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نگاه سبز

ساکت نمی توان نشست

بهمن فرمان آرا

با سلم به دوستان

قانون اساسی. من یک ایرانیم

جمهوری اسلمی ایران را قبول دارم

ولی در هیچ جای این قانون از من

خواسته نشده کورکورانه دروغ را

اکر تاکنون تن به امضاهای. بپذیرم

دسته جمعی نداده ام به خاطر این بوده

که می خواهم فقط خودم مسئول حرفم

باشم و این یادداشت کوتاه نیز به همین

.دلیل است

ضیافت سکوتی که ما به آن دعوت

شده ایم حاصلی جز خناق نخواهد

داشت و ما را تا ابد در مقابل ندای

با اعتقاد. خونین شرمسار خواهد کرد

ترسو هزار«به این گفته ی سزار که 

»بار می میرد ولی شجاع یکبار

به خاطر آزادی و عدالت اجتماعی

برای همه ایرانیان این گام را

.برمی دارم

.مهم نیست که من دیگر فیلم نسازم

مهم این است که به هر سازی

سالگی دیگر ۶۸چون در . نرقصم

نه قهرمانم و نه. برازنده نیست

می خواهم قهرمان باشم و نمی دانم

جسم فرسوده ام دربند چقدر تاب

قبل از اینکه هر چه جلویم. می آورد

در خاتمه با دو. بگذارند امضاء کنم

بیت از غزل شاعر گرانمایه سیمین

سروده ۱۳۵۳بهبهانی که در سال 

روزنامه سبز
شماره سوPم هشتم تیرماه هزار و سیصد و هشتاد و هشت 

هیئت ویژه رسیدگی به پرونده زندانیان کودتا متشکل از

 عاملن قتل های زنجیره ای وکشتار زندانیان
سیاسی

و
سعید مرتضوی

سخنگوی قوه قضائیه از صدور دستور آیت ال هاشمی شاهرودی به منظور تشکیل هیات ویژه تعیین

. تکلیف بازداشت شدگان حوادث اخیر خبر داد

نفر اول حجت السلم قربانعلی دری نجف آبادی است در زمانی که. این گروه از سه نفر تشکیل می شود

 او داده وزیر اطلعات بود قتل های زنجیره ای رخداد و گفته می شود فتوای یکی از قتل ها را هم خود

. است

دو نفر دیگر یعنی ابراهیم رئیسی معاون اول قوه قضائیه و مصطفی پور محمدی رئیس سازمان بازرسی

. بوده اند۱۳٦٧د رکشتار زندانیان سیاسی د رتابستان  کل کشور هستند که هر دواز قضات دادگاه مرگ 

.چهارمین نفری که به این گروه خواهد پیوست قاضی مرتضوی است

عبدالکریم لهیجی نائب رئیس فدراسیون بین المللی جوامع حقوق بشر به بی بی سی فارسی گفت براساس 

گزارش هایی که دراختیار این فدراسیون قرار گرفته نزدیک به دو هزار نفر در این ناآرامی ها دستگیر

.شده اند

علیرضا جمشیدی، سخنگوی قوه قضائیه، در مورد هیئت ویژه تعیین تکلیف بازداشت شدگان حوادث اخیر

این سه نفر تعیین شده اند تا با هماهنگی رییس کل دادگستری و دادستان عمومی انقلب تهران : " گفت

قرار است این هیئت به طور مستمر. برای سرعت به رسیدگی به پرونده این بازداشت شدگان فعالیت کنند

."گزارشی از چگونگی جریان امور را به رئیس قوه قضائیه ارائه کند

زنجیر سبز جهانی

ما پیروز می شویم

زنجیره سبز جهان را به هم پیوند 

می زند. ایرانیان آزادیخواه بازو 

در بازوی زنان و مردان آزاده جهان

 فریاد می زنند:

نترسید،نترسید، ما همه باهم هستیم.

 

 نامه پسر آیت ال بهشتی به
پدرش

پدر، دیدی چه کردند؟ 
چرا هربار که هفتم تیر می رسد سفرة

دل گرفته ام را نزد تو می گسترم؟ شاید

چون سایة تو را همچنان بر سرم

شاید هم که چون نمی. گسترده می بینم

 گذارند صدایم شنیده شود، بدنبال چاهی

شاید هم که. می گردم تا آهی برکشم

برباد رفتن میراث توست که اینچنین

آتشم می زند و داغ دیرینه را تازه 

.می کند

دیدی که چه روزهایی را شاهد! پدر

بودیم که امکان بازشناسی تاریخ صدر

اسلم را برایمان ممکن ساخت؟ دیدی

که سکوت که شکسته شد، چگونه دلها

مملو از امید شد؟ دیدی که عطر

راستی و صداقت که فضا را پر کرد،

پایه های کاخ های دروغ و ریا به لرزه

افتاد؟ دیدی خمودی و خموشی جای

خود را به سرزندگی و نشاط داد؟
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.است، حرفم را تمام می کنم

وقتی که سیم حکم کند زر خدا شود

وقتی دروغ داور هر ماجرا شود

وقتی هوا، هوای تنفس، هوای زیست

سرپوش مرگ بر سر صدها صدا شود

.ساکت نمی توان نشست

به امید روزی که آزادی و عدالت در

این خاک پاک ایران برقرار شود و ما

»ای ایران«بتوانیم با افتخار سرود 

را با صدای بلند بخوانیم و از ته دل

.بدانیم که این مرز واقعا پرگهر است

برای شما 
همیشه 

و سنگفرش های خیابان هنوز در

 وحشت و بغض زجر آوری

. برایشان بی صدا گریه میکنند

!به همه ی آنان 

))ندا ، خون ، خیابان (( 

علیرضا عسگری

و بر تمام چاهار راه های جهان

حک شده ای

و عکس های کوچکِ  سه در چاهار

از عصر

تا انفجار فریاد پشت بام ها

: در دست مادران می گردد 

 ورودی بزرگ زندان –             
اوین –

ببخشید" 

شما تازه آزاد شدید ؟   

این عکس بچه ی منه   

"ندیدینش ؟    

نه

این عکس ها

سه در چاهار

نبودند

تمام قد

دیده شده اند

آخرین بار

در خیابان

تمام قد

و چشم ها نشانه به روبرو

عبور کرده بودند

از امام حسین

و فردوسی

حرفی برای گفتن نداشت

عبدالکریم لهیجی نائب رئیس فدراسیون بین المللی جوامع حقوق بشر گفت براساس گزارش هایی که

.دراختیار این فدراسیون قرار گرفته نزدیک به دو هزار نفر در این ناآرامی ها دستگیر شده اند

.درمیان دستگیر شدگان چهره های سرشناس سیاسی ، اجتماعی و روزنامه نگاران دیده می شوند

