارند نميباشند دايملر کرايس ؛  اروپائی چون
 و اکنون  لباس خونين خود را بسرعت تعويض کرده  ايناناما چگونه است که 

را با سرخاب   و چهره رنگ پريده اشان يکننددست دعا بسوی آسمان مالها م
آنان پولی در بساط ندارند   برای خريد  ديگر مردم عادی  گرانقيمتی که های

اشان نزد همين اقشار بظاهر  قرمز ميکنند تا بيشتر از اين آبروی بر باد رفته
 سروبر   دولتهايشان نشود و در اين راستاست که  ريخته   فهميده و سينه چاکشان
  .جبران ميکنند اربابان را با پرداختهای ميلياردی  دلتنگی سينه ميکوبند و فغان

فکر کنيم اينان   نيست وقتی فرق امروز با ديروز چيست ؟ آيا بی عقالنه تر  
ی آينده اند و دست از جنايات خود برداشته و مصمم به سو ديگر انسان شده

  ؟!!!!!!!برميدارند ای تابناک برای بشريت قدم
اين زمينه را  آنان گاها پيروز و يا شکست خوردند اما هموارهدر آن زمان  

مردم  بوجود آوردند که کشورهای درگير را مبتال به ميليتاريسم برای سرکوب
. و مردم را مبتال به مصرف اجناس بنجلی که برايشان ارسال ميکردند ؛بنمايند

وبی ترين دهکده های شيلی شاخ آفريقا تا شرقی ترين جزاير نيوزلند تا جن از
خانه های يخی قطب شمال را به کمترين محصوالت خود محتاج  و آن ساکنين

خريداران بيکار نه قادر به پرداخت بدهيهای خود شدند  تا جائی که اين. کردند 
  .سرمايه داران جهانی و نه قادر به خريد از دالالن

آهی در بساط    گرساليان دراز چپاول و سرکيسه شدن ديآنان بر اثر  
سنگين به  بهره  در ازای دريافت وامهای با  نميتوانند برايشان نمانده و ديگر

 25  جلسات حال اربابان پول با تشکيل. دهند زندگی مقروض خود ادامه
سعی در رسيدن به راهی دارند تا   ؛  کشوره يا خصوصی 20 کشوره يا

همه سعی بر   ر هم همانند گذشتهاينبا. گذشته را بازسازی کنند  دوباره رؤيای
فشار ی ناشی از کم پولی مردم بدوش سرمايه داران   اين است که هيچگونه

پرداخت وامهای های کالن به آنان ؛برای مانورهای  آزاد وارد نشود؛ بلکه با
  های مالياتی را به مردم فقير تحميل کنند غير انسانی ؛از يکسو ميزان دريافت

داران هاليود و سانفرانسيسکو ؛  خه اقتصادی کاغذی سرمايهچر  از سوی ديگرو 
   .از خطر نيستی رها سازند  اروپائی و آسيائی را به هرشکلی

شرايط کنونی و شايد تا فردا  اگر تا ديروز جنگ تاکتيک اصلی بود اکنون در 
  را که با توسل استراتژی  همان تاکتيک مذاکره استفاده ميکنند تا  از صبح؛
آنها مطمئنا در شرايط جديد و در زمانی .      دنبال کنندميکنند؛گ دنبال به جن
 ؛ نخواهند  توانست با توسل قاطع مردم جهان در فقر زندگی ميکنند اکثر  که

استفاده از حربه . نمايندايجاد  بازار جديدی برای توليدات خود  نيرنگیبه هر 
در زمره سرکوبگری  ن کهمذاکره ؛خصوصا با رژيمهای بغايت ارتجاعی و آنا

رسيدن به  مردم شهره جهانی دارند ميتواند يکی از راه های تامين راه های
ميتوانند بازارهای داغی را   با اين حربه.استراتژی سرمايه آزاد جهانی باشد 

با رژيم اسالمی را در برنامه   گفتگو  از اين روست که.نمايند برای خود احيا
اقتصاد غير  از اين طريق نه تنها سياست داده تا   قرارهای کوتاه مدت خود

منطقه تحکيم بخشند ،بلکه زمينه ای بسيار   انسانی خود را در کشورهای
   تا   مسابقه تسليحاتی جديد را فراهم آورند   مساعد تر برای افتتاح يک

در همين رابطه بود که . شود  بازار گرمی برای کارخانجات اسلحه سازی مهيا
  امور خارجه آمريکا در پاسخ به خبر نگاری که نظرش يزا رايس وزيرکاندول

ببينيد، ايرانی : "را درمورد پرتاب موشکی جديد ايران پرسيده بود گفته است
در عوض تالش کنند در  من اميدوارم که آنها. دائم چيزهايی پرتاب می کنند ها

من فکر "که   ودوی افز. جهت کاهش انزوای خود در نظام بين المللی بکوشند
دچار ) فارس(مورد توازن قدرت در منطقه خليج  نمی کنم هيچ کسی در

امارات  و به خريداری سالح از سوی عربستان سعودی و  سوءتفاهم باشد
   "متحده عربی از آمريکا اشاره کرد

  نه کشورهای قدرتمند جهان پرواضح است که اتخاذ سياست جديد توسط
ی و نه از موضع ضعف بلکه با بينشی باز و بخاطر ترس از رژيم اسالم

  .جهانيست وجود وضعيتی بحرانی در تجارت  بخاطر
سياست دست به تهيه نظريه های و دادن رهنمودها زده و  اما برای توجيه اين

 محمود احمدی نژاد مسئول سياست هسته(  که  من باب مثال اعالم کرده اند
ان سست و آماده تغيير رژيم نظام سياسی اير. ای و خارجی ايران نيست

ايران اولويت اعتقادات مذهبی بيشتر از حفظ  برای رهبران سياسی. نيست
مخالفتی بدون چون و چرا و کينه توزانه  رهبری فعلی ايران. منافع ملی نيست
اسرائيل از صحنه روزگار را ندارد و  ايران قصد محو کردن. با آمريکا ندارد

