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حکم 10نفر از کارگران 
هفت تپه صادر شد

حکم دادگاه 10 کارگر مجتمع نیشکر هفت تپه 
در شوش صادر شــد. به گزارش ایلنا، براساس رای 
دادگاه ۹ نفر از کارگران به تحمل ۸ ماه حبس تعزیری 
و ۳0 ضربه شالق محکوم شــدند که تا پایان مدت 
تعیین شده توسط دادگاه به صورت تعلیق خواهد 
بود و یک کارگر دیگر نیز از اتهامات مطروحه تبرئه 
شد. دادگاه این کارگران بیست و سوم مرداد ماه برگزار 

شد. این حکم نهایی نیست و قابل تجدیدنظر است.
    

تجمع بازنشستگان مقابل اداره 
مخابرات آذربایجان شرقی

صبح دیروز جمعی از بازنشســتگان مخابرات 
آذربایجان شــرقی با حضور مقابــل اداره مرکزی 
مخابرات استان، خواستار پاسخگویی به مطالبات 
خود شــدند. به گزارش ایلنا، آنها گفتند: خواستار 
اجرای کامل و دقیق دســتورالعمل های استخدام 
ســال ۸۹ و همچنین پرداخــت مطالبات معوق 
خود هستیم. آنها با بیان اینکه تعداد بازنشستگان 
مخابــرات آذربایجان شــرقی حــدود 500 نفر 
اســت، افزودنــد: از مســئوالن می خواهیم همه 

دستورالعمل ها و مقررات را اجرا کنند.
    

تجمع اعضای تعاونی مسکن 
کارگران مقابل وزارت کار

اعضای تعاونی مسکن کارگران برق تهران دیروز 
)سه شنبه( در اعتراض به سال ها معطلی برای تحویل 
زمین های خریداری شده در فاز 5 هشتگرد، مقابل 
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تجمع کردند. به 
گزارش ایلنا، اعضای تعاونی مســکن کارگران برق 
تهران می گویند: شهرداری هشتگرد بدون توجه 
به نقشــه های قدیمی که نحوه تقسیم زمین های 
خریداری شده در فاز 5 هشتگرد را معین می کند، 
قصد دارد در منطقه ای واقع در اطراف زمین ها که 
در حاشیه یک روخانه تعریف شده است، ۳۸ قطعه 
زمین را به 1۹70 نفر اختصاص دهد. به گفته آنها، 
قرار است که در این زمین ها بلندمرتبه سازی شود 
تا به خریداران زمین، واحدهای آپارتمانی تحویل 
داده شود. خریداران زمین با بیان اینکه خواهان آن 
هستیم که تعاونی مسکن کارگران برق تهران یک بار 
تکلیف زمین ها را مشخص کند، گفت: تعاونی مکلف 
به تعهداتش است و نمی تواند به خواست شهرداری 
یا هر نهاد دیگر مواضعــش را تغییر دهد.آنها تاکید 
دارند: به دنبال رسیدگی و ورود فعاالنه وزارت تعاون 
به مشکالت این تعاونی هســتیم چرا که احساس 
می کنیم شهرداری و هیات مدیره تعاونی مسکن 
کارگران برق تهران موفق عمل نکرده اند و نتوانستند 

رضایت ما را جلب کنند.
    

عضو هیأت امنای سازمان تامین اجتماعی
فروش شرکت ها منوط به مجوز 

هیات امناست
عضو هیأت امنای سازمان تامین اجتماعی با اشاره 
به اینکه امکان واگذاری شرکت های زیان ده و خارج از 
استراتژی فقط با مجوز هیات امنا انجام می شود، گفت: 
اجازه فروش شرکت های سودده را نمی دهیم. اکبر 
شوکت در گفت وگو با مهر گفت: براساس مصوبه هیأت 
امنای تامین اجتماعی، تنها شرکت هایی که زیان ده و 
خارج از استراتژی بوده و قابلیت افزایش سوددهی 
ندارند را می توان واگذار کرد. وی با اشاره به اینکه در 
مورد هلدینگ های گردشگری و زیرمجموعه های 
آن امکان افزایش ســوددهی وجود دارد، بنابراین 
واگذاری آنها درست نیست، گفت: می توان به راحتی 
با یک تغییرات مدیریتی کوچک این شرکت ها را به 
سوددهی تبدیل کرد و با توجه به ریسک پذیر بودن 
کشــور و وجود منابع طبیعی و تفریحی زیاد، از این 
موارد در جهت افزایش سود و بهره وری استفاده کرد.
به گفته عضو هیأت امنای سازمان تامین اجتماعی، 
در برخی حوزه ها که تامین اجتماعی تخصص الزم را 
در آنها ندارد و فقط در برهه ای از زمان از سوی دولت به 
سازمان واگذار شده است، می توان آنها را واگذار کرد 
اما در مورد هلدینگ های گردشــگری، نفت و گاز و 