خبر تکان دهنده ای است و از حالمی توان حدس زد چه خواب:" محسن سازگارا به خبرنگار سبز گفت

."شومی برای زندانیان دیده اند

 

برای تائید سلمتی زندانی بیمار

همسر سعید حجاریان زیر فشار شدید امنیتی
 

سعید عسگر همزمان با سعید حجاریان دستگیر شد ه است

  

.همسر سعید حجاریان زیر فشار شدید امنیتی قرا ردارد تا حقایق مربوط به زندانی بیمار را تکذیب کند

دستگیر شدگان" اعترافات"خبرگزاری فارس که ارگان اصلی اینترنتی کودتاگران است و پیشترهم  

وضعیت:" همسر سعید حجاریان نوشت  وجیهه مرصوصيرامنتشر کرده بود، از قول خانم دکتر 

. " جسماني و روحي همسرم مساعد و خوب است

دراین مصاحبه که هنوز معلوم نیست زیر فشار از خانم مرصوصی گرفته شده و یا از قول او انتشار

در جریان ملقات همسرم هیچ نوع بدرفتاري مشاهده نكردم و رفتار بازجوها و نیز:"یافته ، آمده است

.ماموران را بسیار خوب دیدم

همسرم با توجه به این: وي با اشاره به وضعیت جسمي همسرش به خاطر ترور سالهاي گذشته گفت

.شرایط آسیب پذیر است 

من: مرصوصي هر گونه ادعاي شكنجه و ضرب و شتم سعید حجاریان را از اساس تكذیب كرد و گفت

هیچ گونه آثار شكنجه در بدن همسرم مشاهده نكردم؛ همه داروهایي كه مصرف مي كند براي او مهیاست و

.پرستاران هم به خوبي از او پرستاري مي كنند

بنا به گفته همسر حجاریان، امكانات بهداشتي از جمله استحمام در محل بازداشت براي همسرش فراهم

. " است و مسایل بهداشتي رعایت مي شود از وضعیت تغذیه همسرش ابراز رضایت كرد

ظاهرا نویسنده این خبر جعلی اطلع نداشته که ترور سعید حجاریان توسط همکاران کودتا گردان فعلی

مجری ترور حجاریان که سعید عسگر نام داشت و عضو بسیج بود ، به این اتهام.  انجام شده است

. دستگیر و بعد ار مدت کوتاهی آزاد شد

دیگری خبری از.  خرداد خبر رسید که سعیدعسگر هم دستگیر شده است٢٢در روزهای نخست کودتای 

. او شنیده نشد و به این شایعه دامن زد که او برای اتمام ماموریت خود به زندان برده شده است

:بشرح زیر است" روز" متن مصاحبه دکتر وجیهه مرصوصی با روزنامه الکتریکی 

۱۳۸۸ تیر ۶شنبه 

دکتر وجیهه مرصوصی در گفت و گوی اختصاصی با روز

دیدی که دل هایی که سال ها با انگشتان

کلیشه سازان از هم دور نگه داشته شده

بود، فاصله ها را شکستند و در کنار هم

نشستند؟ دیدی که نسل سومی که با

انقلب، امام، جنگ، شهادت و

دینمداری قهر کرده بود، در داریهایش

به تأملی دوباره نشست و مطالباتش را

در ادبیات صدر انقلب جستجوکرد؟

دیدی که زن و مرد و پیر و جوان و

روستایی و شهری، چشم امیدشان را به

یار دیرینة تو دوختند و به رغم همة اما

و اگرها و جوسازی ها، رایت

اعتمادشان را بدست او سپردند؟

اما پدر دیدی که همان کسانی که پس از

شهادت تو زیر لب زمزمه کردند که

بهشتی عاقبت بخیر شد و تداوم حیات او

به سلطة اسلم لیبرالی می انجامید،

چه کردند؟ به بهانة حراست از

اسلمیت نظام، جمهوریت نظامی که

تو در کنار امام و مرادت و به یاری

بسیاری دیگر از همراهان دیروز و

امروز معماری کرده بودی را به مذبح

سلیق و علیق و داوری های شخصی

خواست مردمی نجیب که با. بردند

بالترین درجات آگاهی، حق به سرقت

بردة خود را مطالبه می کردند را آشوب

طلبی نامیدند، خوننشان را بر قداره

بندان خود مباح ساختند، و به نام دین،

دینداران را بی دین نامیدند، مذبوحانه به

 دنبال سرانگشتان بیگانه گشتند و یافته

و نایافته، سکوت تلخ، بلند و رسای حق

خواهان را با شادکامی دشمنان قسم

خوردة انقلب همانند کردند تا مجوزی

برای مشروعیت بخشی به کودتاگران

.دست و پا کنند

یاد روزهای سختی می افتم که در مقابل

 هجمة ناجوانمردانة زبان های پلشت

سکوت کردی و افتراها و دشنام ها را

 از دوستان دیروز و دشمنان آن روز و

.امروز صبورانه شنیدی و دم فروبستی

التقاطتو: تو قربانی التقاط و تحجر شدی

را ترور شخصیت کرد، تحجر در

مقابل رضایتمندانه سکوت کرد، و آنگاه

 بود که فاجعة هفتم تیر به آسانی اتفاق

این بار اما، روایتی معکوس در.  افتاد

تحجر، اندیشه هایت را بر: کار است

نمی تابد و تجلی سبز آن را تحمل نمی



گذر کرده بودند

درست از قلب دانشگاه

اهدای خون ،

و رسیدند 

به انقلب

که سیاه شده ،

نفس میکشد زیر دوده 

با تنگی نفس

عبورکرده بودند 

تمام قد

و به رگ های خیابان

سرازیر

و کارگر شمالی

دست هایش قفل

در دست های کارگر جنوبی

و انقلب

بر سر دست

بلند 

...بلند 

 بلند می شود

!آخ ندااا 

قلب تو اکنون

چند عکس تمام قد را

هل میدهد به سمت آزادی ؟

 و بر چاهار راه های 

تمام خیابان های جهان

حک شده

تصویر بزرگی از چشمانت

و خون می پاشد

از گلوی تصویر

و در

رگ های خیابان

تزریق

و رعشه گرفته اند

تمام تابلو ها

بر تمام چاهار راه های جهان

!آااخ ! ندا  

!ندا 

!ندا 

قلب تو اکنون

چندین تصویر تمام قد را

هل میدهد ؟

 و خون پاشیده در رگ های خیابان 
ها

کارگر شمالی

کارگر جنوبی

و دوده 

سعید حجاریان در شرایط بسیار نگران کننده ایست
نوشابه امیری

وی ضمن رد این. به دنبال پخش شایعه درگذشت سعید حجاریان در زندان با همسر وی تماس گرفتیم 

