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  ايران در ھفته ای که گذشت
  

 سرپرستی وزارت نفت ھم عرصه ديگری برای تسويه حساب

در حالی که نزاع بر سر ادغام . باشد، متصور نيست در بحران میھای درونی رژيمی که غرق  پايانی بر کشمکش

سرپرستی : اش اعالم کند گوی تلويزيونی و نژاد در گفت چنان ادامه دارد، کافی بود که احمدی ھا ھم خانه وزارت

  .وزارت نفت را بر عھده گرفته است تا نزاع ديگری برپا شود

اردھا دالر درآمد، قراردادھای چندين ميليارد دالری و پای ميلي. نيست بردار  نفت است و شوخیوزارت

لذا وزير نفت ھمواره فردی بوده است که تمام باندھای . ھا و صدھا ميليون دالری در ميان است ھای ده پورسانت

مه نژاد، بدون اين توافق، ھ اکنون احمدی. اند حاکم در جمھوری اسالمی برای تأمين منافع خود، بر سر او توافق کرده

  .ناپذير بود له اجتنابأدرگيری بر سر اين مسبنابراين، . خانه در دست خود گرفته بود چيز را در اين وزارت

ھای خود، از زاويه مصالح جمھوری اسالمی و حتا رياست جمھوری  گيری ھای رقيب او، در اولين موضع گروه

وری، سرپرستی وزارت نفت را خود بر وارد اين قضيه شدند و اعالم نمودند که به مصلحت نيست، رئيس جمھ

  .عھده بگيرد

ی با خبرگزاری دولتی ئگو و ھای مجلس، در گفت ھای رقيب و رئيس مرکز پژوھش توکلی يکی از سران گروه

مشکالت اقتصادی "و " فشارھای سياسی و تبليغاتی"و " تحريم"فارس با اشاره به برکناری وزير نفت در شرايط 

  :افزود" جدی

آيا در شأن رئيس . گيرد بينيم که آقای رئيس جمھوری، سرپرستی وزارت نفت را بر عھده می شرايط میدر اين  "

سطح او نيستند يا با قائم مقام وزرای اوپک، در يک  ی که ھمئمی ايران ھست که با وزرای کشورھاجمھوری اسال

توانيم رياست اوپک را به خوبی بر  یجلسه بنشيند؟ معنای اين کار آقای رئيس جمھور اين است که ما در واقع نم

  ."عھده داشته باشيم

. نژاد را از بر عھده گرفتن اين پست برحذر دارد دبير مجمع تشخيص مصلحت رژيم نيز وارد ماجرا شد که احمدی

  :او ھم گفت
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 حساسی چون نفت کار نامناسب و ۀخان اقدام رئيس جمھور در بر عھده گرفتن سرپرستی وزارت "

: شود گفت خانه نفت منعقد می وی در ادامه با اشاره به قراردادھای ميلياردی که در وزارت." ست پذيری آسيب

فتد که در آن صورت به ضرر يعی مشکل حقوقی يا مالی اتفاق بيست در يکی از اين قراردادھا به صورت طب کافی"

 به عنوان رئيس جمھور اين ريسک نژاد چنين قصدی را ندارد، اما نبايد البته احمدی. رئيس جمھور خواھد بود

ۀ خان بنابراين، اين که رئيس جمھور خود سرپرستی وزارت: "گيرد وی سپس نتيجه می." بزرگ را انجام دھد

دبير مجمع تشخيص مصلحت جمھوری ." حساسی چون نفت را بر عھده بگيرد به ھيچ وجه به مصلحت ايشان نيست

نژاد را بر وزارت نفت، با قراردادھای ميلياردی اين  تی احمدیاسالمی، به شکلی صريح، مصلحت نبودن سرپرس

  ".نژاد چنين قصدی ندارد احمدی"کند که  داند و البته برای حفظ ظاھر قضيه اشاره می خانه مرتبط می وزارت

شود اختالفی را  نمی" مصلحت"ھای حاد درونی جمھوری اسالمی، از طريق عنوان کردن   کشمکشۀاما در بحبوح

