
يبسمه تعال  

  ست؟يچ يغ بنفش براين همه جيا
  

 ۲۰۰اند چگونه ظرف ن را داشتهيت کره زميدرصد جمع ۱۰کا که حدود يو آمر يياروپا يکشورهاکند که يمواقع انسان تامل م يبرخ
  اند؟ن تسلط داشتهيت کره زميدرصد جمع ۹۰اند و بر ا را در دست داشتهيسال گذشته بطور مطلق اقتصاد دن

العاده فوق يمهندس يهاييبزرگ با توانا يتجار يس و استقرار شرکتهاياکنون، تاسآنها چه در گذشته و چه هم ياصل ييراهکار اجرا
ا برخوردار يدر سرتاسر دن ييهاييها از چنان توانان شرکتيا. بوده است يهمه جانبه دولت يهاتيقدرتمند با حما يو پشتوانه مال
در نقاط  يان حضور گستردهيعتا چنيطب. ا به انجام برسانندياز دن يادر تخصص خود را در هر نقطه ياهر پروژهتوانند يهستند که م

رسد و در عوض، يآنها به انجام م يت دولتهايعتا با دخالت و حماير است که طبيخلل ناپذ يک پشتوانه ماليازمند يا نيمختلف دن
  . دهنديتها، اوضاع خود را سروسامان من شرکيات از ايمتبوع با اخذ مال يدولتها

 يانسان يروين نيتام -۲ -ين ماليتام -۱: ن شونديد تامياز است که باين يسه عامل اصل يم مهندسيعظ يهاپروژه ياجرا يبرا
  .ن آالتيزات و ماشين تجهيتام -۳) يمستلزم دانش فن -و اجرا يطراح يبرا( متخصص

 General Electricک شرکت به نام يها ييکايکنند مثال آمريار قدرتمند عمل مين سه عامل، بسين ايشرفته در تاميپ يکشورها
گرفته تا  يمسافربر يمايهواپمشارکت در ساخت پرتاب ماهواره و  از ساخت و يمهندس يهان پروژهيکنند که فاخرتريمس يسات
نحوه  يرو يک بررسيما . دهديرا انجام م... و  يباد يهاروگاهيتا ن يو لوازم خانگ يزات خاص پزشکيتا تجه ياتم ييايردريز

ده يچيار پيآنها بس يت مالينحوه حما ن شرکتها وين ايص موسسيتشخ م کهيم و متوجه شدين نوع شرکتها انجام داديه اس و اداريتاس
با  يميکا در آن نقش دارند و ارتباط مستقيآمر يدولت يهان بانکيکا تا بزرگترياز پنتاگون و وزارت دفاع آمر ييهانامعلوم است و نام و

را در  ياکه همه نوع پروژه يکر مهندسيپغول يشرکتها يشود تعداديجه کار مينت. !کا دارنديآمربانفوذ  ين سناتورهايمعتبرتر
  .  بلعنديم يارد دالر سودآوريليا با صدها ميسرتاسر دن

دچار اشکال هستند و به ) که ذکر شد(ن سه عامل يا از يکين حداقل يدر تامهستند که ر يفق و جهان سوم يکشورها مقابل،در  
چون همان اندک  رونديفرو م يشتر در فقر و بدبختيب روز به روز نگ هستند وکشور خودشان هم لَ يازهاين ل در رفعين دليهم

داخل  يشود و هرگز پول وارد گردش ماليم ميتقد يغرب يبه شرکتها يمهندس و يعمران يهاانجام پروژه يبودجه کشورشان هم برا
 که هرگزيحال دهند دريشرفت ميو پ ين کشورها هزاران بار به مردم خود وعده آبادانيا يحاکمان و دولتها .شوديکشور خودشان نم

  !.خورنديفهمند که از کجا ضربه ميرسند و هرگز هم نميبه مقصود نم

از  يا هستند وليدر دن يب هوشين ضريباالتر يدارا )يکياز نظر ژنت( رانيپاکستان و ا مانند هند و ييم که کشورهايادهيشه شنيهم
رند تا چنان يگيگر قرار نميکديآن سه عامل در کنار  يدر واقع، وقت. دارند ا در حال توسعه قراريافته يتوسعه ن يجزء کشورها يطرف



با تمام يش از انقالب، تقريران، تا پين ايمثال در هم. ندارد يخاص يينخبه و نابغه هم کارا يانسان يرويجاد شوند، هرگز نيا ييشرکتها
 يهم توسط شرکتها!! يک شهريتراف يزيرم و برنامهيتنظ يو حت يها، شهرسازروگاهيها، سدها، نکشور مانند جاده يعمران يهاپروژه
  .توانست اعتماد بنفس الزم را کسب کنديهرگز نم يرانيک ايشد و يانجام م يخارج

