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(یک)
خرداد  ،۳۱۳۱همین  ۳1ساااپ یش بود .س از تعطیل شاااکا خپنخپ و چنک مپه
بیکپنی دن خپنگپهی فرهنگی خپن یکا خردم خ فقط دو شاااپحل ققو بگیر داشااات.
تأخیر دن رداخت مزدهپی مپهپ چنک نوزی بیشاا ر از مپه قبل بیشاا ر میشااکح قپ پ
دیگر با یکمپه نسااایکه بود .چنک مپهی میشاااک خ دند یکی از د کااهپی خراب
همسارم نا ززان میداد .مراجع ب د کاا زشک و دنمپا نا ب گشپیش مپ ی او مپه و
دنیپفت ققو موخو میخردیم .امپ هر مپه موقع دنیپفت ققوقی خ عقب هم اف پده
بود میدیاکیم چیزی برای دخ ر و دنمپا د کاا بپقی مپ که و دوبپنه میمپ ک برای مپه
بعک .نف نف خرابی د کاا یش مینفت و دند و بیقرانی هم بیش ر میشک.
یکی از بعکازظهرهپی گرم تپبس پا بود ،تلفن دف ر ز گ خوند .دخ ر خوچکم بود
خ میگفت مپدن از شاک

دند د کاا بیتپب شاکه و گری امپ ش میدهک .مس أصل

شاکم .و هپی موجود دن خیف خودم و همکپنم نا نوی هم گذاشا یم ،خمی بیش از
هزین ی خشایکا یک د کاا بود .ب سارعت خودم نا ب خپ نسپ کم و ناهی دنمپ گپه
خیری ی عربهپ شکیم خ فقط  ۰۵دنصک هزین نا دنیپفت میخرد .مک

خمی من ظر

وبت مپ کیم ،س از معپین ی د کاا معلوم شک خ خیلی دیر شکهح د کاا فپسک شکه و
دیگر قپبلیت ترمیم و گهکانی کاند .پگزیر د کاا نا خشیک ک و ناهی خپ شکیم امپ
«دند پشااای از زا» هرگز دن خپ ی مپ ترمیم شاااک .کنهپ ب طون معمو بحراا و
مشااکلپ

مپ ی و پشاای از خپن یپ دسااتخم عمق بحراا نا ب فرز کاا خپ واده مطلقپً

من قل میخننک و ب میزاا خمتری یز ب همسار میگوینک .تنگکسا ی پشی از پخپفی
بودا ققو و بکتر از زا تأخیر دن رداختهپ سابب تأخیر پگزیر دن معپ ج شکه و
این خود ساابب این برداشاات ،ا ب

پدنساات و ی پخودزگپه و پشاای از بیاطلپعی

دیگراا ،شااکه بود خ من ساابت ب امون یپ ساالپم ی خپ واده بیتوج هساا م .برخی
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زخمهاپی وانده بر د هرگز دنماپا میشاااو ک .چنکمپه یش از این بود خ دن یک
گفتوگوی معمو ی دخ رم بیاع نپیی من ب این د کاادند و عواقب قپصاال از زا نا
دوبپنه ب یپد من زوند.
هر باپن خا دن نساااپ ا هپ خبر اع راض و ب خیپبپا زمکا خپنگراا خپنخپ هپ و
بنگپههپیی نا میشنوم خ همین مزد و ققو پخپفی خود نا چنکین مپه است دنیپفت
کردها ک ،این دند و زخم د من بپزهم تپزه و دند پک میشااود و میتوا م سااپخت
بمپ م.

(دو)
تپبس پا  -۳۱۳۳بیش از دوسپ است بپمشکل تأخیر دن رداخت ققو مپهپ و خطر
تعطیلی و ا حلپ خپنخپ ی ساپجی بزنگی نوب نو هس یم خ قکود دو سپ یش بپ
وعکهی وساپزی و اقیپ از ساوی بنیپد مسا اعفپا ب بخش خصاوصی واگذان شک.
بی و ی پشاای از تأخیر چنکمپه و خطر بیکپنی طپقتمپا نا طپ خرده بود .س از
مراجعپ