ھای  کرد، گروه نژاد برای اقدام خود به قوانين جمھوری اسالمی استناد می د، بنابراين در حالی که احمدیحل کر

جاست که بار ديگر شورای  در اين. بايستی توجيه به اصطالح قانونی برای رد ادعای او ارائه دھند رقيب او نيز می

  :کند شود و اعالم می نگھبان وارد ماجرا می

وزير رئيس  گذشته است که نخستخانه توسط رئيس دولت، مربوط به دوران   سرپرستی يک وزارت بر عھده گرفتن

اکنون با صدور جواز غير قانونی . له ديگر صادق نيستأپس از اصالح قانون اساسی، اين مست دولت بود و أھي

کزتر از درون مجلس نژاد بر وزارت نفت توسط شورای نگھبان، زمينه برای حمالت متمر بودن سرپرستی احمدی

  .فراھم شده بود

نژاد را بر سر ناديده گرفتن تفسير شورای نگھبان مورد   اين ھفته، تعدادی از اعضای مجلس، احمدی شنبه روز سه

الريجانی نيز . له را در دستور کار قرار دھدأرسيدگی به اين مسحمالت شديد قرار دادند و از رئيس مجلس خواستند 

  ."خانه سرپرست معرفی شود حال حاضر وزارت نفت سرپرست ندارد و بايد برای اين وزارتدر "اعالم کرد که 

اش اعالم نموده که سرپرستی وزارت نفت را بر عھده  گوی تلويزيونی و نژاد رسماً در گفت در حالی که احمدی

خانه اعالم  وزارتگرفته و عمالً ھم آن را در دست دارد، رئيس مجلس در واقع، خلع وی را از سرپرستی اين 

  :گويد کند و می می

  ."در حال حاضر وزارت نفت سرپرست ندارد "

اکنون ديگر نزاع و . دھندتوانند ورشکستگی سياسی جمھوری اسالمی را نشان  سران رژيم آشکارتر از اين نمی

ی خود را ئاجرا ۀرئيس قو. اند ت به کار شدهديگر عمالً دس ھا لفظی نيست، بلکه برای تخريب قدرت يکجدال آن

مجلس ھم تصميمات . داند ھای رژيم نمی موظف به اجرای تصميمات مجلس، شورای نگھبان و ديگر نھادھا و ارگان

  .دارد ی را کان لم يکن اعالم میئدستگاه اجرارئيس 

 کار فرا ۀکند، مجلس، وزرای برکنار شده را به نافرمانی و ادام ش را برکنار میت دولت، وزرايأرئيس ھي

نژاد، سرپرستی  احمدی. نمايد ای آن را منصوب می کند، خامنه نژاد وزير اطالعات را برکنار می احمدی. خواند یم

 از قانون ارائه یشورای نگھبان تفسير. کند گيرد، رئيس مجلس، خلع او را اعالم می وزارت نفت را بر عھده می

  .کند اما عمالً اجرای آن را نفی میست، رئيس دولت،  دھد که گويا عمل به اين تفسير الزامی می

ھای  بست توان نظير آن را سراغ گرفت، بازتاب پوسيدگی و بن اين ھرج و مرج درونی، که در ھيچ کجای جھان نمی

 حاکم ۀوقتی که طبق.  ايران را حل کندۀشمار جامع ست که قادر نيست، ھيچ معضلی از معضالت بی متعدد رژيمی

ھای اين طبقه، پی در پی با شکست روبرو گردند، تغيير و  ی پاسخ دھد؛ وقتی که سياستنتواند به نيازھای اجتماع
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 به اجرا درآوردن اين دگرگونی را ۀی که وظيفئھا اما اگر طبقه و توده. گيرد میدگرگونی جامعه در دستور کار قرار 

، جامعه در يک دور باطل و بر عھده دارند، آمادگی الزم را برای عملی کردن فوری آن نداشته باشند، الجرم

کند و  ی طی میئجامعه، سير قھقرا. گيرد میفساد و گنديدگی، سراسر نظام را فرا . ماند انتھای بحران گرفتار می بی