 تبليغ" سياست. پذيرد نيان با اسرائيل را میهر موافقت مورد قبول فلسطي
 ايران.دموکراسی واقعی را در ايران برقرار کند آمريکا نمی تواند" دموکراسی

 ايران و آمريکا مبنايی .آشکارا به توليد تسليحات هسته ای متعهد نيست
گريهائی قصد دارند عالرغم   آنان با چنين توجيه. ) ارندمشترک برای گفتگو د

از سوی نيروهای دمکرات و مترقی سنگر هائی برای  ت های درونی کهمخالف
و اسالمی ؛ ايجاد شده است؛ زمينه های  مقابله با اتحاد هر دو ارتجاع جهانی

درخواستهای دمکراتک مردم است ؛  سازش که مطمعنا بر عليه  جهت  الزم
 بيشتری اطمينانميتوان  بر همين منوال است که. قدمهای سنگين تری بردارند

اين سرکوبها . آماده ميکند  پيدا کرد که رژيم خود را برای سرکوبی بيشتر از پيش
   .»شرارت ها و بی بندو باری هاست« مثل هميشه بر عليه

های متکی به سرنيزه همواره مدعی هستند که از حقوق شهروندان خود  رژيم
رجه اول کسانی اين انسانهای شرور در د  .دفاع ميکنند ها  در مقابل شرارت

جوانان را به   .بر خالف آنچه که آنان ميگويند؛ عمل ميکنند  هستند که
کاخهايشان را با  جرمهای مختلف در زندانها نگاه ميدارند؛ اجيرشان ميکنند ؛

گسترش  دستان آنان بنا ميکنند؛ زندانها را با استفاده از فکر و بازوی آنان
باريکه ای به محرکين اصلی اقتصاد  از سودهای باد آورده اشان  ميدهند؛

مورد مخاطره قرار گيرد؛  هر گاه نياز باشد و سياستهايشان. پرداخت ميکنند
و درصورت  برای توجيه جنايات خود آنان را به پای صندوق های رأی آورده

زيرا ميخواهند   ميکشانند؛  لزوم در تظاهرات ساختگی به نفع خود به خيابانها
باشد ويکی بايد  ز هم تميز دهند؛ يکی بايد کار کند و اسيروجود دو طبقه را ا

  .در رفاه و فخر فروشی بر ديگران زندگی کند
ادامه  برای  »نعمات خدادادی«ترين کلمات و بهترين  آنان خودشان از شنيع

زندگی بخور و نمير   برای  اما قشر توليد کنند. حيات ننگينشان سود ميجويند
؛ بدليل نا بسامانيها و بی آيندگی خود در چنين ميدهد  تن به فحشا خود

اعتياد ؛     ؛چون  ضد انسانی اين سيستم ها رسوبات  جوامعی در مجاورت با
 را در فقری  خود  بلکه خانواده شان  در اين دام گرفتار ميشوند؛ نه تنها

  امکان بسيار اندکی جهت ايراد نام  اگر  اينان.قوطه ور ميسازندخانمانسوز  
زادی بيابند؛ به زندان ميروند و نام اوباش و مفسد اجتماعی را هم با خود آ

  .ميکشند يدک
مردم  برای  که تا کنون رژيم اسالمی ؛  منجالبی است  ترسيم واقعی اينها

با نگاهی به آمار سرکوب .ايران برنامه ريزی و با جديت دنبال کرده است 
زندانيان و زندانبانان , دانها   هر دم بر تعداد زنمتوجه ميشويم های رژيم

با   صدای سرد اعتياد   افزوده شده ودر جامعه بشدت غير دمکراتيک ايران
با نگاهی به آمار اعتياد . همنواست روزه خوانی های مرگ آور رژيم اسالمی

نفر در اين دام اسيرندو اين خود  ميليون 4 در ايران متوجه ميشويم بيش از
در  بخش گسترده فوق  .ديگر اين رژيم افزوده استداغ ننگی را بر ننگهای 

اجتماعی در  بخش قابل توجهی نيز با اتهامات مختلف و  دام اعتيادند دچارند
  از هر رئيس دادستانی جمهوری اسالمی اعالم کرده که.زندان بسر ميبرند 

نفر بيشتر از  ۶٠ اين ميزان. نفر زندانی هستند ٢٠٠هزار ايرانی ١٠٠
ميليون  ٧٠ جمعيت از«وی همچنين خاطر نشان ساخته . انی استاستاندار جه

در ظرف  “.ميليون پرونده قضايی در ايران وجود دارد ٩ نفری در ايران حدود
نزديک   و اکنون  ده سال گذشته حجم زندانيان در ايران ده برابر افزايش يافته

ورودی و خروجی زندان ها در جمهوری . نفر رسيده استهزار  140 به
اين در حالی است که ! هزار نفراست ٧٠٠  به صورت شناور ساالنه اسالمی

اي وارد ودر  آاالهاي قاچاق به راحتي توسط عده«  کردههمين شخص اعالم 
شوند و در حالي آه وارد آـنـنـدگـان اصلـي آزادانه در جامعه  جامعه توزيع مي

 آه معموًال در مقياس عمده به –آنند خريداران جزء اين آاالها دد مـيتر
  »گيرند  تـحـت تعقيب قرار مي–صورت قاچاق وارد و تـوزيـع شـده اسـت

 با فرآيند جديد و زمزمه های مذاکره با آمريکا هجوم بسيج و راهپيمائیحال 
ه اکثرا جنبه های اخير ک اعدام.را در تهران شاهد هستيمهزار نفره شان   30

که آنان خود  های سياسی دارند و تبليغات همه بلند گوهای رژيم ؛حاکی است
 با  را برای سرکوبی بيرحمانه و ايجاد رعب و وحشت بيشتر آماده ميکنند؛ تا

