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  علی کاظمی: فرستنده

  ٢٠١١ دسمبر ٣١

  

  ايران در ھفته ای که گذشت
  

  لهي در طویکار  کتک

  .دي کشیکار  و کتکی ھفته، نزاع دولت و مجلس به فحاشنيشنبه ا  سهروز

 در باً ي اختالفات تقرنيا. ستي ندهي پوشی مختلف، بر کسلي بر سر مسای و مجلس ارتجاع اسالمئی قوه اجرااختالفات

 شده دي تشدوستهيھا ھستند، بروز کرده و پ  آنۀرنديگ مي تصمی اسالمی دو ارگان جمھورني که ای موضوعاتهيکل

 خود استي نظر و سنژاد، یاحمد.  استنهي توسط کابلس مصوبات مجی اختالفات، عدم اجراني اجي از نتایکي. است

له أ مسني ھمراموني پزي ھفته در مجلس ننيتشنج ا. برد ی مشيھاست، پ  آنی که ظاھراً مجریرا مستقل از مصوبات

  .رخ داد

 و زندي در صدد برآمدند به مقابله با دولت برخیتي دو فوری طرحۀ مجلس با ارائندگاني از نمای گروھشنبه، کي روز

 ء اجراۀگونه که منظور مجلس بوده است به مرحل   را آنھا ارانهي ی قانون ھدفمندساز١٢ ۀآن را وادار کنند ماد

 و ري را به دلخواه خود تفسھا ارانهي ی که ھدفمندسازد را متھم کردننژاد ی خود احمدحاتيھا در توض آن. درآورد

.  ھفته موکول شدنيشنبه ا  آن به روز سهی بررسۀدام و ادي رسبي طرح به تصوني اتيدو فور. کند ی مءاجرا

 ی که اکنون محل نزاع است، دولت را موظف کرده است که تمام منابع حاصل از اجرا١٢ ۀ مادنديگو ی مانيمجلس

 که دولت بدون ی کند، در حالزي کل واریدار  نزد خزانهھا ارانهي ی به نام ھدفمندسازی قانون را به حساب خاصنيا

 از جمله برق، آب و گاز دچار اختالل ی خدماتیھا  شرکتیھا  از پروژهیاري ماده عمل کرده است و بسنيه اتوجه ب

  .شده است

 مجلس حاضر شد و ۀ جلسني در احاتي توضی ادای دولت براۀندي به عنوان نماھا ارانهي ی سازمان ھدفمندسازسيرئ

 دئي مورد تأکي  چي آمار و نه گزارش ارائه شده ھنياما نه ا.  را انکار کردنهي تخلفات کابیبا ارائه آمار و ارقام

 دولت را متھم انيمجلس. مشاجره باال گرفت. دندياساس نام ی را کذب و بیھا آمار دولت آن.  قرار نگرفتانيمجلس

 مخارج ني تأمی برا،ی انرژیھا  حاملی بھاشي شده از افزایني بشي پیکردند که به علت عدم تحقق درآمدھا

 ماني فرۀندي نمای را که از سوی آمارنژاد، ی احمدۀندينما.  عمل کرده استی قانونري غیھا  از راهی نقدیھا انهاري
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 دولت، ۀندينما. افتند ی مگريد کي به جان یلي و با سابديی  ادامه منيجدال طرف. دي نامیارائه شد، آمار کوچه بازار

 دھد، ی مجلس دستور مسي و رئشود یبلند م" دياخراج کن "اديفر. دگرد ی و غوغا تازه آغاز منامد ی ملهيمجلس را طو

 صنعت، معدن و تجارت را ري و وزی جھاد کشاورزري آن وزی و در پندازندي بروني دولت را از مجلس بۀندي نمانيا

  .دھند ی به جلسه راه نمزين

 ني که امئيافزا ی را منياما فقط ا م،يکن ی می نزاع واگذارني را به جدال طرفی اسالمی جمھورۀلي بر سر طوبحث

، ء وزرانژاد، ی احمدۀني کابی بلکه مکان رفت و آمد و  تجمع اعضاست،ي ناني فقط مجلسی مکان اختصاصله،يطو

  . ھستزي نی اسالمیجمھور ی و نظامیاسي جمھور و تمام مقامات و سران سسي رئن،يمعاون

 به دستگاه گريد کي هيھا عل  که آنست ا ی ھفته حاکنير ا دی اسالمی دو ارگان جمھورني ای بعدیھا یريگ موضع

 مجلس سي به شکوه برخاست و خطاب به رئ"هيلويکھگ" ۀندي چھارشنبه، نماۀدر جلس. اند  متوسل شدهمي رژئیقضا