ھرج و . شود ھای درونی می  حاکم نيز که قادر به حل ھيچ معضلی از معضالت جامعه نيست، مدام درگير نزاعۀطبق

 ايران و جمھوری ۀست که جامع ا اين وضعيتی. گيرد  دستگاه دولتی را فرا میمرج، فساد و فروپاشی سراسر

گذرد، انعکاسی از   حاکم و نظام سياسی موجود میۀچه که اکنون در درون طبق اسالمی درگير آن ھستند و تمام آن

مادام که اين . دبست، جز يک انقالب وجود ندار ھيچ راھی برای خارج شدن از اين بحران و بن. ھمين واقعيت است

  .انقالب رخ نداده است، اوضاع ھمواره بر ھمين منوال خواھد بود

  

  ھای جديد به ليست تخلفات افزوده

بازی و  ھای مالی و سياسی، زد و بند، دزدی، پارتی ست، سوء استفاده در جمھوری اسالمی که يک رژيم استبدادی

ی که در اين دستگاه حکومتی، باندھا و ئجا از آن. ستمرسوم اھا، يک امر رايج و  کاری انواع و اقسام خالف

ھای ديگر را در اختيار دارد که از  ھای فراوانی از گروه ھا پرونده ھای متعددی وجود دارد، ھر يک از آن بندی دسته

  .گيری کند ھای سياسی بھره تواند برای تسويه حساب آن می

برخی از وابستگان به . نژاد آغاز شده است  وابسته به احمدیبندی اکنون چندين ھفته است که تسويه حساب با دسته

گيری و جاسوسی، دستگير و روانه زندان  اين گروه، ھم اکنون به اتھامات متعدد از سوء استفاده مالی گرفته تا جن

ی ئدر اين ھفته، معاون اجرا. شود میھا، يکی پس از ديگری برمال  ھای تعداد ديگری از آن پرونده. اند شده

  .گيری قرار گرفته بود ی، زير فشار برای کنارهئنژاد، بقا احمدی

 سال انفصال از ۴به " به دليل تخلفات عديده"ھای متعدد وابسته به جمھوری اسالمی گزارش کردند که وی  سايت

در مورد محتوای اين تخلفات اخبار متناقضی . ست خدمات دولتی محکوم شده و حضور وی در دولت غير قانونی

  : خبری با خبرنگاران گفتجلسۀانتشار يافته، اما خود وی در يک 

 خروج آثار از ثبت ۀست، دربار يک حکم اداری. اين حکم برای تخلف، جرم، جنايت و سوء استفاده مالی نيست "

. ام  ماه پيش است و نسبت به آن اعتراض کرده۶اين حکم متعلق به : وی در عين حال افزود." آثار تاريخی ملی است

اللھی وابسته به وزارت  ھای حزب از ھم اکنون سايت عماريون از گروه. ھر چه ھست، اين اول ماجراست

 ميليون تومانی سفر نوروزی به ھندوستان، ۵٧ھای مالی وی را در مورد ھزينه  اطالعات، ليستی از سوء استفاده

ھای  افراد خاص از آشنايان، صدور مجوز آژانس تغيير اماکن ميراث، به ۀھای ايجاد شده در نتيج واگذاری رستوران

ی با عناوين مختلف، به منظور عقد قراردادھای سازمان ميراث ئھا ردی به افراد خاص، تأسيس شرکتجھانگ

در "گری، بدون انجام مناقصه و غيره را به عنوان ضميمه خبر، انتشار داده است و افزوده است  فرھنگی و گردش

  ."که داليل اخراج نامبرده از وزارت اطالعات و صدا و سيما را منتشر کند است  صدد فرصت و حجتی

تری برای  دھد که اتھامات عريض و طويل اين اظھار نظر گروه شبه نظامی وابسته به وزارت اطالعات نشان می

  .نژاد در پيش است ی احمدیئاجرامعاون 

لذا اعضای .  بسيج و وزارت اطالعات صورت گرفتنژاد، اساساً با حمايت سپاه پاسداران، روی کار آمدن احمدی