مکرن و بی یج ب ادانهی خپن و برخی هپدهپ و ا واع خیپبپانویهپ ،بس ن

خیپبپا و ایجپد ناهبنکااهپی اع راضای و اس مکادی ،سرا جپم بپ یک ناهپیمپیی هشت
خیلوم ری دادمپا نا از این بیکاد ب مجلس شاونای اسلپمی بردیم .س از زدوخوندهپ
بپ مپموناا محپفظ ،شاعپنداداهپ ،شانیکا سخنرا ی چنک مپینکه و دنیپفت وعکههپیی
تکرانی و اجرا شاااک ی ،عصااار هنگاپم ،جمعیات زدیک ب هزان فریمپا تپ گرف ن
یجا ی قاپبالقبو مقاپبل مجلس ب تحصااان شاااسااات .تهکیکهپ و مذاخرا

و

گفتوگوهپی زشاکپن و نهپا ادام یپفت .دو ساپع ی از تپنیک شکا هوا گذش بود
خ توافقهپیی سااابی و موق ی صاااون

گرفت و تعکادی اتوبوس برای بپزگردا کا

خپنگراا ب خپ هپیشاااپا دن اسااالپمشاااهر و ونامین ،دن محوط ی مقپبل فراهم زمک.
خپنگراا بپ تردیک و د خونی امپ پگزیر سااالپ سااالپ دن گروههپی بزنگ و خوچک
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ب طرف اتوبوسهپ نف نک امپ گروه خوچکی همچنپا شاااسااا بود ک و قصاااک نف ن
اکاشااا ناک .چناک افسااار و فرماپ کهی لیس ب عنواا میپ جی و چنک تن از خپنگراا
صااپقب فوذ واسااط شااکه و بپ اطمینپا میگف نک شاامپهپ امشااب ب خپ برویک ،فردا
صااابن هنگاپم ونود و جلوی دنب خاپنخپ ققو این مپه نا دنیپفت خواهیک خرد.
بپ پخره همگی ب جز یک فر قپ ع شک ک و ب طرف اتوبوسهپ نف نک .خپنگر جوا ی ،خ
میدا سا م همسر و یک دخ ر خردسپ من ظر دن خپ داند ،هرچ میگف نک و هرچ
میخرد ک تو گویی ب زمین میخکوب شاااکه بود .مکام میگفت شااامپ برویک من فردا
صبن خودم ب خپنخپ میزیم .زدیکش شکم و زهس گف م سپع ی دیگر اینجپ بسیپن
خلو

خواهک شاک معلوم یسات اناذ و اوبپش یپ خسپ ی دن وشش اناذ و اوبپش

بیپینک و چ بر سار

بیپون ک! گفت مهم یسات ،اگر قران اسات بمیرم بگذان امشب

همینجپ بمیرم .واقعپً مسا أصل شکه بودیم! یکی از خپنگراا سپ منک و بپتجرب س از
جمع خردا مقاکان ا چناکاا قپبلتوجهی و از ت جیبهپی چنک تن دیگر ،نفت و
خنپنش شاست .خپنگر جواا خ بسیپن رخپشگر و عصبی هم شکه بود س از مکتی
خوتپه و گف گوییهپیی دنگوشای بپ همکپن ساپ خوندهاش ،زنام و ساپخت و افسرده بپ
قکمهپیی رزاا و شرمسپن ب طرف یکی ازاتوبوسهپ ب ناه اف پد.

(سه)
دن ز کگی گپه زخمهپیی بر تن و جپا میاف ک خ اگر دنمپا هم ذیرد اثر زاهپ تپ ابک
میمپ ک و ززان میدهک .زخمهپی پشااای از تنگکسااا ی و پدانی مپ که بر تن خپ واده
یکی از این زخمهپساات .طی همپا سااپ دو تن از فرز کاا بساایپن جواا همکپناا
دسات ب خودخشای زد کح یکی ب مرگ من هی شک و دیگری ب ظپهر جپ
شمپن

یپفت .از

چنکاا خمشمپن فرز کاا خپ وادههپی خپنگری خ تنگکس ی و پدانی خپ واده

برایشااپا قپبلتحمل بوده و م أثر از تنگنپهپی مپ ی و دیکا پبرابریهپ ،بیعکا یهپ و
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ثرو

و سارمپی هپی بپدزونده و یکشاب ب دست امکه ،دنسپی سپن سرد پ کیکی ناه

مبپنزهی طبقپتی ،ب ناههپی بزه و خلپفخپنی دناف پدها ک زمپنی دن دست یست.
کیکهی حس و حیرا سپ ی ققو هپی عقباف پدهی خپنگراا (برخی تنهپ ب د یل
سودجویی خپنفرمپیپا و یمپ کپناا و پنهای م أثر از خصوصیسپزی ،سوءمکیریت و
زیپادهی و تعطیلی خپنخپ هپ) همزمپا بپ رخ نوزافزوا بیکپنی از خس ین سپ هپی
س از پیپا جنگ بر اق صاااپد ایراا و ز کگی طبق ی خپنگر ساااپی ا کاخ اساااتح
سااپخ پن خودویژهی ظپم ساارمپی دانی ایراا از تمپمی این نوشهپ و افزوا بر زا بپ
ایجپد تونمی سااپخ پنی و همیشاا دونقمی (گپه خ ی تپ زدیک  ۰۵دنصااک) برای
اساا امپن هرچ بیشاا ر خپنگراا و پی هپی پیینی جپمع  ،حپن
عمومی و ا بپشات ثرو