 .شایعه از ملقات با حجاریان خبر داد،هر چند تاکید کرد که او در شرایط بسیار نگران کننده ای قرار دارد

خانم حجاریان که در صدایش اندوه سنگینی موج می زد،از ملقات با همسرش در زندان اوین خبر داد و

من امروز ایشان را دیدم :گفت

 کجا بودند؟

بازداشتگاه اوین 

 چی شد که ملقات دادند؟

نمی دانم چرا ملقات دادند و علت موافقت شان با ملقات چه بود؛ولی هر چه بود وضعیتشان اصل خوب

در واقع زنده ماندن ایشان.به هر حال می دانید که ایشان از ترور ده سال پیش به شدت آسیب دیدند. نبود

 بعد از آن بسیار ناتوانند و در واقع به لحاظ فیزیکی مثل یک کودک شیرخوار  یک معجزه بود ولی

فشار خون او همیشه پایین.اصل بازداشت و نگهداری ایشان، فشار زیادی بر وی وارد می آورد. هستند

الن فشار.برای همین به شدت نگران سلمتی او هستم.  بود ولی امروزکه فشارش را گرفتم بسیار بال بود

در. او الن فقط نگران خودش نیست، نگران وضعیت جامعه و انقلب هم هست.  سنگینی روی اوست

.  واقع آقای حجاریان زندگیش را در این راه گذاشته است

 توانستید صبحتی هم بکنید؟

یعنی قیافه نشان.نه؛ صحبت ها در حد سلم و احوالپرسی بود ولی صورتش مرتب از اشگ خیس می شد

.  می داد که به شدت از وضعیت پیش آمده متاثر و نگران است که خدای ناکرده اتفاقی برای ایران بیفتد

 ملقات پشت شیشه بود؟

. نه؛حضوری بود

 تنها بودید؟

. نه با برادرشان و پسرم رفته بودیم

 مامورین هم بودند؟

البته به نظر نمی رسید ضرب و جرحی شده باشند، ولی وضعیت شان. له؛بودند و دوربین گذاشته بودند

یعنی اگر خدای ناکرده مشکلی برایشان پیش بیاید اینها. من نگران هستم که سکته بکنند.  اصل خوب نبود

.  می خواهند چطور جوابگو باشند

 ایشان وقتی بیرون بودند خودشان می توانستند به تنهایی از عهده کارهای روزمره شان بربیایند؟

این اتفاق بارها در خانه افتاده بود ولی. او با واکر راه می رود و با کوچکترین حرکتی زمین می خورد

 حال اگر این اتفاق در آنجا بیفتد بسیار سنگین تمام خواهد شد؛فرض کنید سرش به جایی بخورد؛آقایان

یا به هر حال با توجه به اینکه فشارش بال رفته وغذای زندان هم غذای.  چطور می خواهند جوابگو باشند

برایش آسپیرین گذاشته اند ولی آسپیرین. مناسبی نیست، اگر چربی خونش بال برود بسیار خطرناک است

 می تواند باعث خونریزی معده شود،و اگر این اتفاق بیفتد معلوم نیست چه عواقبی به دنبال داشته

. حال اگر بیرون باشند این چیزها قابل کنترل است ولی در آنجا نمی دانم چه خواهد شد. باشد

 داروی مخصوصی می خورند؟

روزانه ده تا قرص می خورند که حرکت.داروی آرامبخش بله، او داروهای زیادی می خورد از جمله 

. هر کدام از این قرص ها می تواند مصرف کننده را تا دو روز بخواباند.  های اضافه را کنترل کند

 الن این داروها را دارند؟

کند، التقاط شادمانه برحق بودن خود را

 اثبات می کند، و این تویی که یکبار

.دیگر به قربانگاه فرستاده می شوی

بگذار که این بار سخنم را با شعری از

:شفیعی کدکنی به پایان برسانم

تو در نماز عشق چه خواندی که  

 سالهاست

بالی دار رفتی و این شحنه های پیر

از مرده ات هنوز پرهیز می کنند

......

خاکستر تو را

باد سحرگان

هرجا که برد

مردی زخاک رویید
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 شکرموسوی از ایرانیان خارجت
از کشور

یرحسین موسوی پیامی برای ایرانیان 

خارج از کشور فرستاد و ازحماسه

.حضورآنها سپاسگزرای کرد

روزنامه" در این پیام که تازمان انتشار

در سایت های میرحسین موسوی" سبز

منعکس شده است ، از جمله آمده

عزیز ایرانیان شرافتمند هموطنان"

دور از وطن حضور گسترده و پرشور

خرداد 22انتخابات  شما هموطنان در

امسال نمایانگر دلبستگی شما عزیزان

دغدغه های  قابل به ایران عزیز و

تحسین شما نسبت به آینده کشورتان

انتخاباتی است و همانطور که در پیام

ه شما عزیزان اعلم کردم ایرانب

همه آحاد متعلق به همه ایرانیان است و

 آیندهبهملت در  داخل و خارج نسبت 

یکسان آن مسئول و در آن از حقوق

.برخوردارند

بر خود فرض میدانم که از حماسه

حضور شما در تعیین سرنوشت

استقبال. نمایم  کشورتان قدردانی

گسترده شما عزیزان از این انتخابات و

در پای حضور سبز و بانشاطتان
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از حجم انقلب

پاک می شود

و این همه

تصویر تمام قد

به و سعتِ  میدان آزادی

خواهند رسید

!ندا   !ندا 

!آی ! آی 

!ندا ! آی 

ما شبیه تو ایم

یا تو شبیه

به این همه تمام قد ؟

چگونه است که یک قلب

می تپد

در این همه

که دویده اند

در رگ های خیابان

و انقلب را

وصل

به میدان وسیع آزادی

  آااخ!    ندا

 نداااا

. بله برایشان بردیم

 از کسانی که آنجا بودند نپرسیدید بردن کسی مثل ایشان برای چیست؟

 . آنها کاره ای نبودند؛مامورانی بودند که فقط آنجا بودند؛ بنده خداها آن هم مثل بقیه مردم

 با مسئولین تماسی گرفته اید؟مثل با آقای مرتضوی که ظاهرا اداره این امور به ایشان محول شده؟

قانونی فعالیت.خب این حزب که غیرقانونی نبوده.بله ؛آقای مرتضوی می گوید ایشان در حزب فعال بوده

ایشان هم در سال دو سه تا مقاله بیشتر نمی نوشتند که این مقاله هم در.همه چیز شفاف بوده. می کرده

. کار خاصی انجام نداده. روزنامه هایی چاپ می شده که مجاز بوده

 الن مهم ترین نگرانی شما در مورد آقای حجاریان چیست؟ 

یعنی.یعنی از یک طرف مظلومیت ایشان خیلی من را متاثر می کند.من بیشتر نگران سلمتی ایشان هستم