   . داشته باشندعهده دار نقشی کليدی در منطقه و سرکوب مردم  مذاکره با آمريکا
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  دالري، يک بسته پفک نمکی500شراب 
 و نيروی نامريی پشت آنها 

 م و قوام دو نظام استبداد سياسی و ستمسورزها و مستبدان در دوا
  .کنند اقتصادی، يار و ياور يکديگر بوده و به مقصد هم کمک می

بحران مالی جهانی تکاپو برای مقابله با عواقب بحران را .روشنگری
.  متفاوت است "بحران زدگان" اما روانشناسی . افزايش داده است

 به جستجوی  "متانتبا وقار و " برخی بر اعصاب خود مسلط اند و 
برای     ." واداده اند" اند، برخی سرآسيمه شده و کامال راه حل برآمده

  :نمونه
 اقتصاد بزرگ 20 نوامبر امسال رهبران 15در : ناجی های خونسرد

در واشينگتن جمع شدند تا راه چاره ای برای بحران , G20,جهان 
را بوش در کاخ آنها شب قبل از گردهمايی ميهمان خانم لو. مالی بيابند
  : در مورد اين ميهمانی چنين گزارش دادCNNشبکه . سفيد بودند

اقتصاد جهانی شايد در حال سقوط چشمگيری باشد، ولی به نظر " 
  ".. کاخ سفيد مملو از پول نقد استميرسد صندوق شام

ای  در ادامه گزارش خود ترکيب غذCNNخانم بکی بريتين گزارشگر
برای .  ميل کردند، نام می برد "ان زدهبحر" اصلی را که رهبران 

تنوع داده و بيرون از خانه و کسانی که وقتی ميخواهند به زندگی شان 
 مک "د، مثل فريدون فرخ زاد مرحوم از  غذا بخورن "رستوران"در 

.  باالتر نمی روند، غذاها ناشناس و ترجمه اسامی دشوار است"دونالد
فارسی در دسترس هست و  –اما به هرحال فرهنگ لغت انگليسی 

  : غذاهای اصلی عبارت بودند از. ميتوان از آن کمک گرفت
 گوشت دنده بره سرخ شده با "،,بلدرچين دود داده شده با چوب ميوه" 

 رازيانه، گوجه " سوپ قارچ کانتارل فوندوی بادمجان" ",آويشن
 شايد هم اين ترجمه تحت اللفظی خنده دار از آب در آمده و با, فرنگی

خود غذاها، نوشابه اما به هرحال مهم تر از . اصل انطباق نداشته باشد
 برای اينکه " به گفته خانم بريتين "رهبران بحران زده". روی ميز بود

، با شراب کميابی مورد پذيرايی قرار "بتوانند اين غذاها را فرو بشويند
. Shafer Cabernet “Hillside Select” 2003گرفتند به نام 

  .  دالر500:  هر بطریبهای
 جهان و "رهبران بزرگ"م بريتين هم که با گردهمايی های حتی خان

ندکی تعجب زده بود و بنابراين اين نوع شام ها و شراب ها آشناست، ا
با توجه به اينکه اين رهبران در واشينکتن جمع شده ": توضيح داد

د، شرابی بودند تا يک سقوط اقتصادی احتمالی را مورد بحث قرار دهن
   "..رانی شايد کمی عجيب به نظر برسدبه اين گ

 اين مناسب ": ونوگ سخنگوی خانم لورا بوش گفتاما سالی مک د
  , .ترين شرابی بود که در سرداب کاخ سفيد برای چنين گردهمايی داشتيم

البته خانم مک دونوگ با توجه به حال و روز مردم بحران زده گفت ما 
ن تر خريده بوديم و اين فرصت مناسبی برای شراب را با قيمت پائي

  . مصرف آن بود
 "دانش"زيرا به خودی خود آن .  گناه بوداين توضيح ولی عذر بدتر از

 ثروتمندان هم خوب می باارزش قديمی را مورد تاييد قرار ميدهد که
  .  ميخورند "مفت " خورند، هم 

های آمريکايی چند هفته پيش روزنامه  :" واداده ها"اما غريق ها و 
خبر دادند يک زن آمريکايی که قرار بود خانه اش به علت ناتوانی 
خانواده در پرداخت اقساط و بهره وام مصادره شود، نامه ای به 
شوهرش نوشت و در آن ياد آور شد الزم نيست خانه را تخليه کند، زيرا 
وقتی نامه به دست او برسد، اوخود را کشته است، بنابراين شوهرش 

  .يتواند پول بيمه زندگی او را بگيرد و خانه رانجات دهدم
 و حتی "عاقالنه" اين خانم بر اساس منطق بازار، "محاسبه" 

، هرچند تراژيک، به شمار می آيد، اما همه کسانی که در اثر "نسانیا"
ده شده اند، به اين نوع بحران مالی به ورشکستگی و خودکشی کشي

برخی راه حل را تا اقدام به . شوند متوسل نمی "معقول"محاسبات 
مثال يک دالل ساختمان در مريلند که . جنايت های مهيب بسط داده اند

خود را از يک پل پرتاب کرد، معلوم شد قبل از خودکشی همسر خود را 
يا نيويورک تايمز گزارش داد مردی در لس آنجلس خود . نيز کشته است

رب گلوله کشت و در وصيت و پنج تن از اعضای خانواده اش را به ض
نامه اش، اقدام وحشتناک خود را به ورشکستگی بر اثر بحران مالی 

  . ارتباط داد
کارشناسان . بحران مالی تعداد خودکشی ها را در آمريکا باال برده است

ميگويند هنوز نمی توانند در اين مورد آمار روشن به دست بدهند، اما 
ن مالی منحنی خودکشی ها را بار ترديد نيست پريشانی ناشی از بحرا

ديگر رو به صعود برده و وضعی مشابه دوره بحران بزرگ دهه سی 
آنهايی که قبل از خودکشی عزيزترين کسان خود را . ه استبوجود آورد