بپ رخی خ ب کن

منپبع و ساارمپی هپی

و ب طون اسا انپیی دن دیگر خشونهپی

سرمپی دانی دیکه شکه اس فپده میخنک و هرنوز فرب تر میشود.

(چهار)
گپهی ب اخبپن و گزانشهپی خبری نساااپ هپ و خنپن هم گذاشااا ن زاهپ طی یک
دونهی چنکسپ شمپن ا بوعی از واخنشهپی خپنگراا بنگپههپی صنع ی و خکمپتی نا
شپا میدهک خ دن اع راض ب رداخت شکا چنکمپه ی تمپم یپ بخش قپبلتوجهی

از ققو ماپهپ ی خود ،س از مراجعپ

مکرن و بکوا یج اب کا ب ادانا

خپن و

ساااپس ب دیگر مراجع و مقپمپ  ،پگزیر ،بپ ناهپیمپیی دن خیپبپا یپ تجمع دن مقپبل
مکپاهپیی مپ نک فرمپ کانی و اسا پ کانی ،مجلس قپ واگذانی و . . .از تمپمی مقپمپ
و مردم عپدی خمک میطلبنک و احلب فریپدنسای هم مییپبنک .دن یک برنسی بسیپن
مخ صر و سرا گش ی شپیک ب واا بنگپههپ و خپنگراا مع رضی نا خ از کیکهی تأخیر
چنکمپه دن رداخت ققو زسیب دیکها ک اینگو دس بنکی خرد:
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 .۳خپنگراا «شرختهپی یمپ کپن» و ب ویژه «شرختهپی یمپ کپن یروی ا سپ ی»
خ دستخم طی بیست سپ گذش بخش بزنگی از مع رضپا این فهرست نا دن
تمپمی دونههپ تشااکیل دادها ک .ک ی بس ایپن قپبلتوج این اساات خ بیش ا رین
شاامپن این شاارختهپ دن واقع یمپ کپناا شااهردانیهپ و دساا گپههپی دو ی و
قکوم ی و پنهای از زاهپ یمپ کپناا روژههپی بزنگ عمرا ی هساا نک .دن واقع
ساودجویی و ززمنکی بی پیپا مکیراا این شارختهپ دن نپه سکو

خپنفرمپیپا

اصاالی یعنی همپا دساا گپههپی دو ی و . . .بپ ب تأخیر ا کاخ ن تپ قک ممکن
رداخت مزد و ققو خپنگراا بیش رین قک و زخرین مرقل از اس امپن خپنگراا
نا ب مپیش میگذان ک.
 .2شمپنی از واقکهپی صنع ی ،خ بیش رشپا م علق ب دو ت یپ وابس ب هپدهپ
هس نک ،م أثر از :ا ف) مکیریت پخپنزمک و نیختو پشهپی بیموند ،ب) اهمیت
کادا ب تأمین و گهکانی و بپزسپزی مپشینز پ

و ب نوزنسپ ی شکا فنپونی

موند اسااا فپده ،س) ساااوءمکیریت و فساااپد مپ ی ،تواا دخلوخرس کان ک و ب
زیپادهی اف پدها ک .جپ ب اینجپساات خ تپخنوا تحقیق و برنساایای از چرایی
این زیپادهیهپ صاون

گرف و اگر گرف گزانشی از ز چ نخ داده و چرایی

زا ب افکپن عمومی داده شکه است .ذی فعپا مس قیم (خپنگراا) و افکپن عمومی
تنهپ تپخنوا هیچ گزانشی از موند سؤا قران گرف ن و توبیخ این مکیراا پ پیق
یپ مجپزا