صنایع پتروشیمی نباید این اقدام انجام شود.
 وی با تاکیــد بر اینکــه فقط به خاطــر تاکید 
رئیس جمهور مبنی بر خروج از بنگاه داری، تامین 
اجتماعی نباید شرکت های خود را واگذار کند، گفت: 
در قانون در خصوص بحث واگذاری به صندوق هایی 
اشاره شده که بودجه آنها از سوی دولت تامین می شود، 
مانند صندوق بازنشستگی کشــوری و لشکری اما 
سازمان تامین اجتماعی که غیردولتی است، از این 
قانون مستثنا شده اســت. وی گفت: شرکت هایی 
که زیان ده هستند و سوددهی ندارند، اشکالی برای 
واگذاری آنها وجود ندارد اما این نسخه را نباید برای 
تمامی شرکت ها و هلدینگ ها پیچید. البته می توان 
شــرکت های کم بازده را نیز برای افزایش بهره وری 
و سوددهی به تشــکل های کارگری و کارفرمایی 

واگذار کرد.
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پیام عابدی

بازداشــت »پوری حسینی« 
رئیــس ســابق ســازمان 
خصوصی سازی به اتهام اخالل در 
نظام اقتصادی و تضییع گسترده 
اموال عمومی و دولتی، بار دیگر 
نگاه ها را به ســوی اتالف منابع 
عمومی در واگــذاری بنگاه های 
دولتی به بخش خصوصی معطوف 
کرد. »نعمت احمدی« حقوقدان 
و وکیل دادگســتری با اشاره به 
مخالفت  ها و مقاومت هایی که در 
برابر ســازمان خصوصی سازی 
از ناحیــه کارگران، رســانه ها، 
تشکل  های اقتصادی، مقام های 
ارشــد نظام و روســای سه قوه 
شکل گرفته از تعبیر »طعم تلخ 
واگذاری ها« برای توصیف عملکرد 
سازمان خصوصی ســازی بهره 
می گیــرد و راهکارهایی را برای 
اصالح وضعیت فعلی پیشــنهاد 

می  دهد.
    

  بازداشــت رئیس سازمان 
خصوصی سازی با اتهام اخالل در 
نظام اقتصادی کشور و تضییع اموال 
عمومی و دولتی انجام شده است. با 
توجه به اینکه گفته می شــود 
دستگاه های نظارتی و امنیتی از 
پنج سال پیش به پرونده آقای پوری  
حسینی ورود کرده بودند و با توجه 
با بازداشت وی، نظر شما در مورد 

پرونده و موارد اتهامی چیست؟
اینکه پرونده آقای پوری حســینی 
کیفری است و در آن بحث عمل مجرمانه 
مطرح اســت و از آنجا که پرونده وی در 
اختیارم نیست، در مورد اتهام های وی 
اظهارنظر نمی کنم. بــا توجه به اینکه 
سال ها ایشان مهم ترین نهادی که اموال 
عمومی را در اختیار داشــت و مالکیت 
آنها را تغییر مــی داد، می توانم در مورد 
عدم رعایت مقررات خصوصی ســازی 
و قوانین عمومی مربوط با آنها صحبت 