نيز می کشند اين حقيقت را به نمايش می گذارند که آنها نه تنها برای 
خود بلکه برای عزيزان و حتی نسل بعدی خود هم اميد نجات از عواقب 
اين بحران را نمی بينند و اين با تحليل های جاری از مشخصات بحران 

يعنی بحرانی که هيچکس نمی تواند راه حل . تکنونی منطبق اس
. مشخص وبنابراين چشم انداز روشنی برای برون رفت ازآن ارائه دهد

بنابراين برخالف بحران های معمولی کسی که مثال کارش را از دست 
ميدهد اميدی به يافتن کار جديدی ندارد، يا آن کسی که از خانه اش به 

انواده و فرزندانش برای هميشه خيابان پرتاب شده، فکر ميکند خ
جايگاه طبقاتی خود را ترک کرده وبه حاشيه جامعه، مرکز بال و 

  . مصيبت، پرتاب شده اند
  يک چشم بندی ماهرانه 

مسئوليت اين فجايع به گردن چه کسانی است؟ انگشت اتهام را به کدام 
وز و در واقع سو بايد گرفت؟ در جواب اين سوال رسانه ها هر ر

شم مردم می  را در مورد پيش چ "پاسخ بديهی" ه چند بار يک هرلحظ
 است که مردم را بی کار  "بحران مالی" . بحران مالی: گذارند
 است "بحران مالی"ت انجاميده،  است که به فالک"بحران مالی"ميکند،

  . که آدم ها را به خودکشی وادار ميکند
زيرا مثل . ننده است اما گمراه ک اگرچه دروغ نيست،"جواب بديهی"اين 

 ،ابزار جنايتی " به قتل رساند" که زهرا کاظمی را  "جسم سختی"
. ميکند، اما قاتل را نجات ميدهدموحش را، بطور مبهم و کلی معرفی 

 نه يک شخص حقيقی است نه يک شخصيت حقوقی و نه " مالیبحران"
  .يک پديده مستقل که بتوان مسووليت را به گردن آن انداخت

، با يا بدون بحران، طوری صحبت می "بازار" داران از نيروی سرمايه
کنند که گويا اين نيرو از آسمان می آيد و مثل همان نيروی آسمانی فاقد 
کارت شناسايی و برگه هويت است وهمه قوانين، پديده ها و کارکردهای 
وابسته به آن نيز از آسمان نازل شده و بايد آنها را همانطور که هستند 

  .رفت و خود را با آن انطباق دادپذي
 را نامريی کرده اند، خود بازاری ها، اعم از " دست بازار"اما اگر

 را بازی  "دست" اددانان و سرمايه دارانی که اين سياستمداران، اقتص
ميکنند، آدم هايی کامال مريی و دارای کارت شناسايی و تاريخچه عمل 

 بلکه يک  "دست نامريی"  بازار و قوانين آن را نه. هستندمشخصی 
طبقه معين اداره ميکند که بنا بر قاعده قدرت اقتصادی وسياسی را در 

  . دست دارد
 دور ميز شام خانم لورا بوش نشسته  "ناجی"در حقيقت آنها که به نام 

بودند، خود بخش مهمی از شبکه ای را تشکيل ميدهند که بحران مالی 
 و عملکرد مقامات و رهبران نظام کارت شناسايی. را بوجود آورده اند

را روی ميز بگذاريد تا مسوولين بحران کنونی و فجايع ناشی از آن زير 
  . آفتاب قرار بگيرند
  وجه اشتراک رابرت رابين و صادق محصولی: بازار و دمکراسی

ظر بگيريم که حاال  را در نRobert Rubinمثال آقای رابرت رابين 
ا به عنوان تيم اقتصادی خود و سکانداران  او ر"اقمار" باراک اوباما 

راستی اين . بعدی بخش های اقتصادی و مالی آمريکا معرفی کرده است
آقای رابين کيست؟ او سياستمدار است يا تاجر؟ مامور مردم در مقابل 
بازار است يا پادوی بازار در مقابل دولت منتخب مردم؟ به لحاظ ديدگاه 

  يا ليبرال؟ های اقتصادی محافظه کار است 
او قبل از اينکه به عنوان .رابين وزير خزانه داری بيل کلينتون بود

 بود و در راس "تاجر"ير کلينتون به کابينه او بيايد، و بعد وزمشاور 
بنياد مالی گلدمن ساکس،يکی از اکتورهای اصلی بحران هيات مديره 

  . مالی کنوني، می نشست
سياست " رد و در کابينه کلينتونرا ترک کرابين وقتی تجارت در بازار 

 را برعهده گرفت  " معمارمقررات زدايی" شد نقش مشهور به "مدار
اين آن بخش از . ول شروع شده بودکه قبل از او در کابينه بوش ا

 ها بود که امکان کنترل دمکراتيک اقدامات سوداگرانه "رات زدايیمقر"
ن ساکس ها را از وجنون آميز صاحبان سرمايه مالی يعنی همان گلدم

بين برد و به بانک داران و مديران موسسات مالی اجازه داد با اختراع 
 خيالی و تصوری "اعتبارات" ها، hedge fundانواع بنيادها مثل 

ايجاد کنند که در در دنيای واقعی اعتبار نداشت و در ماهيت امر چيزی 
.  نبودجز کالهبرداری به کمک سوء استفاده از جايگاه قدرت مالی

هيچکس، هيچ نهاد، هيچ قانون و مقرراتی حق نداشت در مورد عمليات 
در حقيقت معنای . محير العقول آنها سوال کند و دست و پا گير آنها شود

وسسات مالی که به عنوان رکنی از واقعی مقررات زدايی از بانکها و م
  پيش برده شد، عبارت بود از به رسميت شناختن حق"اقتصاد آزاد" 
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صاحبان سرمايه مالی به پنهانکاری در مقابل عموم و کالهبرداری در 
 "شرخری"  شد که بعداز سه دهه سفته بازي، نتيجه اين.  شرايط مخفی