جکی فپسااکاا دنیپفت کردها ک بلک ب عکس ب طون مکاوم شااپهک

جپبجپیی و احلب انتقپی مقپم این مکیراا هس نک.
 .۱مجموع ی خپنخپ هپی سااپجی و صاانپیع تو یک وازم خپ گی خ دن مپ کیت
دو ت و هپدهپ قران دان ک (یپ داش ا ک) شمپن قپبلتوج دیگری از این خپنخپ هپ
و واقکهپی بحرا ی هس ا نک (یپ بودها ک و اخنوا دیگر تعطیل شااکها ک) ،خ مزد و
ققو هاپی عقاباف اپده و تظپهرا

اع راضااای خپنگراا عپصااای تبلون بیرو ی
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بحرااهپی زاهپسات .این بنگپههپ خ از دوناا «دو ت سپز کگی» و س از زا ب
د یل سیپستهپی اق صپدی م أثر از و یبرا یسم و ترجین واندا
بر تو یکا

خپ پ ب جپی تکی

داخلی و قفظ و ایجپد اشااا ،پ  ،تنهپ وساااپزی و ب حپظ فنپونی

ب نوززونی شک ک خ دن ی بیاع نپیی خپمل و سوءمکیریت و شپیک برخی ب عمک
ب ونط ی زیپادهی ،ونشااکساا گی و سااپس تعطیلی و ا حلپ دنحل یک ک و دن
نو اکهاپی چناکساااپ ی تکوین بحراا و تعطیلی هموانه خپنگراا این بنگپههپ بپ
کیکهی دس ا مزدهپی معو و رداخت شااکه و س از تعطیلی بپ بیکپنی مواج
بوده ا ک.
 .4خپنخپ هپ و بنگپههپیی خ دن چپنچوب «قپ وا اجرای سایپستهپی خلی اصل
 44قپ وا اساپسای» توساط سپزمپا خصوصیسپزی دن فراینک واگذانی ب بخش
این بنگپههپ

خصوصی قران گرف یپ واگذان شکها ک .حپ بپً سیر جریپ پ

و تحو پ

قبل و بعک از خصاوصایسپزی جپ ب و قپبلتأمل و اثرا

زا بر ز کگی خپنگراا

این بنگپههپ تنهپ حمبپن خ مصیبتزاست .بسیپنی از این بنگپههپ دن مراقلی و تپ
ماک هاپی طو اپ ی موفق و ساااودده بودها اک .تحت تأثیر عوامل م عکد ازجمل
سااایاپساااتهپی خلپا اق صاااپدی و یبرا ی معطوف ب بپزان ززاد و واندا

خپ پ،

مکیریتهپی پخپنزمک ،سااوءمکیریت و فساااپد مپ ی و گپه تخریبهپیی ب عمک از
مساایر سااوددهی خپنس و خمخم زیپا ده شااک ک و خشاا ی برخی از زاهپ ب گل
شست.
دن این مساایر و دن نو ک خصااوصاایسااپزی ،از همپا زحپز خوتپهترین دیوانهپ و
به رین ابزان برای نسیکا ب مقصود صپقبپا قکن

و منپفع ،دیوان خپنگراا شپحل دن

این بنگپههپ بوده است .حپ بپً از خس ین نوزهپیی خ چرخش چرخ این بنگپههپ شروع
ب نگ زدا میخنک اب کا از ققو و مزایپی خپنگراا خپساا میشااود و دن مرقل ی
بعاک رداخت مزد و ققو ب تأخیرهپی چنکنوزه و دن ادام ب تأخیرهپی چنک مپه
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و دن هاپیات واخنش خاپنگراا با شاااکل اع راضهپی خیپبپ ی میا جپمک .خم بوده
مواندی ،چ دن مپجراهپی بزنگ مپیی بحراا دن وضاعیت قبل از خصاوصیسپزی و
تسااریع واگذانی ب مپ کپا جکیک و چ بعک از واگذانی و توسااط مپ کپا جکیک ،خ
اع راضهپ و اع صپبپ
صون

خپنگراا نا خ بپ هکف تسریع دن رداخت مزدهپی عقباف پده

میگرف  ،ب طون عمک خپ پ یزه یپ بزنگ مپیی خرده و از زا محمل و دس پویزی

برای تسریع دن اتخپذ برخی تصمیمپ
صاااپقاب قکن

یپ دنیپفت وامهپی خلپا ب فع برخی بپ کهپی

بهرهگیری خردها ک .چ واقعی چ بزنگنمپیی دن هر دو صاااون

خپنگراا چرخ زیرین زسایپ هسا نک و بپ عکم دنیپفت سر موعک همین مزدهپی پخپفی
بیشا رین فشااپن نا تحمل میخننک و بیشا رین زخمهپ بر جپا و نواا خپ وادههپیشاپا
واند میزیک.

