
رسانه های انحصار طلب از بیت املال ارتزاق می کنند  و به مردم دروغ می گویند. آنها روی ندانسنت مردم حساب باز کرده اند. کلمه را به خانواده خود هدیه دهیم

روزنامه کلمه  شماره 3۴  /  دوشنبه ۶ دی 1389 /  شمارگان : ما بیشماریم

بنی االسالم علی کلمتین ،کلمة التوحید و توحید الکلمة

بخش  جایگاه  در  تحول  امید،  دولت  برنامه  در  دوم  اصل 
است.  کشور  تصمیم گیری  نظام  در  آن  ارتقای  و  خصوصی 
تشکل های مدنی از جمله اتحادیه های کارگری و کارفرمایی باید 
بخش خصوصی  ارتقای حضور  همکار و شریک دولت شوند. 
اصل مهمی است که باید در همه بخش های كشور حاکم گردد

از رئوس برنامه های اقتصادی میرحسین موسوی w w w . k a l e m e . c o m

زمین شرکت های واگذار شده را می فروشند...
این نماینده گفت: بسیاری از شرکت ها واگذار 
است نشده  واگذار  آنها  مدیریت  اما  شده 
نماینده بجنورد مشکالت پس از واگذاری را از 
دیگر مشکالت اجرای قانون اصل ۴۴ دانست و 
گفت: بعضی مواقع شرکت ها به کسانی واگذار 
شدند که اهلیت و شایستگی الزم را نداشتند و 
پس از گرفتن شرکتی اقدام به اخراج کارگران 
خواهند  می  را  آن  های  زمین  تمام  و  کرده 
بفروشند یا در آن ساخت و ساز انجام دهند.

انتقاد از جایگزینی شرکت های دولتی با 
شبه دولتی ها

گفت:  مجلس  جلسه   لنگرود،  مردم  نماینده 
بین  از  را  دولتی  شرکت های  باشد  قرار  اگر 
وجود  به  شبه دولتی  شرکت های  و  ببریم 
اصل  در  که  اهدافی  به  قطع  به طور  بیاوریم، 
رسید. نخواهیم  شده،  ذکر  اساسی  قانون   ۴۴
الهوتی معتقد است بسیاری از گروه ها مانع می 
شوند که بخش های خصوصی وارد خرید این 
شرکت ها شوند و تاکید کرد: واگذاری به افراد 
اداره این شرکت  که توان  یا شبه دولتی ها  و 
صورت  این  در  نیست،  درست  ندارند  را  ها 
می  ما  شود؟  می  چه  ها  واگذاری  این  هدف 
خواهیم این شرکت ها با تفکر خصوصی اداره 
دهند. نجات  دولتی  اقتصاد  از  را  ما  و  شوند 

دولت: ما صحبتی نداریم!
به  نسبت  نیز  زنجان  نماینده  انصاری  جمشید 
پاسخگویی  برای  دولت  نماینده  حضور  عدم 
خصوصی سازی  از  مجلس  گزارش  درباره 
وی  جواب  در  الریجانی  علی  که  داد  تذکر 
کرده  دعوت  دولت  نمایندگان  از  گفت: 
نداریم! صحبتی  کردند  اعالم  ولی  بودیم 
مجلس  در  ارسنجان  و  مرودشت  نماینده 
قانون   ۴۴ اصل  تاثیرات  وجود  با  گفت:  هم 
اساسی برخی واگذاری ها به تعطیلی کارخانه 
انجامد. می  کارگران  اخراج  و  بیکاری  و  ها 
در خوشبینانه ترین تحلیل، تنها ۱۳ درصد 

به بخش خصوصی واگذار شده است.