. اینکه چنین موجودی را ببرند باز جویی کنند و تحت فشار قرار دهند برای من خیلی خیلی رقت آوراست

من دلم نمی خواهد چهره کشورم را چیزی شبیه اسراییل ببینم که یکی از رهبران.نمی توانم تحمل کنم 

 فلسطین را با وضعیت جسمی مشابه در زندان نگاه داشتند و وقتی هم بیرون آمد دوباره ترورش

یعنی اصل این.کشور من از این نظر کشور خوشنامی بود؛ من دلم نمی خواهد این چیزها را ببینم. کردند

 چیزها برای من باورکردنی نیست؛ برای این انقلب همه ما زحمت کشیدیم؛ همه مردم زحمت کشیدند؛

سال های سال. شکنجه شدم و زجر کشیدیم تا این سیستم آمد. زندان رفتم. خود من یکی از این مردم

. دلم نمی خواهد این چهره برای من مغشوش بشود. احساس خوشبختی می کردم

 آقای حجاریان می دانستند بیرون چه خبر است؟از درگیری ها و کشتارها خبر داشتند؟

گفتند یک قران و یک. صدای ال اکبرها را می شنوند؛ ولی در جریان چیزهای دیگر فکر نمی کنم باشند

. فقط از ما خواستند برایشان حافظ ببریم.  مفاتیح دارند؛فکر نمی کنم در جریان چیز دیگری باشند

با شناختی که از آقای حجاریان دارید فکر می کنید اگر می فهمیدند که بچه های مردم اینطور در خیابان

  ها کشته می شوند چه حالی می شدند؟

من البته چیزی نگفتم تا حالش بدتر نشود ولی فکر می کنم گریه هایی که می کرد به خاطر همین چیزها

ایشان متاثرند نظامی که در ایجاد، تقویت و بقایش نقش داشتند،و می خواستند زوایایی را که در آن.  بود

. این برایش خیلی دردناک است.  دچار مشکل بود اصلح کنند،حال دچار این وضع شده

 آقای حجاریان پیش از این ماجراها،به این انتخابات چه امیدی داشتند؟

دوستانش که سرگرم انتخابات بودند و او هم که. او بیشتر منزل بود.ببینید این اتفاقات خیلی غیرمنتظره بود

وقتی من از سرکاربه خانه بر می گشتم می گفت چه خبر؛می. نمی توانست این طرف و آن طرف برود

نگران:چه می شود؟جواب می دادند: می گفتم. گفتم من که خبر خاصی ندارم ؛روزنامه ها را بخوان

یکی وضعیت شوهرم؛یکی. من الن تنم از هر طرف زخم خورده.حال اینطور شد.درست می شود. نباش

واقعا دلم می خواهدببینم که این نظام به صراط. یکی وضعیت جوان ها را می بینم.  وضعیت جامعه

.  مستقیم برگردد

 چطوری ممکن است؟

. بارها از این اتفاقات افتاده ولی با تدبیر جمعی حل شده. اگر عقل ها جمع بشود،عملی است

 ولی الن خون بچه ها این وسط است

. آن بچه ها همگی آرزی اصلح امور را داشتند واگر این اصلح اتفاق بیفتد خون آنها پایمال نخواهد شد

سبز بر اساس اطلعات رسیده از تهران منتشر می کند

 خرداد٢٢اعضای ستاد کودتای 
 کشور همه هست، نشان اخبار و اطلعت متعددی که از ایران می رسد و مورد تائید آشنایان بامسائل

. تیر راستادی هدایت کرده است٢٢می دهد که کودتای 

این ستاد که متشکل از افراد سیاسی،نظامی ، امنیتی و رسانه ای است و هم اکنون هم به فعالیت برای

 است ؛ با این تفاوت عمده که١٣٣٢ مرداد ٢٨تثبیت کودتا ادامه می دهد ، دقیقا یاد آور ستاد کودتای 

. آمریکائی ها راگرفته اند مامورین امنیتی عالی رتیه روسی جای

از طرف. در سال گذشته توسط روس ها در ایران شکل گرفته است"  کودتای رنگی ستاد مقابله با" 

.درجلسات ستاد کودتا شرکت می کندشامیل سلطانف  این ستاد 

صندوق های ر أی آنچنان وسیع بود که

کنندگان حتی منابع دولتی و برگزار

انتخابات را وادار نمود که به افزایش

سیصد درصدی مشارکت هموطنان

خارج از کشور در انتخابات دهمین

.دوره ریاست جمهوری اعتراف نمایند

اعتماد وسیع شما به این خادم کوچک

ملت و رأی قاطعتان به اینجانب در

حوزه های رأی گیری خارج اکثریت

از کشور مسئولیت سنگینی را بر دوش

مایلم به همه شما. من گذاشته است

اطمینان دهم به عهدی که با شما

بزرگ و عزیزان و تمامی آحاد ملت

حماسه ساز کشورمان بسته بودم پایبند

راهکارهای بوده و با استفاده از تمامی

قانونی حقوق حقه شما را، که در

صندوق های رأی متجلی شده بود

.پیگیری خواهم کرد

متأسفانه چنانچه شما نیز از طریق

رسانه های بین المللی مشاهده میکنید،

خلف نص صریح قانون اساسی و بر

آزادی های مصرح در جمهوری

ارتباطات من  اسلمی کلیه امکانات

 با ملت و از جمله شما عزیزان قطع
شده

مردم و اعتراضات مسالمت آمیز

رسانه ملی که از. سرکوب می شود

بیت المال کشور اداره می شود با سیاه

نمایی مشمئز کننده ای به قلب  حقایق

پرداخته و راه پیمایی مسالمت آمیز

به سه میلیون نفر در تهران را به قریب

اغتشاشگران نسبت میدهد و روزنامه

از منابع دولتی اداره می شود هایی که

به بوق و کرنای غاصبان رأی مردم

.اند تبدیل شده

اینجانب ضمن تشکر مجدد از

اعتراضات مسالمت آمیز شما هموطنان

که انعکاس وسیعی در خارج از کشور

جهان داشت از شما میخواهم که با

راهکارهای قانونی و  استفاده از کلیه



:اعضای ستاد کودتا به شرح زیرند

        تئوریسین حکومت اسلمی  /  آ یتال مصباح یزدی 1   

كودتا فرمانده /  اي خامنه ال آیت 2  

 اجرایي مدیر /  نژاد احمدي حمودم   3   

كننده هماهنگ   / )اي خامنه ال آیت فرزند(  اي خامنه جتبيم 4   

رهبري بیت                                                 

نیروهاي مشترك ستاد فرمانده(  آبادي فیروز حسن سرلشكر  5    

مسلح نیروهاي كننده هماهنگ /  )مسلح                                                

كننده هماهنگ   /  )نگهبان شوراي فقهاي عضو( یزدي ال آیت   6    

نگهبان شوراي                                                    

خاورمیانه راهبردي هاي دیدگاه مركز رئیس(  سلطانف شامیل  7  

روسي كارشناسان تیم رئیس /  )روسیه در                                                   

را در تقلب صدای اعتراض خود

گسترده انتخابات به گوش مسئولین

" . کشور برسانید
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تئوریسین /  )قدس سپاه فرمانده(  سلیماني قاسم دارسر  8   

