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  ايران در ھفته ای که گذشت
  

 اکنون ھر توافقی ھم سرمنشأ يک اختالف جديد است

سران و . ھا باال گرفته بود خانه  ھفته بر سر ادغام وزارت ارتجاع اسالمی، در اينۀدرگيری مجلس و کابين

گيرند، از درون آن اختالف جديدی ظاھر  گذارند و ھر تصميمی که می ای که دست می لهأکارگزاران رژيم بر ھر مس

  .گردد شود و بر اختالفات پيشين افزوده می می

ھای کالن،   سياستۀدر عرص. يکديگر ندارندھای جمھوری اسالمی، اختالفی با  دولت و مجلس، در اساس سياست

اما ھمين . ست  حاکم، سران و مقامات جمھوری اسالمیۀکند که مورد تأئيد کل طبق مجلس آن چيزی را تصويب می

در جمھوری اسالمی ھمه اتفاق نظر . کند ھا بروز می ترين اختالفات و درگيری رسد، بزرگ  میء اجراۀکه به مرحل

 اءالمللی پول و بانک جھانی را به مرحله اجر ت اقتصادی ديکته شده از سوی صندوق بيندارند که بايد سياس

کسی در ميان آنان . اند  گذاشتهءھای ساالنه تصويب نموده و به اجرا  ساله و بودجه۵ھای  اين را در برنامه. درآوردند

اما در .  نبوده و نيستداران بخش خصوصی ھا و واگذاری مؤسسات دولتی به سرمايه سازی مخالف خصوصی

ھا نيز  ھمين ماجرا در مورد آزادسازی قيمت. گردد ھا و نھادھای دولتی تبديل می  به نزاعی ميان جناحء اجراۀمرحل

القول بودند، اما خود به نزاعی ميان دولت و  ھا بر سر پيشبرد اين سياست، متحد و متفق پيش آمد و اگر چه تمام آن

  .نيز ادامه داردمجلس تبديل شد که اکنون 

ھا در راستای ھمان  ھا در يکديگر ادغام شوند و تعداد آن خانه چند ماه پيش تصويب کردند که برخی از وزارت

تر و اخراج ھزاران تن از کارگران و کارمندان  ھای بيش سازی سياست عمومی جمھوری اسالمی برای خصوصی

 که رسيد تبديل به يک کشمکش و درگيری ميان ء اجراۀا به مرحلام. ھا نبود جا اختالفی ميان آن تا اين. کاھش يابد

ھای صنايع و  خانه نژاد، پس از تصويب برنامه پنجم، ادغام وزارت  احمدیۀکابين. مجلس و کابينه شده است

  .بازرگانی، نفت و نيرو، مسکن و راه و ترابری، رفاه و کار، را در دستور کار قرار داد

خانه   صنايع و معادن را در وزارت بازرگانی، وزارتۀخان ، تصميم گرفت که وزارتورث ١٨ جلسۀت دولت در أھي

 مسکن در راه و ترابری ادغام ۀخان خانه نيرو، رفاه و تأمين اجتماعی در وزارت کار، و وزارت نفت در وزارت
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اين خبر که .  شدندءقادر عمل سه وزير حذف و سه وزير ديگر اب.  کارگروه ھم برای اين ادغام تشکيل داد٣. شوند

  .له به شدت حاد شدأانتشار يافت، اختالف جديدی بروز کرد و مشاجره دولت و مجلس بر سر اين مس

گروھی از نمايندگان، . ت دولت تبديل شدأنژاد و تصميمات ھي ای عليه احمدی شنبه مجلس، به جلسه جلسه روز سه

  .اعتبار اعالم نمودند ت دولت را در مورد اين ادغام بیأيشکنی متھم کردند و تصميم ھ نژاد را به قانون احمدی

اين که رئيس ... مثل اين که دولت فرق انضمام و ادغام را متوجه نيست: "توکلی نماينده رژيم از تھران، گفت

انضمام خانه  تری به نسبت اين وزارت تر و کوچک اھميت  تصميم بگيرد که وزارت نفت را در وزارت کمرجمھو

جلو اين کار را : "وی خطاب به رئيس مجلس افزود." اين ادغام نيست و رئيس جمھور حق اين کار را ندارد، نمايد