کنم. در مدتی که آقای پوری حسینی 
در مصدر امور بود چند واگذاری ابطال 
شد. مقام معظم رهبری هم اعالم کردند 
که در چند مورد، شخصا در واگذاری ها 
ورود کردند و جلوی تخلف ها را گرفتند. 
به منظور اینکه تصویر روشن تری از آنچه 
امروز می گذرد داشته باشیم، بهتر است 
که خصوصی سازی در ایران را از منظر 
تاریخی حداقل پس از انقالب بررسی 
کنیم. به لحاظ ترســی که گروه های 
مختلف سیاســی از پیــش از انقالب 
اســالمی، از تجمیع ثروت در دستان 
عــده  ای و محرومیت بیشــتر جامعه 
داشتند، معتقد بودند که نباید اجازه داد 
ثروت های عمومی در دست درباریان و 
وابستگان آنها که به هزار فامیل معروف 
بودند، تجمیع و حصر شــود. از این رو 
جلوگیری از تداول ثروت هدف مشترک 
تمامی مبارزان با حکومت پهلوی شد. 
در ایامی که انقالبیــون در پی تثبیت 
انقالب و به زیر کشــیدن تــاج و تخت 
بودند از انقالب مستضفان و کوخ نشینان 
علیه کاخ نشینان صحبت می شد. امام 
خمینی هم با وام گرفتن از ادبیات حاکم 
فرمودند: »یک موی شما کوخ نشینان 
بر همه کاخ نشینان ترجیح دارد«. به هر 
صورت زمانی که جنگ هشت ساله تمام 
شد و آرام آرام بازسازی کشور شروع شد، 
انقالبیون دریافتند که انقالب در ادامه 
مســیر در برخی حوزه ها در چارچوب  
آرمان های خود حرکت نکرده اســت. 
اصل ۴۴ قانون اساسی هم که به جهت 
همین گفتمان ضد تدوال )دســت به 
دست شــدن( ثروت تهیه شــده بود، 

موفقیت چندانی نداشت.
 گفته می شــود که از پس از 
جنگ، تدوال ثروت در دســت 

عده ای سرعت گرفت.
از دهه 70 به تدریج از درون اقتصاد 
دولتی ایران طبقه مرفهی سر برآورد؛ 
طبقه ای که از آن با عنوان »نوکیسه « 
یاد می شود. دولت های پس از انقالب 
از ملی سازی صنایع بیشــترین نفع را 
بردند. طبقه های ذی نفع این شکل از 

اداره اقتصاد، قواعد اقتصادی را به نفع 
خود تغییر دادند و به بــازی گرفتند. 
آنهــا ثروت های عمومی را در مســیر 
داللی به جریان انداختنــد و تولید را 
منکوب کردند. صنایع خصوصی پیش از 
انقالب را که سال ها خالقیت و مجاهدت 
پشت آنها بود، پس از انقالب در دستان 
دولت ها ذلیل کردند و به ورشکستگی 
کشاندند. بانک های خصوصی پیش از 
انقالب که پس از انقالب منحل نشدند 
یا در بانک های ملی ادغام شــدند، هم 
به همین وضع افتادند. از این مســیر 
اقتصاد ایران در تنگنا قرار گرفت. زمانی 
که شیره صنایع معروف کشیده شد و از 
پا افتاد، یادشــان افتاد اصل ۴۴ قانون 
اساســی وجود دارد! در نتیجه همان 
کارخانه ها را واگــذار کردند تا بخش 
به اصطالح خصوصــی را رونق دهند. 
ابالغیه اصل ۴۴ هم مزید برعلت شد تا 
واگذاری شرکت های ورشکسته فارغ 
از اینکه بخش خصوصی توان اداره آنها 
را ندارد، سرعت بگیرد. در این راه تکمیل 
طرح ها و پروژه  های پرهزینه و برزمین 
مانده به بخش خصوصی واگذار شــد. 

هر چیزی را که در عرض یک 
شب با مصادره کردن 

اموال کارفرمایان آنها 
ملی کرده بودیم به 
بخــش خصوصی 
 . یــم ند ا د گر بر
می خواهم بگویم 
کــه دغدغــه 
مدیران کشور، 

بخش خصوصی نبود بلکه کاســتن از 
هزینه  های اداره کشــور و سوق دادن 
منابع به حوزه  های سیاسی بود. دولت ها 
حتی برای نوســازی صنایعی که قصد 
واگذاری آنها را داشــتند کار چندانی 

نکردند.
 مدل خصوصی سازی در ایران 
بسیار ویژه است. گفته می شود این 
مدل خصوصی ســازی تنها در 
کشورهایی که دســت احزاب 
کمونیست از اداره آنها کوتاه شد، 
اتفاق افتاد؛ خصوصی سازی مبتنی 