سركوب نیروهاي                                                       

هماهنگ   /  )بسیج فرمانده جانشین(  همداني حسین سردار  9   

بسیج نیروهاي كننده                                                      

  

 و  سپاه نیروهاي كننده هماهنگ   / )الزمان صاحب سپاه فرمانده(  سلیماني غلمرضاسردار   10  

بسیج

هماهنگ  )نژاد احمدي محمود برادر( نژاد احمدي داوود  11   

 بسیج                                                          كننده 

و انتخابات ستاد عامل /  )كشور وزیر( محصولي صادق  12  

كشور وزارت                                                        

در تقلب كننده هماهنگ/  ) تهران استاندار( تمدن مرتضي  13  

گیري راي هاي صندوق                                                     

كننده هماهنگ   /  )شرقي آذربایجان استاندار( بیگي علیرضا  14  

شمالغرب و غرب استانهاي گیري راي هاي صندوق در تقلب                                                   



كننده هماهنگ /  )اصفهان استاندار(  بختیاري مرتضي سید  15   

 مركزي استانهاي گیري راي هاي صندوق در تقلب                                                   

تقلب كننده هماهنگ / )فارس استاندار(  رضازاده محمدرضا سید  16   

جنوبي استانهاي گیري راي هاي صندوق در                                                   

هماهنگ /  )رضوي خراسان استاندار(  زاده محمدي محمدجواد  17  

شمالشرقي و شرقي استانهاي گیري راي هاي صندوق در تقلب كننده                                          

اي رسانه عامل  )نیوز فارس عامل مدیر( فرد مقدم حمیدرضا  18  

 اي رسانه عامل   / )كیهان عامل مدیر(  شریعتمداري حسین  19  

حسن شایانفر مسئول رسانه ای 20  

 / عامل رسانه اي   محمد جعفر بهداد (مدیر عامل ایرنا)21  



مجلس كننده هماهنگ   / )مجلس نماینده(  عادل حداد غلمعلي 22  

مجلس كننده هماهنگ   / )مجلس نماینده(  حسینیان ال روح  23  

 

آیت ال موسوی تبریزی دادستان کل انقلب در زمان آقای خمینی
رهبر حرف خودش را می زند
من از قانون سخن می گویم

 

 در تبریزهم موقع انقلب وقتی مردم بیرون آمدند، شاه، آموزگار و مجلس او گفتند
 كدام اغتشاش؟ مردم مى آیند. كه اینها از آن طرف مرز آمده اند و اغتشاشگرند 

 آیا این اغتشاش است؟ راهپیمایى ساده اى كه حتى. حق خود را درخواست مى كنند
 شعار هم نمى دهند، اغتشاش است یا آنها كه مردم را مى زنند، اغتشاش است؟

 رژیم شاه هم به خاطر اینكه همین حرف ها را مى زد طاغوتى بود، اگر این حرف ها
 فرقى نمى كند هر كس حق مردم. را نمى زد و حق مردم را مى داد كه طاغوت نبود

. را بخورد، طاغوت است
 که اکنون آیت ال موسوی تبریزی دادستان کل انقلب در زمان آیت ال خمینی و نخست وزیری موسوی

دبیرکل مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم و دبیرکل خانه احزاب است و در انتخابات از موسوی

که نشریه ای وابسته به جناح کودتاست مصاحبه کرده و به" جوان"حمایت کرده بود، در مصاحبه ای با 

آقاى  . -این مصاحبه روز گذشته منتشر شد. سئوالت حکومتی و تحریک آمیز این نشریه پاسخ داد

موسوى تبریزى آیا افراد و گروه ها مى توانند مطالبات خود را از طریق غیرقانونى پیگیرى كنند؟ من

آقاى موسوى ادعایى دارند كه. - اول� باید بدانم منظور شما از خلف قانون چیست، بعدا� پاسخ مى گویم 

آن را با برگزارى راهپیمایى و تجمع هواداران پیگیرى مى كنند كه منجر به اغتشاش مى شود آیا این

موضوع را تایید مى كنید؟ هیچ كس اغتشاش را تایید نمى كند آن وقت من تایید كنم؟ كدام اغتشاش؟ مردم

مى آیند حق خود را درخواست مى كنند آیا این اغتشاش است؟ راهپیمایى ساده اى كه حتى شعار هم نمى

الن به هر حال رهبرى، روز جمعه- دهند، اغتشاش است یا آنها كه مردم را مى زنند، اغتشاش است؟ 

از من فقط قانون را بپرسید، رهب ر هر چه. خواستار متوقف شدن تجمعات شدند؟ من كارى به آنها ندارم

پس شما بیانیه اخیر آقاى موسوى را تایید مى كنید؟ بله تایید. - گفته خودش مى داند، من قانون را مى گویم

این انقلب هم از همین حرف ها درآمده، شاه هم به اینها. مى كنم، براى اینكه مردم باید حقشان را بگیرند

! دى قم را نیز من ایجاد كردم۱۹ بهمن تبریز را مى دانم، جریان ٢۹من جریان . مى گفت اغتشاشگر

وقتى در تبریز مردم بیرون آمدند، شاه، آموزگار و مجلس او گفتند كه اینها از آن طرف مرز آمده اند اینها

شما خود یك مبارز انقلب هستید، رژیم طاغوت را نمى توان با نظام اسلمى مقایسه. - اغتشاشگرند 

كرد؟ قطعا� مى شود، رژیم طاغوت مگر آدم نبود؟ رژیم شاه به خاطر اینكه همین حرف ها را مى زد

فرقى نمى كند هر. طاغوتى بود، اگر این حرف ها را نمى زد و حق مردم را مى داد كه طاغوت نبود

خب چرا از راه قانونى مطالبه خود را پیگیرى نمى كنند؟. - كس حق مردم را بخورد، طاغوت است

شوراى نگهبان بى. ، مردم مى آیند تظاهرات مى كنند و حق خود را مى گیرند(!)قانون همین است 

بر فرض ادعاى شما كه. - طرف نیست، باید یك افراد بى طرفى را بگذارند تا موضوع را بررسى كنند



اما این شورا اعلم كرده كه حاضر به بازشمارى. مى گویید شوراى نگهبان بى طرف نیست درست باشد

آرا در حضور نمایندگان نامزدهاست؟ همین مقدارى كه من صحبت كردم، اینها را در روزنامه مى