w w w . k a l e m e . c o m             پایگاه اینترنتی کلمه   

بر  نظارت  ویژه  کمیسیون  گزارش  سومین 
مجلس  علنی  صحن  در   ۴۴ اصل  اجرای 
تخلفات  از  که  گزارشی  شد؛  قرائت 
و  خصوصی سازی  روند  در  دولت  گسترده 
برمی داشت. پرده  غیر قانونی  واگذاری های 
وجود  با  که  دهد  می  نشان  گزارش  این   
واگذاری های صوری صورت گرفته، تصدی گری 
دولت در اداره بنگاههای واگذار شده همچنان 
نژاد  احمدی  اینکه  از  همچنین  و  دارد  ادامه 
“نقدهای وارده بر واگذاری ها را ناشی از تمایل 
به واگذاری شرکت های دولتی به گروه ها و افراد 
خاص و رانت خوار” تلقی کرده، به شدت انتقاد 
می کند و آن را مغایر با تذکرات رهبری می داند!.
گزارش کمیسیون ویژه نظارت و پیگیری اجرای 
تصریح  همچنین  اساسی،  قانون   ۴۴ اصل 
بنگاه های  اداره  در  دولت  :تصدی  که  می کند 
دارد. ادامه  همچنان  شده  سازی  خصوصی 
پس از قرائت این گزارش که به واگذاری های 
که  حالی  در  داشت،  اشاره  دولت  غیرقانونی 
از  نفر  بود، شش  کرده  دولت سکوت  نماینده 
نمایندگان مجلس فرصت یافتند تا در اعتراض 
به خصوصی سازی ظاهری دولت نطق کنند.
گفت:  بجنورد  نماینده  ثروتی  موسی الرضا 
کم  خیلی  خصوصی  بخش  به  واگذاری ها 
دولتی  بقیه  و  بوده  درصد   ۱۳٫۵ حداکثر  و 
است. تاسف  باعث  که  بوده  دولتی  شبه  یا 
عجایب قرن! سهام ایران خودرو و سایپا 

را خود دولت خریده !
وی ادامه داد: حتی در مواردی هم که این سهام 
تداوم  شاهد  شده،  واگذار  بخش خصوصی  به 
مدیریت دولتی در بخش های واگذار شده هستیم 
که اصل خصوصی سازی را زیر سوال می برد.
ثروتی با اشاره به اینکه شرکت های زیر مجموعه 
سایپا، سهام سایپا را خریده است، این را از 
صنایع  وزیر  گفت:  و  خواند  قرن  عجایب 
جلسه محرمانه می گذارد که دوباره این سهام 
ایران  سهام  اینکه  کما  بخرند!  دولت  برای  را 
است. خریده  دولت  خود  را  سایپا  و  خودرو 