 تأيھ."  ھم جنگ و دعوا به راه انداخته استیا ندهي نمائی و از سودهي نامخانه واني مجلس را حگاهي جایفرد: "گفت

 گفته شد که در ی عبارت زشتروزيد: " گفتی در پاسخ به وزي مجلس نسيرئ.  برخورد کندلي مساني با ادي باسهيرئ

 به خود جرأت دھد ولو در حال ی تکرار شود، من تعجب کردم که فرددي و آن حرف زشت نباستيخور شأن نظام ن

 خيما در طول تار.  مجلس بودتي به کلنيت توھ دولۀنديکار نما.  به قوه مقننه بزندئیناروا حرف ني چنتيعصبان

 موضوع را ني مجازات شود و ما ادي به مجلس باکننده نيفرد توھ. ميا  در نھاد مجلس نبودهیا  حادثهنيشاھد چن

  .له شده استأ مسني ایريگيول پؤ مجلس، مسسي رئبي ناکي اضافه کرد که یو."  کردمي خواھئی قضایريگيپ

 خبر یادداشتي ی طنژاد ی احمدیمعاون پارلمان.  مجلس شده استهي علیا هئي شکواهي کار تھ دست بهزي دولت نتأيھ

 سازمان سيرئ:  داد و افزودی توسط معاونت حقوقھا ارانهي ی سازمان ھدفمندسازسي رئتي شکایريگياز پ

و محترمانه داشتند، اما  روشن یاني دولت، باز یندگيکه به نما" "باشد یخود از سرداران دفاع مقدس م "یھدفمندساز

 هي قھرۀ مجلس طرف مقابل را با قوۀندي رواست که نماايآ.  را به کذب و دروغ متھم کردشاني اماني فرني حسیآقا

متأسفانه برخورد . رديگ ی دولت در مجلس مورد اھانت و ضرب قرار مۀندي که نماستي بار نني اولني اند؟يمجاب نما

 خصوص راه نيما در ا.  شده استلي روند و شگرد تبدکي به ی بعضی از سوهي غضبۀ و قوتيھمراه با عصبان

  ".کند ی را دنبال مھا ارانهي ی سازمان ھدفمندسازسي رئ،ی مرادی آقاتي شکا،یمعاونت حقوق. ميکن ی می را طیقانون

چرا که . اند ره کردهاند، فقط خود را مسخ  کردهتي شکائی به دستگاه قضاگريکدي ادعا که از ني نزاع با اني طرفاما

 ی دولت به خوبتأي طرف نزاع است و الاقل ھکياند که خود   به نزاع پناه بردهیدگي رسی برایاوالً به دستگاھ

 ھر دو طرف نزاع آگاھند که ني ااً،يثان.  نخواھد کردريي تغھا ن به نفع آیزي متحدند و چیجاني که برادران الرداند یم

 آن طرف اي ني که با محکوم شدن است ا یتر قي از اختالفات عمیس صرفاً نمودشنبه در مجل   روز سهیريدرگ

  . خواھد کرددي حل نخواھد شد، بلکه بالعکس تضادھا را تشدی نه فقط مشکلیريدرگ

  ئی از عمق بحران و تضادھایا  مجلس، نشانهندگاني دولت و نماۀنديشنبه نما   روز سهی و فحاشیکار   واقع، کتکدر

 و به نامد ی ملهي را طوی دولت، مجلس اسالمتأي ھۀندي که نمایوقت.  با آن روبروستی اسالمیمھور که جستا

 فقط عمق پردازد، ی حساب با او مهي به تسو، دولتۀنديآلود کردن نما  و خونیلي مجلس، با سۀندياصطالح نما

  .گذارند ی مشي آن را به نمایبست و فروپاش  بنم،ي رژیھا بحران

 ھماني به عنوان مزي نی اسالمی جمھوری تونسیگرا  از دوستان اسالمیشنبه مجلس، گروھ  ز سه روۀ جلسدر

 ني فراوان از ایھا  با آموختهزيھا ن  و آناموزندي را  بی اسالمۀوي به شیحضور داشتند که راه و رسم کشوردار

  .اجالس، به کشور خود بازگشتند
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   نخواھد کردی خودکشی اسالمیجمھور 

 شي نفت و تنگه ھرمز افزامي بر سر تحرکايمرا و دولت ی اسالمی متقابل مقامات جمھورداتي و تھدیظ لفجدال

 در مي رژی گذاشتن قدرت نظامشي به نمای برای اسالمی جمھورئیاي دریروي آغاز مانور نیدر پ.  استافتهي

 مي را تحرراني کرد که اگر نفت ادي تھدنژاد ی ھفته، معاون اول احمدنيشنبه ا   ھرمز، روز سهۀمسدود کردن تنگ