تواند بر سر  چرا که اگر در شرايط کنونی آقای نامجو وزير نيرو خيال کند که اختيار دارد که ھر بالئی می. بگيريد

تواند در  ه غضنفری احساس کند که ھر کاری میيا اين ک. وزارت نفت بياورد بايد پاسخگو بوده، استيضاح شود

 مشخصی رأی اعتماد ۀخان  برای وزارتءچرا که اين وزرا. وزارت صنايع انجام دھد، بايد استيضاح شود

وليت ؤھا مس ھا ديده نشده و آن ھا برای آن خانه ھا ھيچ حقی برای ھيچ دستوری در مورد ديگر وزارت آن... اند گرفته

  ."ه عھده دارندتصميمات خود را ب

.  کنندءھا را اجرا اعتبار است و نبايد آن تصميمات او بی: گويد نژاد می تر، توکلی به وزرای احمدی به بيانی صريح

تزلزلی وسيع در بدنه "، ءھا و عدم معرفی برخی وزرا نژاد را در نقل و انتقال نماينده اروميه، اقدامات احمدی

اند، بايد به سر کار خود بازگردند،  ھا کنار گذاشته شده  اين ادغامۀی که در نتيجوزرائ: "ناميد و گفت" مديريت کشور

تعداد ديگری از ." ھا معترض باشند  ادغامی دولت بررسی نشده و ممکن است به برخی ادغامۀچون ھنوز اليح

  .مجلسيان نيز ھمين تذکرات را تکرار کردند

چه که انجام گرفته،  آن: اعتبار اعالم نمود و گفت ھا را بی گيری نژاد، اما تمام اين موضع معاون پارلمانی احمدی

 شرح ۀتواند اليح مجلس حقی در تأئيد يا منتفی کردن ادغام ندارد، بلکه فقط می. وظايف قانونی دولت بوده است

 هدر مورد معرفی وزرای جديد ب. خانه جديد مورد بررسی قرار دھد وظايف ارسالی دولت را در مورد وزارت

 قبالً رأی اعتماد گرفته، بلکه به تشخيص دولت يکی از ءله نيست و اين وزراأنيازی به اين مس: مجلس نيز گفت

ھا  خانه اين ادغام ھم به وزارت. خانه ادغامی را انجام خواھد داد ماند و وظايف وزارت  به قوت خود باقی میءوزرا

  .ابالغ شده است

ادغام :  اين اقدامات را غير قانونی و باطل اعالم کرد و گفتسپس نوبت به رئيس مجلس رسيد که تمام

. ھای ادغامی موظف به ادامه کار خود ھستند خانه ست و وزارت ھا بدون تصويب مجلس غير قانونی خانه وزارت

. شوند، اشکال از خودشان است کسانی که بر سر کار حاضر نمی: "الريجانی با شاره به وزرای عزل شده، افزود

ولين برخی از ؤمس.  خود برودۀتواند با رأی اعتمادی که گرفته به خان  حساب و کتاب دارد و کسی نمیکشور

اند، حق دخل و تصرف در اموال و دستورات را ندارند و بايد رأی  ھا که ھنوز رأی اعتماد نگرفته خانه وزارت

  ."اعتماد بگيرند

اگر اين ابالغ صورت گيرد، تخلف است و بايد : "يز گفتنژاد ن وی در پاسخ به اظھارات معاون پارلمانی احمدی

  ."اگر اين کار انجام شود، تبعات اجتماعی زيادی به ھمراه دارد. جلويش گرفته شود

 ۀنژاد، خود مستقيماً به مقابله با وی برخاست و روز چھارشنبه در جلس گيری رئيس مجلس، احمدی پس از موضع

  :ت دولت گفتأھي
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. جا کند و خود سرپرست شوده  را جابءرئيس جمھور اختيار دارد وزرا. عھده قوه مجريه استاجرای قانون بر  "

کنند که  ھا تصور می برخی. کنند عين قانون ھستند که اين تصور درستی نيست رئيس محترم مجلس ظاھراً فکر می

ود را انجام دھد و اجازه ولی بھتر است مجلس محترم وظايف خ. کار ھستند و دولت کارگر آنان است ھا صاحب آن