بر توزیع رانت.
فــارغ از موفــق بودن تعــدادی از 
واگذاری ها در روســیه و آلمان شرقی، 
خصوصی سازی در این کشورها مبتنی 
بر توزیع رانت میــان اطرافیان اعضای 
ارشد حزب قدرتمند حاکم بود. با اینکه 
در ایــران همین مدل پیاده شــده اما 
خصوصی ســازی در ایران »نوبرانه« 
است. منظور از نوبرانه این است که در 
هیچ جای دنیا این چنین به ثروت های 
عمومی چوب حراج نزده اند، این چنین 
منابــع حاصل از واگذاری شــرکت ها 
را صــرف اغــراض سیاســی نکردند 
و این چنین صنایع ورشکســته را به 
ورشکستگی کامل نکشاندند.  من پس 
از سقوط کمونیسم به کشورهای تحت 
تسلط آن سفر کردم. یکی از مشاهدات 
من در آنجا این بود که خودروســازی 
روســی الدا که خط تولید آن در آلمان 
شرقی قرار داشــت و ۲50هزار مارک 
قیمت گذاری شده بود را به قیمت یک 
مارک فروختند. بــا اینکه الدا در عمل 
مجانی واگذار شــد اما از ورشکستگی 
نجات پیدا کرد. در حــال حاضر الدا به 
تولید خودروهایی بــرای خانواده های 
کم درآمد معروف اســت. الدا به عنوان 
یکی از خودروهای ملی روســیه احیا 
شد. در حال حاضر الدا در اندیشه صادر 
کردن خودروهای خود به ایران و تسخیر 

بازار است.
 به احتمال فراوان مالکان الدا 
تعهد داده بودند که خطوط تولید را 
تعطیل نکنند و به کار ادامه دهند. 
البته در ایران هم چنین تعهداتی 

داده می شود!

بله. مالک یا مالکان این خودروسازی 
تعهد داده بودند که هیــچ کارگری را 
اخراج نکنند، اموال منقول و غیرمنقول 
شرکت را نفروشــند، خطوط تولید را 
بازســازی کنند و از عرصــه رقابت در 
بازارهای داخلی عقب ننشینند. مالکان 
البته نسبت به برند الدا هم عرق داشتند 
و به فروختن اموال آن فکر نمی کردند. 
برای همین الدا امروز زنده اســت و با 
تمام فراز و نشیب ها قلبش می تپد. در 
روسیه هم یک کارخانه ماشین سازی 
را خصوصی کردنــد و خریدار چنین 
تعهداتی داده بود: 1. کارگران را اخراج 
نکند ۲. اموال شرکت را نفروشد ۳. پس 
از یک مــدت معینی خــط تولید را به 

سوددهی برساند و فعال کند.
 یعنی می خواهید بگویید که 
خریداران این شرکت ها با وجود 
لحاظ کردن برخــی مالحظات 
سیاسی دولت ها در فروش آنها، 
اهلیت داشتند و به جای تن دادن به 
داللی و کســب ثروت از راه های 
غیرمشروع تولید پایدار را بنیان 

نهادند؟
بایــد دید کــه در ایران ســازمان 
خصوصی سازی شرکت های دولتی را به 
چه افرادی یا مجموعه هایی واگذار کرد. 
در ایران خریداران شرکت  های دولتی، 
بخش هــای عمومــی، صندوق های 
بازنشستگی، نهادهای متصل به بخش 
عمومی، بنیادهای تعاون دستگاه های 
نظامی و... هستند که به آنها می گویند 
خصولتی. این بخــش خصولتی همه 
امکانات الزم را بــرای اداره یک دولت 
در اختیار دارد و خود دولتی در دل قوه 
مجریه محسوب می شــود. به خاطر 
بهره مندی از رانت اطالعاتی بســیار 
جلوتر از بخش خصوصی گام می  نهند 
و حتی در برخی مواقع اجازه نمی دهد 
یک شرکت واقعا خصوصی، شرکت های 
دولتی را مالک شود. خصولتی ها بازار 
را رصد می کنند و در زمــان واگذاری 
شرکت های دولتی با تمام توان حمله ور 
می شوند. آنها بخش های آب و نان دار 
شرکت های دولتی را صاحب می شوند 