و قماربازی آنها چنان افتضاحی باال آورده اند که وقتی دولت يعنی 
 ميليارد دالر پول ماليات مردم را برای 700نماينده مردم فقط در آمريکا 

بران خسارت بنيادهای مالی اختصاص داد، هنوز چند گامی از توزيع ج
پول برای نجات چند موسسه مالی ورشکسته نگذشته بود که هنری 
پولسون وزير خزانه داری بوش در مقابل تريبون عمومی ظاهر شد و 
چيزهايی گفت که به گفته ويليام گريدر در مجله نيشن آمريکا به اين 

ی روم که ببينم بقيه پول  بابا، اصال دنبال کنگره نمول کنيد" :معنا بود
 2، چرا؟ زيرا تاجران بزرگ و محترم دو تريليون دالر يعنی "را چکنم
رايی تقلبی  دالر، دا2000000000000 يعنی 12 به توان 10ضربدر 

 اين هفتصد ميليارد حاال.  بارآورده اند"مسموم"يا به اصطالح خودشان 
 را گرفته وآنها را خشمگين کرده، "واداده" و "شنهگگدا و "که چشم مردم 

 بارآورده اند، چه "کارآفرينان بزرگ" مقابل ارقام بزرگی که رهبران و در
  آبی را ميتواند گرم کند؟ 

رابين به عنوان سياستمدار در کابينه کلينتون عالوه بر اين خدمت به 
هم به سهامداران موسساتی مثل گلدمن ساکس، کار تصويب نفتا را 

سرانجام رساند، قراردادی که کارگران آمريکا از آن نفرت دارند، زيرا کار 
  . را برای سرمايه داران ارزان و زندگی را برآنها دشوار ميکند

اگر شناسنامه رابين با همين اعمال مشخص می شد، قابل ذکر نبود، چرا 
 در "دآزا" از بخش مالی و تجارت به اصطالح که دفاع از مقررات زدايی

برگه ی هويت اغلب رهبران بزرگ سياسی و اقتصادی نظام سرمايه داری 
اما داستان رابين به همين ختم نمی . در سه دهه گذشته ثبت شده است

 . شود و جالب تر است
رابين بعد از انجام اين خدمات به بازار، دنيای سياست را ترک ميکند و 

 تريليارد دالری 3.3 موسسه بار ديگر به بازار بر می گردد، اين بار به
سيتی گروپ که به گفته برخی کارشناسان برنده اصلی مقررات زدايی بود 

  .وحتی موجوديت خود را مديون آن بود
 "مقررات زدايی"زمان دادن فوايد طبيعتا کار رابين در سيتی گروپ، سا

های دوره سياستمداری اش در کابينه کلينتون به نفع سهامداران بزرگ 
گروپ بود و رابين بابت اين خدمت از هيات مديره سيتی گروپ سيتی 
سيتی گروپ يکی ديگر از .  ميليون دالر پاداش دريافت کرد100

  ميليارد330اکتورهای اصلی بحران مالی کنونی است که دولت نزديک 
و ] اکونوميست[ آن اختصاص داد"نجات"دالر پول ماليات دهندگان را به 

شی که در اين رابطه داشته است مورد انتقاد و شخص رابين به خاطر نق
  . سرزنش قرار گرفت

با وزيدن بادهای . داستان جالب فعاليت رابين به همين خالصه نمی شود
جديد رابين بار ديگر برای عزيمت از جهان تجارت و سفر به دنيای 

ی توی کيفش گذاشت، سيتی  ميليون دالردريافت100. سياست آماده شد
 کرد تا نيازهای آن و ساير صاحبان وال استريت را در "رک  ت"گروپ را 

 ،دولت بعدی به اجرا بگذارد و بنابراين شد مشاور اقتصادی باراک اوباما
. که ديگر همه ميدانستند کانديد وال استريت برای رياست جمهوری است

و حاال اوباما يک تيم اقتصادی تشکيل داده که رسانه های آمريکايی آن را 
از جمله تيموتی گيتنر به عنوان وزير .  ناميده اند"ظومه رابين  من"

خزانه داری جديد و الری سامرز که هردو از اقمار رابين هستند 
  .  او بازی کرد"ت زدايیمقررا"وصا دومی که نقش مهمی در برنامه مخص

اساسا تيم اقتصادی اوباما چنان محافظه کار و نوليبرال است که وال 
الم آن بالفاصله جشن گرفت و شاخص های بورس باال رفت استريت با اع

و نشريه اکونوميست، يعنی نشريه سرمايه داران مالي، در حاليکه اين تيم 
ضمنا سامرز . را با غرور نشان ميداد يکی محکم توی سر جرج بوش زد

پنج سال تمام رئيس دانشگاه هاروارد و اقتصاد دان برجسته آن هم بود و 
 علمی بود که اظهار نظر کرد زن ها به خاطر عقل معيوب و در همين مقام

ناتوانی بيولوژيک شان در رياضی و نه به علت تبعيض است که در 
  .سلسله مراتب اجتماعی عقب می می افتند

سرمايه داران همه خطوط تمايز بين سياست و اقتصاد و دانش را تا جايی 
جسم پيدا ميکند، و محو کرده اند که حتی در شخص شخيص خودشان هم ت

همه ميدانند وقتی سياست يا دانش استقالل نسبی خود را از دست داده و 
  .درگرو پول و بازار قرار بگيرد از درون می گندد

رابين سياستمدار است يا تاجر و ميهمانان . حاال به اين سوال جواب بدهيد
 داستان ،قه رابينخانم بوش بازار را اداره ميکنند يا بازار آنهارا؟ به واقع ساب

 جانشين کردان و وزير کشور کنونی احمدی نژاد را به ذهن می ،محصولی
 را برای ثروتمند "جميع شرايط"طريق رفت و آمد به سپاه و بازار آورد که از 