نویسید یا فقط با من بحث مى كنید؟

من مى گویم وقتى شوراى نگهبان از چند ماه پیش بى طرفى خود را نقض كرده، آیا مى. بله مى نویسم 

همین. آن وقت چه كسى حكم مى شود، نماینده نامزدها یا شوراى  نگهبان. تواند حكم باشد؟ امكان ندارد

وقتى شوراى. حرف ها را با حضور افراد بى طرف بررسى كنید و یكى از آنها هم شوراى  نگهبان باشد

نگهبان برخلف نص صریح قانون اعلم مى كند كه بازرسى  كل كشور نمى تواند در رابطه با انتخابات

نظارت كند، چه انتظارى است؟ 

آقاى موسوى  تبریزى در كدام قانون آمده است كه بازرسى كل كشور مى تواند ناظر انتخابات باشد؟ هم

بازرسى كل. در قانون اساسى و هم درقانون بازرسى كل كشور كه ما خودمان آن را تصویب كردیم

كشور مى تواند در تمام امور حتى در نهادها و وزارتخانه ها بازرسى كند كه یكى از آن وزارتخانه ها،

بازرس مى خواهد بر اجراى انتخابات. وزارت كشور كارش اجراى انتخابات است. وزارت كشور است

اما شوراى نگهبان برخلف حق و قانون. نظارت كند كه چطور انجام مى شود و همیشه هم بوده است 

مى گوید بازرسى كل كشور نمى تواند نظارت كند و وزارت كشور هم مى گوید كه ما اطلعات به

سازمان بازرسى در تخلفات. - مگر سفارت انگلیس است كه اطلعات نمى دهند . بازرسى نمى دهیم

ادارى وزارتخانه مى تواند دخالت كند اما ما در قانون انتخابات جایگاهى براى نظارت بازرسى كل

بازرسى مى خواهد ببیند، تخلف دارد یا. كشور نداریم؟ انتخابات و اجرا كردن، كار وزارت كشور است

خیر؟ من حاضرم با تمام اعضاى شوراى نگهبان مناظره علمى و حقوقى كنم و به آنها بگویم كه سازمان

حاج آقا ما قانون داریم، در قانون انتخابات چیزى به نام بازرسى كل. - بازرسى مى تواند نظارت كند

قانون انتخابات مى گوید، نظارت بر انتخابات بر عهده شوراى(!) قانون همین است . كشور وجود ندارد 

پس جنابعالى اقدامات و. - آنها هم مى گویند بازرسى در همه جا مى تواند، نظارت كند. نگهبان است

از حقوق مردم. بیانیه آقاى میرحسین را تایید مى كنید؟ بله تایید مى كنم براى اینكه از حق دفاع مى كند

اقدامات آقاى موسوى تا حال حقوقى و قانونى بوده وقتى مى گوید به شوراى نگهبان. دفاع مى كند

اما شوراى نگهبان براى بازشمارى آرا با حضور! - اطمینان ندارم خیلى از مردم این عقیده را دارند

نمایندگان كاندیداها اعلم آمادگى كرده است؟ بله گفته اند از هر ده صندوق یك صندوق را بازشمارى مى

محسن رضایى نیز در شبكه دو اعلم كرد در.  درصد راى دارد٢۰۱اكنون در حوزه شهررى . كنیم

از. به هر حال ما شهرهاى مهمانپذیر نیز داریم. -  درصد راى داشته ایم۱۴۰ تا ۱۳۰ حوزه، حدود ۱٧۰

چطور تا حال در طول تاریخ انقلب اینها مهمانپذیر(!) این خلف ها ما هم شنیده ایم؛ مهمانپذیر نداریم 

حال شدند؟(!) نبودند 



روزنامه سبز
۳ضمیمه شماره 

رامین معتمدنژادنوشته - لوموند دیپلماتیک

ترجمه شروین احمدی
 

 خون ملت را برای این ثروت ها می ریزند
.ایران برگزار می شود بطور وسیعی حول مسائل داخلی متمرکز شده است  ، انتخاباتی که بزودی در٢٠٠٥همچون سال 

مشکلت اجتماعی شکست به دلیل عدم توانائی شان در ارائه راه حلی برای» اصلح طلب«پیش، نامزدهای  چهار سال
امروز رئیس». پول نفت را به سرسفره مردم خواهد آورد« بود که  خوردند، در حالیکه آقای محمود احمدی نژاد وعده داده

مرکزتوجه بین المللی می باشد، در شرایطی که ایران در. بنوبه خود باید پاسخگوی بیلن اقتصادی اش باشد جمهور ایران
.جریان دارد انتخابات ماه جاری، باز هم حول مسائل داخلی

های اخلقی و بویژه مذهبی که تا آن زمان مسلط بودند عقب نشینی جامعه و سیاستمداران ایران با پول دگرگونی عمیقی پیدا کرد، چرا که ارزش ، رابطه)۱۹۸۸(بعد از پایان جنگ با عراق 

هیچ تردیدی» ثروتش نمایش«  به چاپ رسید مسئولیت این تحول را از سوئی به دوش اقلیتی می گذارد که در ۱۹۹۸جامعه شناس فرامرز رفیع پور، در کتابی که در سال . کردند  چشم گیری

، برای بازگشت و شرکت در بازسازی کشور، آنرا )دیاسپورا( با دعوت از سرمایه داران ایرانی مقیم خارج ۱۹۹۰در آستانه دهه  رفتاری که دولت آقای هاشمی رفسنجانی.  به خود راه نداد

. تشویق و تقویت کرد

تمایل به. سقوط قدرت خرید و پدیداری مشکلت مالی برایشان بود اکثریتی از مردم در طول دهه بعد از انقلب از بحرانی رنج می بردند که باعث  طرف دیگر، در آنسوی نردبان اجتماعی،از

.»ارزش های مادی و ارزش ثروت پیروز شدند:« این چنین نتیجه گیری کند ثروت برای عده ای و تشدید فقر برای دیگران نویسنده را بر آن می دارند که »نمایش«  

رفرم هائی که ارکان. آمدند، توانست خود را نمایان سازد  توسط دولت هاشمی رفسنجانی به اجرا در۱۹۹۰های اقتصادی ای که از ژانویه  علقه به بهبود وضعیت زندگی، بواسطه رفرم

.سازی شرکت های دولتی و آزاد سازی تجارت خارجی بود  اساسی شان خصوصی

بخشی از کسانی. پذیرفته در حول آنها را افشا کرده اند انجام» رفتارهای غیرقانونی«این خصوصی سازی ها و » عدم شفافیت«رسمی مرتبا  از بیست سال پیش، هم نشریات و هم گزارشات

