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ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر اﻗﺘﺼﺎدی رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮔﺮوه ﺗﺠﺎری ﻗﻘﻨﻮس ،
“ﺧﺼﻮﺻﯽﺳﺎزی دو ﺑﺎﺷﮕﺎه اﺳﺘﻘﻼل و ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﯿﺲ” در ﺣﺎﻟﯽ اﯾﻦ روزﻫﺎ ﺑﺎز
ﻫﻢ ﺗﻮﺳﻂ دوﻟﺖ ﺗﺪﺑﯿﺮ و اﻣﯿﺪ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه و ﺗﻮﺳﻂ وزﯾﺮ ورزش ﺑﻪ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ از دوﻟﺖ و رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﺼﻮﺻﯽﺳﺎزی در ﺣﺎل ﭘﯿﮕﯿﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ
در زﻣﺴﺘﺎن ﺳﺎل  93و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺳﺎل  94اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎ ﺑﺮﮔﺰاری ﭼﻬﺎر
ﻣﺰاﯾﺪه ﻧﺎﮐﺎم ،ﯾﮑﺒﺎر ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد.
اﯾﻦ در ﺷﺮاﯾﻄﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ دوﻟﺘﯽﻫﺎ اﯾﻦ ﺑﺎر ﺑﺎ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﮐﺎﻣﻞ در ﺷﺮاﯾﻄﯽ
از ﻋﺰم و اراده ﺟﺪی ﺧﻮد در ﺧﺼﻮص واﮔﺬاری اﯾﻦ دوﺑﺎﺷﮕﺎه و ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ
در ﺧﺼﻮﺻﯽﺳﺎزی اﺳﺘﻘﻼل و ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﯿﺲ ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ از ﺳﺎل  94ﮐﻪ
واﮔﺬاری اﯾﻦ ﺑﺎﺷﮕﺎهﻫﺎ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺑﻮده اﺳﺖ ،در ﻋﻤﻞ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﻧﯿﻔﺘﺎده و
زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی ﻻزم ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﺣﺎﻻ وزﯾﺮ ورز و رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن
ﺧﺼﻮﺻـﯽﺳﺎزی ﺑـﺎ اﻃﻤﯿﻨـﺎن از ﻣـﻮﻓﻘﯿﺖ در واﮔـﺬاری ﺳـﺮﺧﺎﺑﯽﻫﺎ ﺳـﺨﻦ
ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ!
در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎروﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺗﻼش ﺑﯽﻓﺎﯾﺪه دوﻟﺖ
در واﮔﺬاری دو ﺑﺎﺷﮕﺎه ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﯿﺲ و اﺳﺘﻘﻼل در ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ،اﺧﯿﺮا
ﺑﺎز ﻫﻢ ﻣﻮﺿﻮع واﮔﺬاری اﯾﻦ دو ﺑﺎﺷﮕﺎه ﻧﻘﻞ ﻣﺠﺎﻟﺲ اﻗﺘﺼﺎدی ﺷﺪه اﺳﺖ؛
ﮐﻪ ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﺑﺎ دو ﻧﮑﺘﻪ زﯾﺮ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ،ﭼﺎﻟﺶ ﺟﺪی ﺑﺮای دوﻟﺖ
اﯾﺠﺎد ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد:
ﻧﺨﺴﺖ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﮕﺮ در واﮔﺬاری ﺑﺎﺷﮕﺎهﻫﺎی ورزﺷﯽ ﻣﺜﻞ راهآﻫﻦ ،ﻧﻔﺖ،
ﮔﺴﺘﺮش ﻓﻮﻻد و ﺣﺘﯽ ﭘﺎس و ﺻﺒﺎ ﺑﺎﻃﺮی )ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ( ﺑﻪ ﭼﻪ درﺟﻪای از
ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺟﺮات واﮔﺬاری ﭘﺮﻃﺮﻓﺪارﺗﺮﯾﻦ ﺗﯿﻢﻫﺎی ﮐﺸﻮر را
ﭘﯿﺪا ﮐﺮدهاﯾﻢ؟! ﺿﻤﻦ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﺗﯿﻢﻫﺎی واﮔﺬار ﺷﺪه ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ
دﺳﺘﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪه و ﺣﺘﯽ ﻣﻨﺤﻞ ﺷﺪهاﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﮐﺪام ﺻﻨﻌﺖ
در ﺗﻬﺮان ﻣﺜﻞ ذوب و ﺳﭙﺎﻫﺎن و ﻓﻮﻻد ﯾﺎ ﺗﺮاﮐﺘﻮر ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﯿﻢداری
ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﺎﻻ ﻫﻮس واﮔﺬاری اﺳﺘﻘﻼل و ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﯿﺲ را در ﺳﺮ دارﯾﻢ؟!