البته مثل همه چيز ديگر داستان . وقدرتمند شدن خود و حفظ نظام فراهم ميکند
 شکلی کمدی تراژيک باز سازی بازار آمريکايی در جمهوری اسالمی به

ی رابين سرکوب حقوق شهروندی برخالف سپاه که آدم می کشد، برا. ميشود
او فقط وظيفه هنرمندانه و ماهرانه از اثر .  نيست "جميع شرايط" جزء 

  .انداختن دموکراسی و در واقع گنداندن آن از درون را برعهده دارد
  ناپذيری نظام؟  يا اصالح  "بعث زدايی" وحشت اوباما از 

گرانبها که برای جمع کردن افکارشان و " سران"طی سی سال اين 
ميليون ها،  "سرانه" دالری داشتند، 500نياز به شراب پيداکردن راه حل 

دهکده " گرفته اند تا اقتصاد "مزايا" و "مزد"بلکه ميلياردها دالر 
ت دس"  طوری مديريت کنند که "گلوباليسم"  را در دوره "جهانی
  از هرنوع  "آزاد" عجزه گر بازار بتواند انسان های و م" نامريی
  .  را به اوج رفاه و خوشبختی برساند "قيمومت

 اين "چه چيز در ميانه راه به خطا رفت؟": حاال بعضی از آنها می پرسند
برنامه های . هيچ چيز به خطا نرفته است. سوال نيست، حقه بازی است

اموال و همراه :ی مو به مو به اجرا درآمد، يعنیمديران نظام سرمايه دار
آن اختيارت مردم را همانطور که برنامه ريزی شده بود و تا آنجا که 
ممکن بود به بخش خصوصی واگذار کردند حتی پس اندازهای 

 همه موانع را از پيش  "مقررات زدايی"  مردم را، بعد به نام بازنشستگی
د و منطق يق که ميتواند برخود بيفزايپای سرمايه برداشتند تا به هرطر

ز من و شما را  است که نيا "طمع قصاب" شان هم اين بود که اين 
 ميافزايد و آنوقت همه از آن  "ثروت جامعه" برطرف ميکند و بر 

سطح آب که باال :  را به ياد دارند "قصه" ن برخوردار ميشوند،همه آ
 البته هريک به فراخور "رفت، کشتی با سرنشينانش همه باال می آيند،

 و  "تنبل ها"  بيشتر،  "کارآفرينان"  و  "با استعدادها" لياقت خود، 
.  اين همان فلسفه قديمی طبقه سرمايه دار بود ".. کمتر "مفت خورها"

در دوره جديد يک فلسفه اجتماعی هم تحت عنوان نئوليبراليسم درست 
"  تر،  "پيشرو ,"ترمع کارتر و حريص تر و خودخواه هرچه ط: کردند
  .  تر و والبته موفق تر "مدرن"  تر و  "متمدن

 نياز من و شمارا  "طمع قصاب" . واقعيت اما درست برعکس بود
را، و آنها شروع کردند به رباخواری و , آنها,افزايش می داد و ثروت 

سفته بازی و سوداگری روی نيازهای ما تا از اين طريق بر ثروت خود 
لسفه و سياست معلوم شد در جامعه ای که با اين ف. بيفزايندبيش از پيش 

، آنها که از صبح تا شب به دنبال  "مفت خورها" سازمان داده ميشود 
معامله پول با پول، ربا، و قمار هستند ثروتمند شده، و کارآفرينان واقعی 
 نه دالل هايی که سرمايه داران کارآفرين می نامند، فقير تر و نياز مند تر

کار به جايی رسيد که . ميشوند و قمار بازی روی نياز آنها شدت ميگيرد
اکثريت مردم برای تمام عمر مقروض شدند، قرض هايی که با مردن شان 
. منقضی نميشد، بطور تضمين شده برای فرزندانشان به ارث می ماند
 نسل کنونی و آتي، مرده ها، زنده ها و به دنيا نيامده ها وامدار بودند و
هستی ناچيز شان در گرو کسانی بود که بخش عظيمی از سرمايه شان 

 جامعه مدرن تبديل  "فرهنگ" قرض گرفتن به . ه خشک و خالی بودوعد
شد، زيرا قرض نماينده نياز اکثريت مردم بود و با آن ميشد ربا خواري، 

  . سفته بازی و قماربازی کرد
ا و ثروتمند تر کردن شان اما مگر نيازهای ما چقدر توان کشيدن بار آنه

را دارد؟ باالخره روزی از پا می افتيم، و آنوقت ارکان نظام به لرزه می 
  . افتد

ت خورده سک می کنند، نئوليبراليسم ش "اعتراف" حاال بعضی از آنها
است، اما اين را ميگويند تا دامنه خسارتی را که به اعتبارشان وارد شده 

  . محدود کنند
م سرمايه داري، همان همان فلسفه ه اين منطق نظاحقيقت اين است ک

 البته "نئوليبراليسم". ت که کار را به بحران می کشاند اس"طمع قصاب"
 و از "شوک"وه ای ضد انسانی و با وارد کردن پروژه ای بود که به شي

پا انداختن ميلياردها انسان برنامه نظام برای تصرف اموال مردم و 
ست عده ای معدود سرمايه دار را پيش برد، اما تمرکزثروت و قدرت در د

. ده استبدون نئوليبراليسم هم سرمايه داری از بحرانی به بحرانی گذار کر
از آغاز .. "بحران راه آهن" تا "بحران گل الله"تا , بحران شامپانی, از 

قرن بيستم که سرمايه مالی بطور قطع بر بازار تسلط پيدا کرد، قمار بازی 
ناس مورد نياز و رو به رونق روی پول و اسناد اعتباری به جای اج
  . متمرکز شد

اما تمام افرادی که برنامه اقتصادی ميهمانان خانم بوش را ديکته می 
کنند، تا همين امروز تالش شان روی اين متمرکز بوده که نقش سرمايه 