ی ھم يکی از ھمان کادرھای وزارت ئبقا. ھا و پاسداران انتخاب شدند  وی از ھمان آغاز از ميان اطالعاتیۀکابين

گذاری  ول سياستؤ مسکرد که کار می" مديريت مناطق بحران"ی در تشکيالت ئاطالعات بود که در کنار مشا
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ھای مختلف دارند که رو شدن ھر يک  ھای سياھی در زمينه ھا ھمه، پرونده اين. ردستان بودوزارت اطالعات در ک

  .ست ھای جناحی کافی ھا برای تسويه حساب از آن

ست در راستای تسويه حساب با  ھا نيست، بلکه اقداماتی تسويه حساب با اين افراد، البته تسويه حساب با شخص آن

  .نژاد احمدی

ھای مالی و سياسی ھدف  نژاد را بر سر سوء استفاده اقات ديگری رخ داد که مستقيماً خود احمدیدر اين ھفته، اتف

  .قرار داد

 ۀ تدارک يک پروندۀتصويب طرح تحقيق و تفحص از سھام عدالت، در روز چھارشنبه اين ھفته در مجلس، مقدم

م تحت عنوان سود سھام، به خريد نژاد است که با توزيع پول در ميان گروھی از مرد مفصل عليه شخص احمدی

  . پرداخته استءآرا

پرداخت سود سھام عدالت به مردم، آن ھم "گو با خبرنگار مجلس،  و  يزد، در گفتۀطراح اصلی اين طرح، نمايند

  :دانست و تصريح کرد" در زمان انتخابات را تخلف قانونی دولت

ھات و ابھامات بسياری وجود دارد که تحقيق و تفحص در زمينه پرداخت سود سھام عدالت در زمان انتخابات شب "

اما شبھه ." شود، شبھات برطرف شود و با تخلفات صورت گرفته برخورد جدی به عمل آيد له باعث میأمساز اين 

  :گويد در کجاست؟ وی می

ه سھام عدالت  سھام، اگر سودی بۀکنند  درصد از بھای سھام عدالت از سوی دريافت۵٠با توجه به قانون پرداخت  "

تعلق گيرد، بايد صرف پرداخت بھای سھام شود، بنابراين پرداخت مبلغی به عنوان سود سھام عدالت به افرادی که 

  ."اند، جای شبھه و بحث دارد ھنوز اصل بھای سھام را پرداخت نکرده

ندگان سھام عدالت له در پشت اين استدالل چيست؟ اين است که سودی به عنوان سود سھام به دارأحاال اصل مس

، که گويا ٨٨نژاد برای جمع کردن آرای اين افراد در به اصطالح انتخابات سال  گرفت، اما احمدی تعلق نمی

  .ھا توزيع کرده است رسد، مبلغی پول به عنوان سود سھام عدالت ميان آن  ميليون می٩تعدادشان به 

حاال چرا اين . روغ و فساد استش تقلب، دی و انتخاباتجمھوری اسالمدانند، سرتاپای  اما مردم ايران که خوب می

 رأی يعنی در واقع، موافقت ١٧۶طلب با موافقت  شود و پيشنھاد فراکسيون موسوم به اصالح له اکنون مطرح میأمس

وی . گذارد ای در مورد ھدف آن باقی نمی شود؟ پاسخ وی، شک و شبھه گرا تصويب می فراکسيون موسوم به اصول

  :گويد می

گرايان و مجلس را متوجه تخلفات اطرافيان دولت کرده است و زمينه را برای  ھای اخير، اصول اتفاقات ماه "

  ."بررسی و برخورد با چنين تخلفاتی فراھم نموده است

اند، نه فقط خود نقشی در اين فساد و تقلب  نژاد بوده دست احمدی ھا ھمکار و ھم که سال" گرايان اصول"پس ! عجب

ھا را  نژاد، آن شان با احمدی ھای اخير، يعنی تشديد اختالفات اند و اتفاقات ماه خبر بوده ه، بلکه اصالً از ماجرا بینداشت