نشانه های  و  اقلیت ها  دیدن حقوق  و سیاسی 
فرهنگی چون لباس، زبان و موسیقی که ابزار 
اجتماعی اند،  و  فرهنگی  پیشرفت  اسباب  و 
سبب می شود تا این »لوازم حیات اجتماعی«، 
الجرم!  و  شوند  تعبیر  تهدید«  »عوامل  به 
از گاهی  فرصت های فرهنگی و اجتماعی هر 
به تهدید های امنیتی تبدیل شوند؛ و اسف بار تر 
از همه، نهادینه شدن بی قانونی است. تا جایی 
که دولتی که »موظف« به آموزش زبان مادری 
در کنار زبان رسمی است، نه تنها از آن سرباز 
ملت  دشمنان  را  آن  مدعیان  بلکه  می زند، 
اولین  که  نیست  بی دلیل  هم  باز  و  می نامد! 
گروههایی که به نام قانون و به بهانه ی امنیت 
ملی، از حقوق خود محروم می شوند و در دفاع از 
حقوق خود محکوم می شوند، اقلیت ها هستند.
میرحسین موسوی، در بیانیه ای که در آستانه ی 
بر  تاکید  با  ساخت،  منتشر  دهم  انتخابات 
و  اقلیت ها  حقوق  انسانِی  و  قانونی  جایگاه 
توجه   …« بود:  آورده  آن ها  به  پرداختن  لزوم 
در  آن ها  تمامی  که  اقوام  بر حق  مطالبات  به 
ایران  اسالمی  جمهوری  اساسی  قانون  متن 
ملی  وحدت  همبستگی،  است،  شده  ملحوظ 
از  یکی  می نماید.  تقویت  را  ملی  امنیت  و 
موجود  وضع  اصالح  در  که  عواملی  مهم ترین 
تفکر مدیریت  نوع  در  بازنگری  مؤثر می باشد 
رویکرد  این  است.  اقوام  به  نسبت  کشور 
با اصل نوزدهم قانون اساسی است  متناسب 
کید  که با تأسی از آیه ی ۱۳ سوره ی حجرات تأ
می کند »مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند 
رنگ،   نژاد،  و  برخوردارند  مساوی  حقوق  از 
زبان و مانند این ها سبب امتیاز نخواهد بود.«
اکتفا  همین  به  موسوی،  مهندس  البته  و 
را  روشنی  سیاست های  و  راهبرد ها  و  نکرده 
رفته  ظلم های  جبران  و  حق  احقاق  برای  نیز 
و  راهبرد ها  بود.  کرده  بینی  پیش  اقلیت ها  بر 
قانونی  مطالبات  »تأمین  چون  سیاست هایی 
»تقویت  اساسی«،  قانون  چارچوب  در  اقوام 
حاکمیت  میان  رضایت  و  مشارکت  اعتماد،   
و اقوام از طریق توزیع عادالنه ثروت، قدرت 
و  اقتصادی  متوازن  »توسعه  منزلت«،  و  
یک  طی  مرزی  و  قومی  مناطق  در  اجتماعی 
همراه  مدت دار  و  جهشی  مشخص  برنامه 
توسعه  و  بازسازی  برنامه  اجرای  اولِویت  با 
جنگ  از  دیده  آسیب  مناطق  جانبه  همه 
»مشارکت  و…  کشور«  جنوب  و  غرب  در 
تصمیم گیری  عرصه های  در  مذاهب  و  اقوام 
ایشان  دانستن  خودی  احساس  ایجاد  و  ملی 
ملی.« سطح  در  آنان  مؤثر  نقش  به  باور  و 
چون  بزرگانی  آنچه  هر  روزی  است  امید 
حق،  مدافعان  همه ی  موسوی  حسین  میر 
می خواستند  ایرانی  اقوام  و  ایران  ملت  برای 

میرحسین موسوی در مصاحبه با روزنامه قلم 
اسناد  در خصوص  سوالی  به  پاسخ  در  سبز، 
به  سند  چند  به  لیکس،  ویکی  توسط  منتشره 
صورت خاص اشاره کرده بود. میر حسین در 
گفته  آن ها  از  یکی  درباره  اسناد،  این  میان 
بود: »سند مربوط به تحریک اختالفات قومی 
و  ما  ملت  همه  برای  باید  اسرائیل  سوی  از 
من  و  باشد  دهنده  هشدار  قومیت ها  جمله  از 
یقین دارم که تنها اسرائیل از این سیاست سود 
نمی برد و در سطح جهان و منطقه کشورهای 
هم عقیده فراوانی با اسرائیل همسو هستند.«
براساس »این سند«، رئیس سازمان اطالعاتی 
داده  پیشنهاد  آمریکایی  مقام های  به  اسرائیل 
است که از ظرفیت موجود در گروه های قومی 
برای تغییر در نظام حاکم بر جمهوری اسالمی 
استفاده شود. در این سند آمده است که داگان، 
رئیس موساد، سه سال پیش به به یک مقام 
با  »باید  است:  گفته  آمریکایی  پایه ی  بلند 
تحریک گروههای قومی مانند آذری ها، کرد ها، 
با  و  هستند  حاکم  رژیم  مخالف  که  بلوچ ها 
دموکراسی  دانشجویی  جنبش های  به  کمک 
کرد.« اقدام  ایران  در  رژیم  تغییر  برای  خواه، 
تنها  نه  پیشنهاد«  »این  محتوای  در  دقت  با 
می شود به رویکرد اسرائیل درخصوص مسائل 
مروری  با  می توان  بلکه  برد،  پی  ایران  قومی 
و  »سیاست ها  به  قومی،  مسائل  مهم ترین  بر 
هم  به  ناخواسته  یا  خواسته  که  عملکرد هایی 
پرداخت  می شود«  منجر  صهیونیسم  با  سویی 
و  فرصت ها  ظرفیت ها،  به  آن  خالل  از  و 
برد. پی  مسائل«  »این  در  موجود  تهدید های 
اجرای  در  بهانه ای،  هر  به  که  »دولتمردانی« 
قانون اساسی درنگ می کنند و یا به آن وقعی 
را  قومیت ها  گروهی  حقوق  تنها  نه  نمی نهند، 
اولیه ی  حقوق  از  را  آن ها  و  می گیرند  نادیده 
خود محروم می کنند، بلکه با نادیده گرفتن این 
با  »هم سو  را  خطرناکی  گام های  ملی،  پیماِن 
دشمنان ملت« بر می دارند که خواِب فروپاشی 
عدم  تدریج،  به  می بینند.  را  ایران  نابودی  و 
توجه به حقوق قومیت ها در قانون اساسی، نه 
را  فرهنگی  و  قومی  بالقوه ی  تنها شکاف های 
شکاف های  منشاء  به  بلکه  می کند،  »تشدید« 
سیاسی، اقتصادی، اجتماعی تبدیل می شود. اگر 
»توسعه ی ناموزون« و »فقر طبقاتی« و »عدم 
مشاهده  قدرت«  ساختار  در  اقلیت ها  حضور 
و همه عالئم ظلم های مضاعفی  می شود، همه 
هر  از  بیش  و  می رود  قومیت ها  بر  که  است 
به عدم اجرای قانون اساسی بر می گردد. چیز 
قانون  اجرای  بر  »اصرار  آنکه  ُطرفه 
مجری  سلیقه ی  مطابِق  که  آن گاه  اساسی«، 
مذاقش  به  دلیل  هر  به  و  نباشد  قانون 
برچسب های  با  می تواند  نیاید،  خوش 
شود  محکوم  پیشاپیش  سیاسی  و  امنیتی 