 را 1929های مالی و سفته بازی و سوداگری آنها در ايجاد بحران بزرگ 
در حقيقت به اين دليل و نه به دليل دفاع از سياست های . کار کنندان

انبساطی يا انقباضی بود که بن شالوم برنانکي، جانشين آلن گرين اسپان 
: دمن برپا کردند خطاب به او گفتدر مراسمی که به افتخار ميلتون فري

يعنی دخالت خزانه داری ! ".مابود، بحران را ما ايجاد کرديمحق با ش"
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وقت آمريکا برای جلوگيری از سفته بازی سرمايه داران بحران بزرگ را 
ايجاد کرد ومسووليت بحران به گردن دولت بود نه سرمايه داران سوداگر 

  . و سفته باز
 hedgeپس حاال چرا آقای جرج سورز و چند تن ديگر از صاحبان 

fundی و  ها را به کميته مجلس احضارکرده و در مورد ده ها ميليارد
سفته بازی های شان مورد بازپرسی قرار ميدهند؟ زيرا خشم مردم را بر 

يک "رفتن يک نيشگون و توسل به تئوری نمی تابند و ترجيح ميدهند با گ
سياه "البته نيشگون هم .  را نجات دهند نظام"سيب پوسيده در سبد

ان است و فعال دارند با پول ماليات مردم حفره ای را که قمار باز" بازی
  . ايجاد کرده اند پر ميکنند

ايه داری است که پوسيده، اين نه يک سيب بلکه تمام سبد و کل نظام سرم
بعد از اينکه اوباما تيم اقتصادی خود را معرفی . است"مسموم"فاسد و 

. کرد، دين بيکر در گاردين مقاله ای نوشت که يک نکته طاليی داشت
شت، به همين جهت ای اوباما نوالبته او مقاله را در دفاع از گزينش ه

بيکر بعد از اينکه نقش تيموتی گيثنر .  داده است "پيچ" حقيقت را اندکی 
ای شرقي، بحرانی که به قول وزير خزانه داری اوباما را در بحران آسي

 بطورنسبتا مفصل شرح ميدهد، می "ميليون ها زندگی را نابود کرد"بيکر 
زيرا او با . نداشتن همين آدم ها نويسد اوبامای چاره ديگری جز گزي

او .  بعد از سقوط صدام حسين رو به روست" بعث زدايی"مساله ای مثل 
توضيح ميدهد از آنجا که به دست گرفتن مسئوليت تحت صدام عمال 
مستلزم داشتن کارت عضويت در حزب بعث بود، با حذف بعثی ها تشکيل 

تيب از آنجا که در به همين تر. حکومت جديد عمال غير ممکن می شد
 يک "مقررات زدايی" بوش بدون تعريف و تمجيد از -ون دوره کلينت

جانبه از بخش مالی و رشد بادکنکی حاصل از آن، رسيدن به پست های 
باال در ساختار قدرت و حتی کسب پست های ميانی غير ممکن بود، اوباما 

وره برمر چاره ای ندارد جز اينکه مرتکب اشتباه مشابه بعث زدايی د
 کلينتون -نشود و همان ها آدم ها را که مسوول خطاهای دوره بوش 

اما انشاء اهللا که آنها از گذشته درس . هستند در پست های کليدی بگذارد
  ! گرفته باشند

نويسنده مقاله گاردين البته هم نسبت به نظام صدام و هم نسبت به نظام 
نظام بعث بر دارندگان . سرمايه داری حاکم مرحمت به خرج داده است

کارت صوری عضويت در حزب بعث استوار نبود، بر منطق ديکتاتوری و 
وفاداری محض نسبت به ديکتاتور و مشارکت در قدرت و ثروت غير 

به همين ترتيب نظام سرمايه داری حاکم بر . قانونی آن استوار بود
زک  و مشارکت در قدرت اليه نا "طمع قصاب" فاداری مطلق به منطقو

همانطور که ستون های پايه . صاحب سرمايه های انحصاری استواراست
رژيم صدام را دارندگان کارت صوری و اجباری عضويت در حزب بعث 
تشکيل نمی دادند، رابرت رابين ها، گيثنر ها، سامرزها، گرين اسپان ها و 
يارانشان هم مداحان مجبور و ناگزير فلسفه های نوليبرالی نبوده و 

ميلياردها دالر حساب بانکي، انبوهی از ارتباطات که جان مايه . دنيستن
زندگی هر فرد را تشکيل ميدهد، يک تاريخچه عملکرد، کتاب ها و مقاالتی 
که منبع نشر آرايی است که از زبان احمدی نژاد و الريجانی و اقتصاددان 
های وطن ما هم تکرار ميشود و شوک درمانی خانمان سوز رژيم ايران 

 - ز آن مايه می گيرد، پشتوانه جايگاهی است که مقامات دوره بوش ا
آن ها تارو پود اين نظام را با منطق حقوق . کلينتون به دست آورده اند

  . ويژه مالک بر سلب مالکيت شده و حرص و آز و طمع آن بافته اند
نظام های اين چنين از باال اصالح پذير نيستند، بويژه وقتی که قرار باشد 

آمريکا ميخواست .صالح از باال با هدف بازسازی نظام صورت بگيردا
قدرت صدام را بدون صدام و بعث آن و در راستای منافع خود بازسازی 

نويسنده گاردين . اين نشد، بنابراين دوباره به بعث متوسل شده است. کند
عليرغم پيچ دادن واقعيات راست ميگويد، فساد چنان در تمام ارکان نظام 

وخ کرده و چنان تمام مهره هايش را آلوده کرده که بازسازی آن بدون رس
  . استفاده از مهره هايش ناممکن يا الاقل به شدت دشوار به نظر می رسد

  بهای يک پاکت پفک نمکی 
اگرچه در دوره بحران کنونی تعداد خودکشی ها افزايش يافته است، اما 