مانند مخابرات، بانک ها، هتل ها و....
آلومنیوم المهدی، نیشکر هفت تپه، 
ایران ایرتور، کشت و صنعت دشت مغان 
یا کشــتارگاه صنعتی اردیبل را به چه 
کسانی واگذار کردند؟ جوان هایی که 
یک مزرعه ۲00 هکتاری را اداره نکرده 
بودند مالک ۶0هــزار هکتار زمین در 
هفت تپه شدند و بابت آن ۸00 میلیون 
دالر تســهیالت ارزی دریافت کردند. 
این جوانان ماشــین آالت شــرکت را 
در حالی که تعهد بــه عدم فروش 
آنهــا داده بودنــد، فروختند. 
خصوصی ســازی در ایــران 
یعنی تاراج. من نمی توانم اسم 

دیگری روی آن بگذارم.
 کارگــران این 
شرکت ها هم 
یند  می گو

که اموال شرکت  هایی که در آنها کار 
می کردند، در عرض یک شــب از 

دست رفته اند.
بنا بر قانون اجرای سیاســت های 
کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، واگذاری 
ساختاری چند الیه دارد. ابتدا هیاتی از 
کارشناسان قیمت گذاری می کنند. بعد 
از آن کمیته های واگذاری قیمت ها را 
بررسی می کنند تا قیمت  ها واقعی تعیین 
شوند. همچنین کارشناسان سازمان 
خصوصی سازی با کمک دستگاه های 
قضایی و نظارتــی صالحیت و اهلیت 
متقاضیان خریداری را بررسی می کنند. 
ضمن اینکه آگهی واگــذاری باید در 
مطبوعات منتشر شــود تا واگذاری در 
فضای رقابتی نه انحصاری انجام شود اما 
چه می شود که سرانجام مقررات آن گونه 
که باید رعایت نمی شوند؟ چرا خروجی 
کار به تاراج منتهی می شود؟ چرا پس از 
تاراج واگذاری ابطال نمی شود؛ آن هم در 
شرایطی که مطابق همین قانون اکثریت 
قریب به اتفاق واگذاری ها به دلیل عدم 
تطابق با مفاد درج شــده قابلیت ابطال 
دارند، یعنی همیــن قانونی که پیش 
روی آقایان اســت و احتماال چند دور 
از روی آن خوانده  انــد. البته امیدوارم 
که با بازداشت رئیس ســابق سازمان 
خصوصی  ســازی و بررســی تک تک 
پرونده  های مفتوح و انجام یک تحقیق 
و تفحص جامع از تمامی واگذاری ها از 
ناحیه مجلس، دادستانی، بازرسی کل 
کشور، قوه قضاییه و... تمامی ابعاد تاریک 
این پرونده ها روشن شــود. متاسفانه 
منابع را در جای خــود هزینه نکردند 
و بدتر از همه منابع ارزش کشــور را در 
قالب تســهیالت به این افراد پرداخت 
کردند. ماشین ســازی تبریز که پشت 
سر آن دهه  ها تجربه فعاالن اقتصادی 
آذربایجان شــرقی اســت را به فردی 
واگذار کردند و 50 میلیون دالر هم به 
وی تســهیالت ارزی دادند که ارزها را 
در بازار فروخت و از این نمد برای خود 

کاله ساخت.
ما نیازمند یک هیات فراقوه ای دارای 
اختیارهای نظارتی، قضایی و اجرایی 
هســتیم تا آنچه در جریان واگذاری بر 
اموال عمومی گذشــته را زیر ذره  بین 
ببرد. در غیر این صــورت واگذاری ها 
به اعتراض  های کارگــری نظیر آنچه 
در نیشــکر هفت تپه دیده ایم، منتهی 

می شود.

بررسی »نوبرانه خصوصی سازی در ایران« در گفت وگو با نعمت احمدی

واگذاری هایی که به تاراج منتهی شد

خبر

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس می گوید: در این 
سال ها خودروسازی ها پشت مســائل کارگری، تامین نشدن 
قطعات یدکی بــرای عرضه به موقع خودرو به بازار و... ســنگر 

گرفته اند تا بتوانند اعمال نفوذ خود را در بازار، حفظ کنند.
»محمدعلی پورمختار« در گفت وگو با ایلنا به برخوردهای 
قضایی صورت گرفته با مدیران خودروسازی های بزرگ کشور 
اشاره می کند و می  افزاید: بهترین راه برای پایان دادن به اعمال 
نفوذ و دست اندازی در بازار، شفاف سازی است و این زمانی محقق 
می شود که سهام خودروســازی ها به تعاونی های کارگری یا از 