نشان می در همین راستا، یک گزارش مجلس. جزو نخبگان جدید اقتصادی به حساب می آیند سود برده اند مدیران سابق همین شرکت های دولتی هستند که اکنون» مالکیت  انتقال«  که از این 

این سهام با وام هائی پرداخت می شد که از پول. به مدیران آنها واگذار شد» شرائط قانونی« و با زیرپاگذاشتن » اندک  بهائی«  ، سهام بیش از پنجاه موسسه صنعتی به ۱۹۹٤ دهد که در سال 

.خاتمی و آقای احمدی نژاد رواج داشت یعنی از صندوق دولت، گرفته می شد و این امر همچنان دردوران دولت های آقای  سازمان سرمایه گذاری صنایع ملی،

در بر می گیرد بلکه خیرش به شبکه های موازی قاچاق نیز اینکار به رانت های نجومی منجر می شود که نه تنها اقتصاد رسمی را. بوده است منبع دیگر سودجوئیتجارت خارجی آزاد سازی 

طرفی ورود و این صفت به گروه های اقتصادی ای اطلق می شود که از. خوانده می شوند »مافیا«آنهائی از این پدیده سود می برند که چندین سال است از سوی مطبوعات  دقیقا.  می رسد
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مشتقه نفتی روی می آورند که کنند و از سوی دیگر هرچه بیشتر به سوی قاچاق و صادرات بخشی از محصولت  پخش محصولت خوراکی، محصولت صنعتی و مواد مخدر را کنترل می

).National Iranian Oil Company(  قاعدتا درانحصار شرکت ملی نفت ایران است

بصورتی مستقیم و وسیع در این اقتصاد موازی شرکت دارند و«به همراه شخصیت های سیاسی و نهادهای رژیم، » بازاری های بزرگ«دارد،  همانطور که فریبا عادلخواه، محقق، تاکید

بایست با  بسیار با نفوذ بودند، زین پس می۱۹۸۰اقتصادی وابسته به بازار که در دهه  این چنین است که نخبگان). ٢» (و هم جذب سرمایه برای تامین نیازهایشان  هدفشان هم سود است

. فعالن جدید اقتصادی ای که بدنبال کسب ثروت هستند، کنار بیایند

اغلب منابع مالی شان را خود تامین می کنند، بدون آنکه از امتیازات مالی آنها هولدینگ های صنعتی، مالی و تجاری پدید آوردند که. بیکار ننشسته اند گروه های دیگر مسلط سرمایه داری نیز

است و درصورت امکان آنها به سفارشات دولتی ای دسترسی دارند که بازارش تقریبا تضمین شده. کنند دولتی در اختیارشان می گذارند، چشم پوشی- که نهادهای مختلف دولتی و ورا  ای

.کنند  سعی می کنند که از زیر تعهدات مالی شان نیز شانه خالی

از فعالیت خیریه تا سودجوئی
چرا که این( و نه از یک سرمایه داری بازار ) کنار کشیده از آنرو که دولت خود را از بسیاری شاخه های اقتصادی( داری دولتی سخن راند  در مورد ایران، نه می توان از یک سرمایه

داری انحصارات از همین رو بهتر است ماهیت اقتصاد ایران را سرمایه) . جلوگیری می کنند مالی، تجاری و مالیاتی را دور می زنند و از پیدایش هرگونه رقابت جدیدی  گروهها تمام موانع

. نامید

رسما وظیفه شان فعالیت های خیریه بود؛ مثل بنیاد مستضعفان و  بوجود آمدند و۱۹٧۹عظیمی که بخشی از آنها در فردای انقلب بنیادهای سو  از یک. دو نمونه نشانگر این تحولت است

موسسه صنعتی، این بنیاد در برگیرنده هزاران. بعدها فعالیت هایش را عمیقا گسترش داد در دوران جنگ بسیار فعال شد و) و از جمله خرید سلح( در شبکه های تجاری   جانبازان که

سترگ زیر نظر موسسه مالی و اعتباری بنیاد بنیاد تامین مالی نهادهای خویش را بعهده می گیرد که همگی در یک مجموعه بعلوه این.  تجاری، کشاورزی، توریستی و یا هواپیمائی است

در عین حال. خارج از محدودیت های مقررات بانک مرکزی قرار می دهد به خویش، این موسسه خود را» بانک«اضافه براین با نپذیرفتن اطلق . است  قرار دارند که دارای قدرت عظیمی

را به این بنیاد قدرت اجرائی را در دست داشت بدون هیچ نتیجه ای سعی کرد پرداخت مالیات ها ٢۰۰٥ تا ۱۹۹٧آقای خاتمی که در فاصله . از پرداخت مالیات هایش سرباز می زند  این بنیاد

. تحمیل کند

. درصد از سهامش به دولت تعلق دارد٤۰محسوب می شود و  است که بزرگترین شرکت اتومبیل سازی خاورمیانه ایران خودرومجموعه صنعتی  دومین نمونه رشد قدرت های اقتصادی،

در این پس از آزاد شدن واردات.  درصد آنرا دراختیار دارد٥٥بازار و ایران خودرو   درصد۳٥سایپا : مجموعه سایپا، انحصاری عینی بر بازار خودرواعمال می کنند ایران خودرو به همراه 

هزار اتومبیل در سال ٧٥۰: های خارجی ای که هرچه بیشتر به بازار رو به رشد ایران علقمند می شدند شرکت.  بخش، ایران خودرو با شرکت های خارجی طرح همکاری مشترک ریخت

. به فروش رفته است٢۰۰۸میلیون و دویست هزار در سال   و یک٢۰۰٦، یک میلیون و صد هزار در سال ٢۰۰٤ 

بال بردن کیفیت محصولت اش و اشاعه بین المللی آنها ضروری برتری اش در بازار و دستیابی به تکنولوژی های جدید انجام گرفت که برای برای ایران خودرو این همکاری با قصد حفظ

با ایران خودرو همکاری صنعتی داشت با امضای قراردادی در مارس) می شود  درصد آن در داخل تولید٦۰که (  ٤۰٥ برای ساخت ۱۹۹٢که از سال )PSA( سیتروئن - گروه پژو.  است

.با نقش محدود داخل در تولید آنها( ۳۰٧ و ٢۰٦(توافقنامه برای مونتاژ اتومبیل های : گام جدیدی به جلو برداشت ٢۰۰۱ 

 درصد سهام این شرکت که رنو پارس نام دارد متعلق به٥۱. آورد یک شرکت مشترک با دو غول صنایع اتومبیل ایران بوجود) ایرانی آن تندر است نام( شرکت رنو نیز برای مونتاژ لوگان 

. درصد آنرا مشترکا در اختیار دارند٤۹ایران خودرو و سایپا   رنواست و

برای مونتاژ اتوبوس در آن کشور، و همچنین تاسیس واحد های تولید با امضا توافقنامه ای با شرکت الجزایری فامووال: فعال در بازار جهانی است ایران خودرو درضمن به دنبال ایفای نقشی