 ھر گز به ی نفت را دارند، ولمي تحرۀھا زمزم آن:  گفتیو.  ھرمز عبور نخواھد کردۀ قطره نفت از تنگکيکنند، 

  ". قطره نفت از تنگه ھرمز عبور نخواھد کردکي کنند، مي را تحررانياگر بنا باشد نفت ا. دي آرزو نخواھند رسنيا

 ھرمز را ۀ ناوگان اجازه بسته شدن تنگنيا:  اعالم کردن،ي مستقر در بحرئیکايمرا ناوگان د،ي تھدني واکنش به ادر

ھر :  ھرمز گرفتۀ در مورد احتمال بسته شدن تنگ،ی سی بی ناوگان در پاسخ به سؤال بني ایسخنگو. نخواھد داد

 گونه چي ندارد و ھالملل ني بۀدر جامع ئی به طور حتم جاند، کدي را تھدیالملل ني بۀ تنگکي تردد در ی که آزادیکشور

 رفت و آمد، ھمواره آماده ی از آزادناني اطمی براکايمرا ئیاي دریروين.  تحمل نخواھد شدنهي زمني در ایاختالل

 ی را رجزخوانی اسالمی جمھوریريگ  موضعکايمرا ۀ وزارت خارجیسخنگو. برخورد با اقدامات بدخواھانه است

 یھا  در آبیانوردي دری خواست که به آزادی اسالمی فرانسه، از مقامات جمھورۀرج امور خای و سخنگوديمنا

 اعالم نمود ھا یريگ  موضعني در پاسخ به ازي فرمانده کل سپاه پاسداران ننيجانش. ھا احترام بگذارد  و تنگهیالملل نيب

 دي شود، تھددي تھدمان یاتينافع حھر گاه م. رديگ ی نمه اجازی کشورچي ھرمز از ھۀ بستن تنگی برای اسالمیجمھور

  .ميدھ ی قرار مديرا در مقابل تھد

 مانور دھد، ی واکنش نشان مامدهي درنء اجراۀ که ھنوز به مرحلیمي ھمه بر سر تحرني ای اسالمی جمھورچرا

 دهي پوشت،ي واقعني جز جنگ نخواھد داشت؟ اگري دی که معناکند ی ھرمز مۀ به بستن تنگدي و تھدکند ی برپا مینظام

 ی اسالمی جمھوری خواھان سرنگونست،ياليامپر یھا  از آن آگاھند که قدرتزي نی اسالمی و سران جمھورستين

 حاکمه و تأي عقب راندن ھی برائی فشارھاۀ که تاکنون صورت گرفته، در محدودئیھا ميتحر. ستندينبوده و ن

 کرده داي اصطکاک پی جھانیھا  قدرتیھا استيبا س بوده است که ھا استي سی از برخینينش ھا به عقب واداشتن آن

 ۀ از طبقی جناحتي حاکمه و تقوتأي ھبي در ترکیراتيي آن بوده و ھستند، تغیھا در پ  که آنیزيحداکثر چ. است

 ی دولتچي خود ھی به خودم،ي که تحرستي ندهي پوشزي ننيا.  داشته باشندیھا ھماھنگ  آنیھا استيحاکم است که با س

 از چه دي به تھدیآور ی حتا روو ی اسالمی سران جمھوری ھمه اضطراب و نگراننيپس، ا. کند یون نمرا سرنگ

  روست؟

 نفت، مياوالً، تحر.  استنيشي پیھا مي از تحرزي متمایمي از دو جھت تحر،ی اسالمی نفت از جمھوردي خرميتحر

 و فاز رندي به کار گی اسالمی جمھورهي علتوانند ی می جھانیھا  که قدرتست  ای اقتصادیھا مي تحرۀ مرحلنيآخر

 که اگر داند ی میا  خامنهی حاکمه به رھبرتأيھ رو جناح مسلط نياز ا.  و جنگ خواھد بودی نظامیري درگ،یبعد

 ی جناح و جمھورني وجه به نفع اچي باشد که به ھی جنگیراي پذدي نفت بخواھد به مقاومت ادامه دھد، باميپس از تحر

 یمي وخاري بسراتي نفت شده است، تأثمي از تحرمي سران رژی که موجب نگرانیتر  مھمألۀ مساً،ي ثان.ستي نیاسالم

 ی اقتصادیھا ميتحر.  خواھد گذاشتی بر جای اسالمی جمھوری دولتني و ماشی بر اوضاع داخلمي تحرني که است ا

 وجود داشته ی کالن نفتیمادام که درآمدھا. دندکننده نبو  فلجمي رژیاند، اما برا  نبودهريتأث ی گذشته، گرچه بیاسيو س