سرکوب اقلیت های قومی، 
یک سیاست صهیونیستی

نتیجه گزارش به مجلس نشان می دهد: 

 اکثر واگذاری ها به بخش خصوصی قالبی بوده است

سینما  خانه  کرد:  ادعا  کارگردان  * سلحشور، 
جهت  در  و  جامعه  و  انقالب  این  به  متعلق 
نه  بنیانگذار،  نه  زیرا  نیست  انقالب  این 
خانه  اداره  و  نه خط مشی  و  سیاستگذاری ها 
سینما متناسب با اصول اسالم و انقالب نیست.

تاثیر  گفت:  تهران  شهر  شورای  سخنگوی   *
هدفمندی یارانه ها بر روی برق مترو به گونه ای 
قیمت  روی  بر  تومان   ۳۴۰ حدود  که  است 
که ظاهراً  اضافه می کند  مترو  بلیط  تمام شده 
شود. گرفته  مسافران  از  باید  میزان  این 

عضو  و  دانشجویی  فعال  صادقی،  آرش   *
ستاد موسوی، که به دلیل مورد ضرب و شتم 
به  اوین  زندان  امنیتی  بند  در  گرفتن  قرار 
اعتصاب غذا دست زده بود، پس از هفده روز 
را شکست. اعتصاب غذای خود  جمعه شب 

بازسازی  ستاد  مدیران  از  از  آقایی  مسعود   *
میرحسین  وزیری  نخست  دوران  در  خرمشهر 
موسوی، دیروز، چهارم دی ماه به زندان اوین 
همراه  به  گذشته  سال  وی   . شد  بازگردانده 
انجمن  دبیر   ، مفیدی  السادات  بدر  همسرش 
بود. شده  بازداشت  نگاران  روزنامه  صنفی 

میردامادی  محسن  آمادگی  اعالم  از  پس   *
پی مواضع  برای مناظره با عباس نبوی که در 
صورت  فردا«  امروز،  »دیروز،  برنامه  در  وی 
گرفت، اکنون عباس نبوی از پیشنهاد مناظره 
است  کرده  استقبال  میردامادی  محسن  با 

* بهاره هدایت، دانشجوی زندانی که از یک هفته 
پیش در اعتراض به ممنوع المالقات شدن خود 
دست به اعتصاب غذا زده بود، در پی اوضاع 
نامساعد جسمی به بهداری منتقل شده است.