 باشد اعالم کنيم چه کسانی خالف قانون عمل ءاگر بنا... اش را بر اساس قانون انجام دھد دھند قوه مجريه نيز وظيفه

  ."ھا را ارائه داد توان آن کنند، مستنداتی داريم که می می

نشينی وادارند،  يدات وی را به عقبتوانند از طريق تھد نژاد در مجلس وقتی که ديدند نمی ھای رقيب احمدی گروه

ھای ادغامی بايد رأی اعتماد از مجلس  خانه دست به دامان شورای نگھبان شدند که اعالم کند آيا وزرای وزارت

ھا امری انجام  خانه نژاد، اما اعالم کرد که ادغام وزارت معاون احمدی. بگيرند يا نه؟ پاسخ شورای نگھبان مثبت بود

  .شود  شورای نگھبان عطف به ماسبق نمیگرفته است و نظر

ھا را از اجرای  ای به تک تک وزيران، آن شنبه، مجلس در نقش رئيس دولت ظاھر شد و با ارسال نامهروز پنج

  .منع نمود" ھای ديگر خانه ھا را از دخل و تصرف در وزارت آن"ت دولت برحذر داشت و أنژاد و ھي احمدیتصميم 

ھا  نژاد، آن معاونت نظارت مجلس با ارسال اين نامه به وزرای احمدی. اريکی کشيده استاکنون ديگر کار به جای ب

 بايد از تصميم ءمشکل ديگری بروز کرده است، وزرا. را از اجرای تصميمات رئيس دولت منع کرده است

  .نژاد تبعيت کنند، يا مجلس؟ ھرج و مرج حاکم است احمدی

ای برای ابقای وزير اطالعات، ھنوز ھم رسماً آن  ينی در برابر تصميم خامنهنش نژاد که پس از چند روز بست احمدی

کند، اکنون در برابر مجلس قرار گرفته و  را تأئيد نکرده و گويا به عنوان يک وزير تحميلی با او برخورد می

دو راه . معرفی کندھای ادغامی را برای کسب رأی اعتماد به مجلس  خانه گويد، حاضر نيست، وزرای وزارت می

نژاد دستور دھد که از فرامين  ای خودش مستقيماً به نفع مجلس وارد صحنه شود و به احمدی يا خامنه. ماند باقی می

له پس از نزاع و اختالف بر سر برگماری وزير اطالعات از سوی أمسدر چنين حالتی عواقب . مجلس تبعيت نمايد

  .ای، برای وی وخيم خواھد بود خامنه

سره کند و با وجود تمام عواقبی که در پی دارد، به  له، قضيه را يکأگر نيز اين است که بر سر ھمين مساه دير

دردسرترين راه برای  رسد که اکنون ديگر بی به نظر می. نژاد را استيضاح و برکنار نمايد مجلس دستور دھد، احمدی

  .دھد، يا او را برکنار کنند ءنژاد استعفا ھر دو طرِف دعوا در اين است که يا احمدی

ت حاکمه ھر روز أکه از اين پس، اختالفات درونی ھيای، پوشيده نبود  نژاد و خامنه ئی احمدیوپس از رودرر

 ادغام ۀھا بر سر پيشبرد يک سياست، از ھمين نمو گيرد، تا جائی که حتا توافقات آن تری به خود می وسعت بيش

  .گردد ختالفات جديد میھا، تبديل به سرمنشأ ا خانه وزارت

   

  مغزی سران رژيم و باز ھم، طرح مبارزه با بدحجابی تھی

ھای ممکن را مورد استفاده  ھاست که جمھوری اسالمی تمام وسايل و امکانات خود را به کار گرفته و تمام شيوه سال

 اسالمی، کوشيد خرافات جمھوری. قرار داده تا الگوی قرون وسطائی پوشش اسالمی را به زنان ايران تحميل کند

. ضوابط سفت و سخت اسالمی را در مدارس دخترانه حاکم کرد. را از سنين کودکی در ميان دختران اشاعه دھد

ھا و  اللھی را عليه زنان در کوچه اوباش حزب. ھای جاسوسی در مدارس برپا نمود نھادھای ارتجاع فرھنگی و شبکه