 -  کي سرکوب بوروکراتني ماشتواند ی کالن ممد درآني اقياز طر.  نداردی جدی نگرانی اسالمیباشد، جمھور

 ی ھم به کاالھایازياگر ن.  کندتي طبقه حاکم بر آن قرار گرفته است، حفظ و تقوتي خود را که اساس موجودینظام
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 ني نفت، اميبا تحر. دي نمایداريھا را خر  آنتر، شي بی قادر است با پرداخت مبلغی باشد، به سادگ شده داشتهميتحر

  .معادله بر ھم خواھد خورد

 از یزي مبلغ ناچرد،يگ یچه که ظاھراً در خدمت مردم قرار م  آنمينيب ی دولت رجوع شود، مۀ ساالنیھا  به بودجهاگر

 که از ست ا یاتي کوچک از مالی که جزئافتهي اختصاص ی و درمانیھداشت ب،یکل بودجه است که به خدمات آموزش

 کي بوروکرات– یات، تماماً خرج دستگاه نظامي از مالیدرآمد حاصل از فروش نفت و بخش. شود یمردم اخذ م

 که گردد ی می بخش خصوصداران هي و سرمای مقامات دولتبي جۀ دستگاه روانني ھمقي از طراي گردد، ی میدولت

 درآمد کالن نفت که حاصل دسترنج کارگران نياز ا.  شده استء از آن افشای متعددیھا  چند ماه نمونهنيدر ھم

 یھا نهي دالر حاصل از نفت، صرف ھزارديليھا م  بلکه در ھر سال دهشود، ی توده مردم نمدي عایزي است، چرانيا

 ،یتي دستگاه امنس،يلو پج،ي ارتش، سپاه، بسینظام یروھاي سرکوب، شامل نیونيلي ارتش چند م،یدستگاه انگل دولت

 دي صرف ساختن و خرزير نال داردھايليم. گردد ی ملي و طوضي عری بوروکراسکيھا، به اضافه  ھا و زندان دادگاه

 پان ۀطلبان   توسعهاستي سشبردي پگر،ي دی در کشورھایاللھ گرا و حزب  اسالمیھا  گروهۀني ھز،ی نظامزاتيتجھ

  .شود ی متي ھنگفت دستگاه انگل روحانیھا نهي و باالخره ھزیستياسالم

 مقدم بر ھر ،ی نظامداتي نفت و حتا تھدی احتمالمي بر سر تحری اسالمی جمھورتي روشن است که حساسنيبنابرا

اه آور دستگ  سرسامیھا نهي نتواند ھزی نفتی از درآمدھای که با از دست دادن بخشرديگ ی ماء منشی نگرانني از ازيچ

 کارگر و زحمتکش است، یھا  نگه داشتن تودهادي خود را که پاسدار نظم موجود و در انقلي و طوضي عریدولت

  . گرددفي تضعجهي و بالنتدي نمانيتأم

 عي وسیھا  توده،ی از دشمن داخلی اسالمی جمھورینگران. ستي نی نگران دشمن خارجقتاً ي حقی اسالمیجمھور

 و یگر  ھمه ستمني که ااند ی اسالمی خواھان برافتادن جمھورشيھا پ ست که از سال ارانيکارگر و زحمتکش مردم ا

  . جاستني نفت از ھمی احتمالمي بر سر تحریالم اسی سران جمھوریتمام نگران.  به بار آورده استرانيفاجعه در ا

 خود و حفظ تي موجودیا نفت را برتيرو که اھم  فقط از آنکند ی مدي ھرمز تھدۀ بر سر بستن تنگی اسالمیجمھور

 را جز در دي تھدني است و ادي فقط تھدنياما ا.  اقدام بازداردنيھا را از ا  کند و آنیادآوري شينظم موجود، به رقبا

 معنا نيھا به ا  آنني از متحدی اروپا و برخکا،يمرا یسو نفت از ميچرا که تحر.  نخواھد کردی جنگ عملطيشرا

 نفت ني از ای فروش بخشی برای اسالمیجمھور. دي نخواھد خری اسالمی جمھور نفت را ازی کسگري که دستين

تر   مھمألۀمس. چون در آن صورت، در کل، خود را از فروش نفت محروم کرده است.  تنگه را مسدود کندتواند ینم

 نيا. دد آغاز جنگ گرقدم شي پی اسالمی است جمھوردي ھرمز اعالن جنگ است و بعۀ که بستن تنگست انياما ا

 خود تا به امروز به ھر تي حفظ موجودی که برایمياما رژ.  استی در حکم خودکشی اسالمی جمھوریاقدام برا

 نخواھد ی دست به خودکشاشد، مھم بیا لهأچه ھم که مس  نفت، ھر آندي خرمي متوسل شده است، بر سر تحریتيجنا

 .زد