(پنج)
هماپاطون خا دن بپ پ گف شاااک کیکهی مزد و ققو هپی عقباف پدهی خپنگراا و
خصااوص ایسااپزی بنگپههپ و خپنخپ هپ خ دن واقع بخش ای از ثرو

و ساارمپی هپی

عمومی جپمع ب شمپن میزینک ،ب خصوص دن شکل ویژهای خ بیش از دو ده است
دن ایراا نایج شاکه ،تصپقب موقت ققو مپهپ ی خپنگراا و حپن

منپبع عمومی

جپمع ب شااامپن میزیک .این نو ک بیش از نبع قرا اسااات خ دن ایراا جریپا داند و
هموانه زخمهاپیی خاپنی بر جاپا و تن طبقا ی خپنگر و خساااپنتی جبراا پ ذیر بر
اق صاپد بیمپن ایراا واند خرده اسات .اگر بخواهیم پم خپنخپ هپ ،بنگپههپ و مؤسسپ
زسایبدیکه و پبوده شاکه دن مسیر خصوصیسپزی یپ گرف پن دن چنبرهی ققو هپی
عقباف پده ،مپ نک خپنخپ هپی یشاااکر هفتتپ  ،هپکوی اناک ،زذنزب ،فو پد اهواز،
ماپشاااینساااپزیهاپ ،خپنخپ هپی مخ لف قنک ،تراخ ونساااپزی تبریز ،تقریبپً تمپمی
شاارختهپی یمپ کپنی یروی ا سااپ ی شااهردانی تمپمی شااهرهپ و دیگر ادانا

و
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هپدهپی دو ی و ازجمل شارختهپی خصوصی یمپ کپن ناهزهن سراسری و وزان
ناه و معپدا خشاون و ...نا دن اینجپ بیپونیم م أسفپ فهرس ی چنپا بلنکبپ پ خواهک بود
خ اصال مطلب ممکن اسات فراموش شود .دن بزنگیِ ابعپد فپجع خپفیست بگوییم
خ بنپ ب برزوند منپبع مسا قل دسات خم ده دنصاک خپنگراا ایراا هماخنوا دست ب
گریبپا مع اال ققو هپی عقباف پده از یک تپ بیش از ده مپه هساا نک .مساالو پا یز
گویپ همپاطون خ دن هفتتپ دیکه میشود خپنگراا نا دن مبپنزه و تلپش و ناه یمپیی
خیپبپ ی فرسپیشی ب قپ خود نهپ خرده و شپیک هم از یککیگر گروخشی میخننک .امپ
هرگز میتواا زخمهاپیی نا خا از اپقیا ی این بلاپی خپ مپاساااوز بر جپا و تن
خپ وانهپی خپنگری واند میشود برزوند خردح ترمیم و جبراا زا خ جپی خود داند.
طبق ی خپنگر ایراا فقط بپ اتکپ ب یروی خود خ دن تشاااکلهپی مسااا قل و خپنزمک
خپنگری م بلون میشاااود میتوا ک از س این مع ااالپ

و کیکههپی خپ مپاساااوز

سارمپی دانی برزیک .جپی تعجب یست خ قپ واگذاناا یشپ یش دن قپ وا خپن موا ع
قپ و ی بساایپنی ساار ناه ایجپد تشااکلهپی خپنگری و اساا قلپ زاهپ هپدها ک .امپ دن
هپیت چپنهای جز ایجپد و بر پیی تشااکلهپی مساا قل و ب خمک این ابزان طبقپتی،
نهپیی از وضااعیت موجود یساات .خپنگراا تمپمی بخشهپ بپیک زگپه بپشاانک خ هر
زاچ دن قپ وا هی و حیر قپ و ی شاانپخ

شااکه ،قپ و ی اساات ،میتواا ب زا همت

گمپشاات و این قق نا س ا پ ک .ایجپد ساانکیکپ و اتحپدی هپی خپنگری دن هیچ یک از
قوا ین جپنی مع بر ایراا امروز فی شکه و خلپف قپ وا شنپخ

شکه است .خپنگراا

فپنغ از داشاا ن قرانداد خپن موقت یپ حیرموقت ،مپ نک دیگر گروههپ و پی هپ و طبقپ
جپمع دن شااارایط خنو ی ناهی جز ایجپد تشاااکل و ب خمک این ابزان دفپع جمعی،
نسیکا ب ققو مپدی و اج مپعی خود کان ک
خپظم فرس ا هی2۳ .۵۰ .۹۹ /