ﻧﮑﺘﻪ دوم اﯾﻦ ﮐﻪ ﻓﺮض ﮐﻨﯿﻢ داﺳﺘﺎن واﮔﺬاری اﯾﻦ دو ﺑﺎﺷﮕﺎه ﻣﺘﻔﺎوت
از ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺎﺷﮕﺎهﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﮐﺪام ﮐﺎرﺷﻨﺎس رﺳﻤﯽ دادﮔﺴﺘﺮی
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در اﯾﺮان ﺑﺮﻧﺪ اﯾﻦ دو ﺑﺎﺷﮕﺎه را ﺑﺎ اﺑﺰارﻫﺎی ﻣﻌﻤﻮل ﺧﻮد
ﻗﯿﻤﺖﮔﺬاری ﮐﻨﺪ و ﻧﯿﺰ ارزش اﻓﺘﺨﺎرات اﺳﺘﻘﻼل و ﺑﻬﺎی ﻫﻮاداران
ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﯿﺲ ﭼﻪ ﻗﯿﻤﺘﯽ ارزشﮔﺬاری ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ؟
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در اﺳﺘﯿﺼﺎل ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﺼﻮﺻﯽﺳﺎزی
ﻫﻤﯿﻦ ﺑﺲ ﮐﻪ رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﺼﻮﺻﯽﺳﺎزی در
اﯾﻦ دو ﺑﺎﺷﮕﺎه در ﺳﻪ ﻣﺎه ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه
ﺳﺎﯾﺖ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎ اﻧﺘﺸﺎر ﻓﺮاﺧﻮاﻧﯽ
واﮔﺬاری اﯾﻦ دو ﺑﺎﺷﮕﺎه ﺷﺪه اﺳﺖ.

در واﮔﺬاری اﯾﻦ دو ﺑﺎﺷﮕﺎه
ﺣﺎﻟﯽ ﺑﺎ ﻗﺎﻃﻌﯿﺖ از واﮔﺬاری
از ﺳﺎﻟﺠﺎری ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ
ﺧﻮاﺳﺘﺎر اراﯾﻪ راﻫﮑﺎر ﺑﺮای

ﺑـﺮ اﯾـﻦ اﺳـﺎس ﺑﺎﯾـﺪ ﮔﻔـﺖ وزﯾـﺮ ورزش و ﺟﻮاﻧـﺎن و رﺋﯿـﺲ ﺳﺎزﻣـﺎن
ﺧﺼﻮﺻﯽﺳﺎزی ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ از دوﻟﺖ در ﺣﺎﻟﯽ ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ ﺳﻪ ﺳﺎل و ﻧﯿﻢ
از ﻗﺼﻪ ﺗﻠﺦ واﮔﺬاری ﻧﺎﮐﺎم ﺳﺮﺧﺎﺑﯽﻫﺎ ،دوﺑﺎره اﯾﻦ ﺑﺤﺚ را ﻣﻄﺮح و
ﭘﯿﮕﯿﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺎور ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻃﺮح ﻣﻮﺿﻮع واﮔﺬاری دوﺑﺎره
اﺳﺘﻘﻼل و ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﯿﺲ در ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﻌﻠﯽ ،ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﻓﺮار ﺑﻪ ﺟﻠﻮی دوﻟﺖ از
ﻣﺸﮑﻼت اﻗﺘﺼﺎدی و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺸﮑﻼت ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪه در ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ در
زﻣﯿﻨﻪ واﮔﺬاریﻫﺎی دوﻟﺖ و ﺣﻮاﺷﯽ اﺟﺮای ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺼﻮﺻﯽﺳﺎزی در ﮐﺸﻮر
اﺳﺖ.
اﻧﺘﻬﺎی ﭘﯿﺎم/
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