بلغارستان، رومانی، اوکرائین و هم اکنون نیز به الجزایر، مصر، عربستان سعودی، ترکیه، ارمنستان، این اتومبیل. در ونزوئل، سنگال، سوریه و بلروس)  محلی شده٤۰٥نوعی پژو ( سمند 

. روسیه صادر می شود

به بعد، استفاده کرد تا بانک خود، بانک پارسیان را ٢۰۰۰ های مالی و نقدینگی اش، از نهادینه شدن بانک های خصوصی در ایران از سال ایران خودرو بعلوه برای کم کردن محدودیت

. در صد سپرده ها و وام های این بخش را در اختیار دارد٦۰ایران تبدیل شد،  این بانک که بعدها به مهمترین بانک خصوصی. درصد سهام آنرا دراختیار دارد ۳۰ بوجود آورد که 

او سپس تهدید کرد که لیست. متهم کرد» بحث برانگیز مشکوک و« ، رئیس جمهور احمدی نژاد بانک های خصوصی را به دادن وام های ٢۰۰٥ ژوئیه- به محض به قدرت رسیدنش در ژوئن

دلیل این امر مهم ترین. بانک پارسیان در قلب این حملت قرار داشت. امروز اجرا نشده است کرد که از این دست و دلبازی ها استفاده برده اند، وعده ای که البته تا  کسانی را منتشر خواهد

که دولت و بانک مرکزی تصمیم گرفتند  به اوج خود رسید وقتی٢۰۰٦رودرروئی در اکتبر . پائین آمدن سودش منجر می شد  نپذیرفتن کاهش نرخ بهره از سوی این موسسه بود که طبیعتا به

اداری آنرا لغو کرد و بدین ترتیب یک شکست غیرقابل انکار را به بانک های خصوصی برعلیه این تصمیم موضع گرفتند و در نهایت دیوان عدالت تمام.  رئیس بانک پارسیان را عزل کنند

.احمدی نژاد تحمیل کرد  رئیس جمهور

را برآن داشت که از سرمایه گذاری در شرکت های صنعتی بسیاری از بانک های خصوصی و دولتی) و بویژه بازار مسکن( برای دلل بازی  سپس، رشد شیفته کننده بعضی از حوزه ها

حباب مسکنی بدین ترتیب آنها نیز در پدیداری بی سابقه. ساختمان سرمایه گذاری کردند به دادن وام های مسکن سنگین پرداختند و هم چنین به صورتی وسیع در بخش آنها.  روی برگردانند

.)٤(نامیده شد » مستغلت بورژوازی« انجامید که از سوی یک نشریه  و به زایش آنچیزی) ۳( بوجود آمد ٢۰۰٥ نقش داشتند که در سال 

)حتی وام هائی که تائید شده و در حال پرداخت شدن بودند( تحت تاثیر تصمیم دولت که مجموعه سیستم بانکی را مجبور به تعلیق وام ها کرد ٢۰۰۸این حباب بالخره در ماه مه – ژوئن 

پیش ارزش دارائی های بانکهای دولتی و خصوصی در ارتباط با ساختمانهائی هستیم که ما شاهد سقوط آزاد تقاضا برای مسکن، کاهش جدی قیمت ها و کم شدن لاقل نسبی از آنزمان. ترکید 

دولت و هم چنین نهادهای خصوصی پدید افزود که بدلیل انباشت عدم پرداخت وام ها از سوی نهادهای دولتی و حتی خود به اینها باید زیان های تشدید شده ای را.  از این خریداری کرده بودند

. آمده اند

انقباضی). ٥(دیگر نمی توانند به اقتصاد واقعی پول قرض دهند   درصدی وام ها نمایانگر آنست٦٧در درجه اول آنکه بانک ها آنچنان که کاهش . تاین بحران دو عارضه به همراه داشته اس

.و پائین آمدن وسیع سطح توان تولیدی آنها شده است منجر به کاهش تقاضا برای مصرف، کم شدن تولید صنعتی، عدم سود آوری شرکت ها  که بنوبه خود



جامعه ای غرق شده در قرض
٢۰۰۸ و ٢۰۰٧بین سپتامبر : را به بانک مرکزی پرداخت نمایند ارزش دارائی هایشان، بانک ها نه می توانند و نه می خواهند که بدهی هایشان در درجه دوم به دلیل زیان ناشی از کم شدن

بگیران بشدت در نهایت به حقوق.. نیز به دلیل گسترش عدم پرداخت بدهی ها به شرکت ها و اقتصاد تولیدی)! ٦( درصد افزایش داشته است ۱۰٦) در نتیجه دولت ( مرکزی   طلب های بانک

. صدمه خورده است

صاحبان صنایع. شرائط مالی هرچه سخت تری قرار داد و آنها را در) ٧(بعضی ها شد در عوض بخش بزرگی از کارگران را بیکار کرد  خصوصی سازی ها که منجر به ثروتمند شدن

تورم نیز. کارگران خودداری، و یا رک و پوست کنده آنها را اخراج می کردند ماشین آلت را می فروختند و سپس یا به بهانه ورشکستگی از پرداخت حقوق  خصوصی سازی شده به عمد

درصد برای ٦۰  درصد و بیش از٥۰براساس ارزیابی های دیگر لاقل . درصد اعلم شده است ٢٥ ،٢۰۰۸ مجددا جهتی صعودی طی کرده و بطور رسمی در سال ۱۹۹۰مانند سالهای دهه  

. بوده است٢۰۰۹ سه ماهه اول سال 

توزیع مجدد وام ها برای حمایت از مصرف و تولید دستمزد واقعی محرومین وطبقه متوسط، دولت جهت گیری اقتصادی اش را بر روی  در مقابل سقوط روزافزون٢۰۰٥از سپتامبر 

این وام ها شامل بازنشستگان، ازدواج: تا اهمیت این سیاست را بنمایاند لیست اشکال مختلف وام های پیشنهادی و تضمین شده از سوی دولت کافی است. است  واحدهای صنعتی متمرکز کرده

.جوانان، دانشجویان، مسکن، کشاورزی و غیره می شود 

نشان این امر رشد بی سابقه زندانیانی است که به دلیل عدم. است گذشته، به دلیل سقوط درآمد واقعی، بخش بزرگی از جامعه در بدهی غرق شده این درحالی است که در طول بیست سال

، این۱۹٧۹انقلب  در تناقض با آرمان های برابری طلبانه). ۸) (گذارشان به زندان افتاده  هزارنفر دیگر نیز در فاصله ده سال گذشته٢۰( هزار نفر۱٢: شان در حبس اند  پرداخت بدهی
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