ھا و ادارات،  زنان را به اتھام بدحجابی از کارخانه. سيدپاشی را به کار گرفتتوھين، تحقير و ا. ھا بسيج کرد خيابان

ھای  گشت. ھا به راه انداخت ھای خونين عليه زنان در خيابان سرکوب. ھا و مراکز ديگر اخراج نمود دانشگاه
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جاع حاکم  سال گذشت و تمام تالش ارت٣٣. ھای سنگين وضع کرد و غيره جريمه. سرکوب رنگارنگ سازمان داد

پيچند  شود که از خشم به خود می ھای مرتجعين شنيده می  سال، باز ھم زوزه٣٣پس از گذشت . بی ثمر از کار درآمد

بی بند و باری در ." "بی حجابی و بدحجابی ھمه جا را فرا گرفته است. "دھند که بايد کاری کرد و ناله سر می

ھا به راه  اللھی را در خيابان ھای مزدور و ابله بسيجی و حزب دسته. در ھمه جا گسترش يافته است" حجاب و عفاف

گرانه رژيم عليه زنان با فرا رسيدن فصل گرما اعالم  اش را از اقدامات سرکوب هللا پشتيبانی اند تا امت حزب انداخته

  .کند

شان  اند تا به خيال خام يختهھا ر ھا، ميادين و پارک ليس و بسيجی به خيابانوھای پ از اوايل ھفته جاری، بار ديگر گله

ليس نيز از اوايل اين ھفته از طريق وتھديدھای پ. با بگير و ببند، زنان را به رعايت حجاب اجباری اسالمی وادارند

  .ھای وابسته به رژيم آغاز گرديد رسانه

ضور پررنگ و ليس امنيت اخالقی جمھوری اسالمی در اوايل اين ھفته اعالم کرد که از اين پس شاھد حورئيس پ

ھا و مراکز عمومی و تفريحی خواھيم بود که با مظاھر بدحجابی برخورد  ھای امنيت اخالقی در خيابان پرتعداد گشت

افرادی ھم که اقدام به کشف حجاب در خودروھا کنند، خودروھای آنان توقيف و به مراجع قضائی . خواھد کرد

  . ھزار نيرو شرکت خواھند کرد٧٠ امسال، بيش از وی افزود در طرح امنيت اخالقی. معرفی خواھند شد

در اين . يابدی با شروع فصل گرما و افزايش سفرھا، بدحجابی افزايش م: ليس جمھوری اسالمی نيز گفتوفرمانده پ

. ليس با قاطعيت برخورد خواھد کردووی تھديد کرد که پ. راستا طرح مبارزه با بدحجابی را از تھران آغاز کرديم

 و مقاومت پوليسگری  اوج اين وحشی. ھا بار با شکست پايان يافته است   مقاومت زنان دهۀتھديدات در نتيجاما اين 

 در پوليساز ھمين روست که . بنابراين، تھديدھا، ديگر کارساز نيست. ايم  نيز ديده٨٧ زنان را در سال ۀقھرمانان

درگيری که در جلو نمايشگاه کتاب، اين ھفته . ديدش با مقاومت و مبارزه زنان روبرو گرطرحنخستين ھفته اجرای 

خواست يک زن را به درون ماشين   با زور میپوليسدر حالی که .  پيش آمد، يک نمونه بودپوليسميان مردم و 

  . برخاسته بودندپوليسگری   مردمی روبرو گرديد که به مقابله با وحشیۀ بفرستد، با مداخلپوليس

 مقاومت پوليسزنان، با شجاعت در برابر زورگوئی . شود  ھمه جا با آن مواجه می درپوليسست که  اين واکنشی

 پوليسشوند، به حمايت از زنان به مقابله و رودرروئی با  ھائی روبرو می کنند و مردمی که با چنين صحنه می

ا با شکست روبرو گرانه رژيم ر ترديدی نيست که مقاومت زنان، اين بار نيز طرح ارتجاعی و سرکوب. خيزند برمی

  .خواھد ساخت

مغز و  ی رژيم، فقط مرتجع نيستند، بلکه يک مشت تھیپوليسسران جمھوری اسالمی و کارگزاران دستگاه امنيتی و 