  !ش را بگيرندنژاد و اطرافيان احمدی ۀاند يق کرده است و حاال مصمم" تخلفات اطرافيان دولت"متوجه 

گرای خود را از  کومتی بخواھد دوستان اصولطلب ح ی جمھوری اسالمی بيش از آن است که اصالحئاما رسوا

ھای رژيم از  ھا و جناح  گروهۀداند که ھم ھر آدمی با کمی آگاھی ھم می. خبر نشان دھد فساد و تقلبات بزرگ بی

ست برای تسويه حساب   اای ھمان آغاز موجوديت آن، در اين فساد و تقلب نقش داشته و طرح آن، امروز فقط وسيله

  .اش ھستند نژاد و دار و دسته که احمدیبا گروه رقيب 
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ای برسد، چرا که  تواند به نتيجه با اين ھمه بايد گفت که حتا تصويب طرح تحقيق و تفحص از ھمين ماجرا نيز نمی

ای و دفترش گرفته تا سپاه پاسداران، بسيج، وزارت  ھا به ميان کشيده خواھد شد، از خامنه در آن صورت پای خيلی

له محدود نخواھد ماند، بلکه به أاش فقط به اين مس اما دامنه. گرا ت کشور و باندھای متعدد اصولاطالعات، وزار

خواھند کار به اين  ھای جمھوری اسالمی نمی ھا و جناح يک از گروه ھای ديگری خواھد انجاميد که ھيچ افشاگری

  .مرحله بکشد

ست برای به عقب راندن وی و به تبعيت واداشتن او  نژاد و تھديدی ست به احمدی تصويب اين طرح، صرفاً ھشداری

  .اش  رياست جمھوریۀدر اين دو سال باقيماند

  .چيزی فراتر از اين در تصويب طرح تحقيق و تفحص پيرامون سھام عدالت نيست

 در ھا نيز نژاد افزوده شد که آن عالوه بر تصويب اين طرح در اين ھفته، موارد ديگری نيز به ليست تخلفات احمدی

 به ٨٩رئيس ديوان محاسبات خبر از ارسال گزارشی از تخلفات دولت در سال . راستای ھمين ھدف قرار دارند

 مجلس نيز خبر از ۀمصباحی مقدم، رئيس کميسيون ويژ. ھا داد مجلس، در مورد چگونگی اجرای ھدفمندی يارانه

ھای نقدی داد و   مرکزی برای پرداخت يارانه ھزار ميليارد تومان از منابع داخلی بانک۵تخلف دولت در برداشت 

له را تکذيب نکرد، أوزير اقتصاد نيز اين مس. فته استگفته شد که ھنوز تسويه حسابی بر سر اين مبلغ صورت نگر

ای کردن اين موضوع وجود  پاسخ را از طريق ديوان محاسبات خواھيم داد و ھيچ دليلی برای رسانه: "بلکه گفت

  ."ندارد

اما در مراسم توديع . اد، راجع به تمام مسايلی که در اين ھفته در مجلس عليه وی گذشت، کامالً سکوت کردنژ احمدی

افراد جاھل و يا "ی خود دفاع کرد، مخالفين او را ئمعاون اجرا رئيس سازمان ميراث فرھنگی، شديداً از ۀو معارف

  .فراخواند" ايستادگی"ش را به اطرافيانناميد و " متجاھل

ت دولت أی و ھيئبرد و نزديکانش را در دستگاه اجرا خودش را پيش مینژاد، ھنوز خواست  رغم اين که احمدیبه 

چرا که . ھای رقيب مقاومت کند خواند، اما مشکل بتواند در برابر موج حمالت پی در پی گروه به ايستادگی فرا می

ی نگھبان، سران دستگاه روحانيت، فرماندھان شورا. ی نيستئگيری محدود به مجلس و دستگاه قضااکنون ديگر در

ليست تخلفات . اند مورد حمله قرار داده" جريان انحرافی"نظامی رژيم نيز مستقيم و غير مستقيم او را با نام مستعار 

  .گردد ھا برای تسويه حساب قطورتر می يابد و پرونده آن نژاد و اطرافين او مدام افزايش می احمدی

 

  