 نوامبر 29در. م نمی کشدسرمايه داری و بازار فقط در دوره بحران آد
سال گذشته وقتی که ستون های نظام هنوز اصرار داشتند مردم را متقاعد 
کنند بحرانی در راه نيست، رسانه های آمريکا خبری دردناک را منتشر 

 21در شهر کوچکی به نام ريچموند در ويرجينيا يک زن جوان . کردند
او . ودک خود دستگير شدساله به نام ميشل جانت هاوز به اتهام قتل دو ک

دختر سه ساله و پسر يک ساله خود را در توالت يک فروشگاه مواد 
ميشل يک زن . غذايی با ضربات يک چاقوی آشپزخانه به قتل رسانده بود

جوان تنها و سياه پوست بود و در نتيجه قوه تخيل را در خطی آشنا به 
ود را مانع راه ميشل آرزو داشت مانکن شود و دوکودک خ: حرکت انداخت

ميشل با دوست پسرش دعوا کرده بود و کارگر فروشگاه ... خود می ديد
و تفسيرهای مشابه ديگر ... هم آثار خراش را روی صورت او ديده بود
زيرا خود ماوقع که از زبان . که راست يا دروغ بودن شان اهميتی ندارد

راست باشد شاهدان عينی گزارش شد نشان ميداد چنين خبرهايی اگر هم 
واقعه بنا بر گزارش سی بی اس از اين قرار . فقط حاشيه جريان است

ميشل که آن روز اندوهگين بود با دو کودک خود وارد فروشگاه : بود
. بچه ها اصرار می کنند که مادر برای آنها پفک نمکی بخرد. ميشود

 يکی از کارکنان.ميشل کيف پول خود را باز ميکند و ميگويد پول ندارد
ميشل دست بچه ها را . فروشگاه پيشنهاد ميکند که او پول پفک را بدهد

اما چند لحظه بعد . ميگيرد و به توالت می برد که صورت شان را پاک کند
صداهای غيرعادی خبر از حادثه ناگوار ميدهد و وقتی پليس می رسد 

او را به . کودکان را غرقه در خون و ميشل را در حالت شوک می بيند
.  ساعته قرار ميدهند که خودکشی نکند24ان می برند و تحت کنترل زند

دوست و همسايه ميشل برای روزنامه نگاران تعريف ميکند ميشل کارمند 
پست بود، به بچه هايش خيلی عالقه داشت و سخت از آنها مواظبت می 
کرد، خيلی خوشحال بود که توانسته زندگی خود و بچه ها را جمع و جور 

ر اين محل برای آنها خانه بگيرد و حتی قصد داشت يک ماشين کرده و د
 او پريشان ":  ميشود و دنيايش به هم می ريزدبخرد، اما ناگهان بی کار

به او می گفتم برخودت تسلط و من . بود و روزی ده بار به من زنگ ميزد
  "..ر ديگر پيدا ميکنیداشته باش، يک کا

 پشت بيکاری خود نمی ديد،  بازار را"دست نامريی" البته ميشل 
 دالری ميخواهند، تصور می 500برعکس همانطور که نوشندگان شراب 

به يکی از آشنايان او . کرد دستی از آسمان پشت بيکاری او قرار دارد
 خدا به من لطف داشته که اين بچه ها را به من داده،  ":خود گفته بود

ادر خوبی برای بچه م مپس چرا مرا مجازات ميکند، چرا من نمی توان
   "..هايم باشم

داستان ميشل يک داستان استثنايی است، اما فقر انبوه و فالکت ميلياردها 
 آن را خلق  "طمع قصاب" يک داستان ممتد چند قرنی است که انسان 
 است، جنايات  "يینامر" يقت آنچه در بازار سرمايه واقعا در حق. ميکند

  . آن است
هردوی : بداد سياسی يک خصلت مشترک دارندديکتاتوری بازار و است

آنها برای حفظ قدرت و ثروت قشر نازک حاکم ناگزيرند از انبوه مردم 
 . قربانی بگيرند
دهمايی ها، گر "ناجی" ين ناگزيری است که چشم دوختن به به دليل هم

مردم .  تر نظام بی فايده است "مهربان" های سران، و يا مهره های 
اصالح " ستم های اين نظام ها تنها به يک ز شر برای نجات خود ا

  . برانداختن اين نظام ها:  نياز دارند"بزرگ
مصيبت اين بويژه در مورد مردم کشورهای ما صادق است که گرفتار

فقط اگر جرج سورزها تالش . مرکب استبداد سياسی و ستم بازار هستند
نمی کردند بساط ديکتاتوری بازار را تحت عنوان جامعه باز گسترش 

ان گرفته ميشد و دهند، حداقل يکی از بهانه های سرکوب از دست مستبد
در . مبارزه خود را با نظام پيش ببرندشايد مردم اندکی راحت تر ميتوانستند 

حقيقت در اين رابطه يعنی دوام و قوام دو نظام استبدادسياسی و ستم 
اقتصادي، سورزها و مستبدان يار و ياور يکديگر بوده و به مقصد هم کمک 

 . ميکنند
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 آميز تعدادى زيادى از تجمع اعتراض
 آارگران ذوب آهن اصفهان

رگران شرآت ذوب آهن اصفهان، آه بيش از هزار نفر از آا :تابناك
داند، از صبح  بيشتر آنها را بازنشستگان اين شرآت تشكيل مي

 . آميز زدند امروز دست به تجمع اعتراض
 اصفهان، -شهر معترضين از صبح امروز با تجمع در جاده زرين

  . تردد خودروها را در اين جاده با مشكل مواجه آردند
راض بازنشستگان، به نحوه بنابراين گزارش، علت اصلى اعت

 . پرداخت حقوق و نيز برخى مسائل معيشتى بوده است
تا لحظه مخابره اين خبر، اطالعى از نحوه پاسخگويى مسئوالن 

    1387 آذر 12   .اهن به معترضين واصل نشده است شرآت ذوب
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