 سال شکست در اجرای الگوی ارتجاعی قرون وسطائی پوشش اسالمی، ھنوز ٣٣ھا پس از  آن. پوک نيز ھستند کله

ھا پوششی را  آنۀھا زن امروزی ايران را مجبور کنند که مطابق اراد توانند ميليون میای ن اند که با ھيچ وسيله نفھميده

قدر مرتجع و  سران جمھوری اسالمی آن. که به دوران جاھليت بشريت، اسارت و بندگی زن تعلق دارد، پذيرا شوند

فھمند که چيزی  می، نمیھا برای تحميل حجاب اجباری اسال  سال، آزمودن تمام راه٣٣مغزند که پس از گذشت  تھی

. ھا نخواھد شد، چرا که اين اقدام خالف جھت تکامل تاريخی، ترقی و پيشرفت بشريت است جز شکست عايد آن

ترين حق و حقوقی نداشتند، کنيز مرد به کمست که زنان  الگوی پوشش اسالمی جمھوری اسالمی مربوط به دورانی

سواد بودند و غرق در خرافات که حق بيرون آمدن از  زنان بیدورانی که . آمدند و جزء اموال او حساب می

  .ست که به پايان رسيده است ھای طوالنی اين دوران سال. چھارديواری خانه را نيز نداشتند
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ھای ارتجاعی جمھوری اسالمی برای تشديد اسارت و بندگی زن، زنان ايران به مقاومت و   به رغم تمام تالش

امروز، اکثريت بزرگ زنان در . اند و در جھت پيشرفت تاريخی و رھائی خود گام برداشته خود ادامه داده ۀمبارز

 ۀروشن است که اين زنان حجاب اسالمی را که نشان. ھا تحصيالت عالی دارند ايران با سوادند، بخش بزرگی از آن

  .اند دگی و اسارتمان پذيرند و خواستار به دور انداختن اين سمبل عقب اسارت و فرودستی زن است، نمی

. ترين خواست زنان استلغو حجاب اجباری، البته کوچک. ندا امروز، عموم زنان ايران، خواستار لغو حجاب اجباری

بنابراين، زنان .  حجاب اجباری نيز تحميل شده است ھا، آنۀھای متعدد است که بر پاي بریوجود تبعيضات و نابرا

زنان . ھا تحميل کرده است  آنر کنونی و رژيم جمھوری اسالمی بۀکه جامعخواھان برافتادن تمام تبعيضاتی ھستند 

زنان اين مطالبات را با مبارزات خود . خواھان برابری کامل و بی قيد و شرط اجتماعی و سياسی با مردان ھستند

  .اند اعالم کرده

اند، وادارد   و فرھنگ دست يافتهکه به اين سطح از آگاھی ھرگز نخواھد توانست زنانی را بنابراين جمھوری اسالمی

 نيز سرنوشتی جز پوليسطرح جديد .  او لباس بپوشند و الگوی اسالمی مورد نظرش را رعايت کنندۀکه طبق اراد

 ديگری جز اين ندارند ۀبينند، چار ای که از جانب زنان می ھای پيشين نخواھد داشت و با مقاومت و مبارزه شکست

  .شان را اعالم نمايند اط خود را جمع کنند و پايان طرحکه پس از گذشت چند روزی بس

تواند در برابر  ھا نمی ست و با وجود تمام شکست جمھوری اسالمی، در ھر حال يک دولت مذھبی اسالمی

شان عملی گردد که دين  توانند به پيروزی قطعی دست يابند و مطالبات زمانی زنان می. ھای زنان تمکين کند خواست

لذا مقاومت و . ست برافتاده باشد يعنی دولت دينی که ھمين جمھوری اسالمی. کلی از يکديگر جدا گردندو دولت به 

بايد . افی نيستی، گرچه در جای خود مھم است، اما کپوليسھا و تعرضات   زنان برای مقابله با زورگوئیۀمبارز

با اين . ھوری اسالمی تشديد کننددوش کارگران، معلمان و دانشجويان برای سرنگونی جممبارزه خود را ھم

  .ھای جمھوری اسالمی نجات يابند  گری توانند از شر تمام ستم ست که می سرنگونی

   

  