طریق بورس به خریداران واجد صالحیت واگذار شود.
وی با بیان اینکه با توجه به تجارب قبلی در زمینه واگذاری 
واحدهای صنعتی به بخش خصوصی، واگذاری دو خودروسازی 
بزرگ کشور برای افکار عمومی نگرانی ایجاد می کند، افزود: در 
عموم پرونده های قضایی که برای بررسی جرایم صورت گرفته در 

واگذاری  ها گشوده شده اند، شاهد مسائلی بوده ایم.
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس افزود: مسأله این 
نیســت که چرا واگذاری صورت گرفته، بلکه این است که چرا 
در انجــام واگذاری ها تخلف صورت گرفته اســت؟ به هر حال 
دستگاه های مسئول در واگذاری بنگاه ها باید بر قیمت گذاری 

و احراز اهلیت خریدار نظارت می کردند.
پورمختــار افــزود: از این رو اگــر واگذاری شــرکت های 
خودروسازی از طریق بورس انجام شود یا سهام آنها را به تعاونی ها 
واگذار کنیم، می توانیم نظارت و شفافیت را مستقر کنیم. این گونه 
می توانیم در مورد ثبات شغلی کارگران مطمئن باشیم و سطح 

تولید را افزایش دهیم.
وی با بیان اینکه فقط به این صورت خودروسازی های بزرگ 
کشــور به جایگاه اصلی خود بازمی گردند، افزود: ضمن اینکه 
دخالت و تاثیرگذاری برای تعیین قیمت  محصول در بازار از میان 

می رود و دیگر شاهد خودروی چندنرخی نخواهیم بود.
پورمختار با اشاره با اعالم ضرر و زیان های چند هزار میلیارد 
از سوی خودروسازی های بزرگ و تاکید همیشگی شان بر آماده 
نبودن قطعات یدکی برای عرضه به موقع خودرو به بازار، افزود: این 
شرکت ها پشت مسائل کارگری، تامین نشدن قطعات یدکی برای 
عرضه به موقع خودرو به بازار و... سنگر گرفتند تا بتوانند اعمال 

نفوذ خود را در بازار حفظ کنند.
پورمختار بــا بیان اینکــه هــدف از تاکید بــر واگذاری 
خودروسازی های بزرگ، تعطیلی شرکت و بیکار شدن کارگران 
آنها نیست، گفت: در صورتی که خودروسازی ها را به افراد نااهل 
واگذار کنیم یا قیمت واقعی آنها را در واگذاری مدنظر قرار ندهیم، 
سرنوشت سایر شرکت ها که در حال حاضر کارگران آنها اعتراض 

دارند، تکرار می شود.
وی افزود: از آنجا که خریداران فاقد صالحیت اقساط خرید 

شرکت را به موقع نمی پرازند و بدعهدی می کنند، واگذاری این دو 
خودروسازی بازی دو سرباخت خواهد بود. از یک سو درآمدهای 
حاصل از فروش شرکت های دولتی محقق نمی شود و از سوی 
دیگر به خاطر فروش اموال شرکت ها و تعطیلی آنها، کارگران 

بیکار می شوند.
پورمختار تصریح کرد: شکل فعلی واگذاری برای دولت بازی 
چندسر باخت است و اصال نمی خواهیم چنین شکلی از واگذاری 
صورت گیرد. واگذاری باید مبتنی بر شــفافیت و لحاظ کردن 

منافع نیروی کار و کشور باشد.

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس:

خودروساز ها پشت مسائل کارگری سنگر  گرفته اند

دغدغه مدیران کشور، 
بخش خصوصی نبود بلکه 
کاستن از هزینه  های اداره 
کشور و سوق دادن منابع 
به حوزه  های سیاسی بود. 

دولت ها حتی برای نوسازی 
صنایعی که قصد واگذاری 
آنها را داشتند کار چندانی 

نکردند

هیچ جای دنیا این چنین به 
ثروت های عمومی چوب 
حراج نزده اند، این چنین 
منابع حاصل از واگذاری 

شرکت ها را صرف اغراض 
سیاسی نکردند و این چنین 

صنایع را به ورشکستگی 
کامل نکشاندند
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