ک شرکت بزرگ ي انه و مسلمان،يخاورم يرهاد در کل کشويشا ران وياخ يتار ن بار درياول يان جنگ، برايپس از پا بعد از انقالب و
ک يل به ين شرکت در مدت چندسال تبديا. را بطور همزمان داشته باشد ياتيتوانست هر سه عامل ح يس شد که بخوبيتاس يمهندس

مل د شايت به انجام رسانيپس گرفت و با موفق يخارج يشرکتها را از يعمران و يم مهندسيعظ يهاشد که تمام پروژه يغول مهندس
 ييايدر يو ساخت سکوها يفراساحل يهاانتقال آب، پروژه ها، سد وشگاهيپاال ها وروگاهيها، نها واتوبانمتعدد ساخت؛ جاده يهاپروژه
جاد يا يبه آنها بازگرداند و بجا را يرانين شرکت توانست غرور جوانان ايدر واقع ا. رهيو غ ، مترو و حفر تونلايدر کف در يگذارو لوله

خروج از کشور،  يز بجايانه کشور نيسال يبودجه عمران .جاد شغل کنديا يرانيجوانان ومتخصصان ا يبرا ،يخارج جوانان ياشتغال برا
  .است» اءيخاتم االنب يقرارگاه سازندگ«همان » ير شرکت مهندسباَ«ن يا. ع شديتوز يرانيکارگران و پرسنل ا ن مردم ويدر ب

م در ير وسهيرا درگ ياريبس يخصوص يچابک و ماهرانه عمل کرده و توانسته شرکتها ارين شرکت به اقرار دوست ودشمن، بسيا
را  ين آالتيهر قطعه و ماش رد،يران بکار گيخارج از ا يران و حتيا يو از هر جا يرا از هر دانشگاه يهر متخصص ؛خود کند يهاپروژه

ران تا ارتفاعات ير شرق ايران از دل کويازا يابه کشور وارد کند، در هر نقطه ييهام توسط واسطهيط تحرين شرايتردر سخت يحت
ک يک کالم، يها را بواسطه اعتبار خود جذب کند و در ن پروژهيترميعظ ين ماليران حضور داشته باشد، تاميغرب ا يکوهستان

هزار  ۱۵۰ن قرارگاه يا"، ۹۵ن قرارگاه درسال يطبق اعالم فرمانده ابوده است  يابه گونهتها يموفق .باشد "اريتمام ع يشرکت مهندس"
 هزار نفر هم ۵۰۰حدود  يمانکاران هستند و برايپ و يخصوص ه از بخشيبق و ياستخدام يرويهزار نفر آنها ن ۵نفر پرسنل دارد که 

  ...."ت دارد و يفعال يمانکار بخش خصوصيهزار شرکت پ ۵قرارگاه با . جاد اشتغال شده استيم ايرمستقيبطور غ

  .کننديم احساس يقبل را بخوب ينسبت به سالها يعمران يهاو ساخت و ساز پروژه يآبادانتوسعه  ران، سرعتيامروز مردم ا

ها و بخصوص يران، غربياز بازار پرمنفعت و بزرگ ا يغرب يو کوتاه شدن دست شرکتها )قرارگاه( ن شرکتيبا رشد و توسعه ا
 ير کشورهايموفق شود، سا يک الگويل به ين شرکت تبديها عزم خود را جزم کردند تا آن را مهار کنند چراکه اگر اييکايآمر

 يساخت کانال دوم مواز ياعالم کرد که برا) يسيالس( س جمهور مصريمثال سال گذشته رئ. کننديم يز از آن الگو برداريمسلمان ن
 يروهاين ين، استفاده از توان مهندسيا ش ازيکه تا پيدر حال! کرده استن کشور استفاده يارتش ا يبا کانال سوئز، از توان مهندس

اء سپاه يارگاه خاتم االنباز قر يک الگوبردارين مشخصا يا. سابقه نداشته است يچ کشور مسلمانيدر ه يعمران يدر کارها ينظام
کن شهير ياز آنجا که برا. جاد شديآن ا ياقمار يشرکتها يکا برايآمر يسو از يسخت يهاميتحر ۲۰۱۰سال  از. پاسداران است

ز شروع يافراد در کشور ن يها، برخهمزمان با آن خودفروخته خودشان است لذا يانسانها يبرخن راه، استفاده از يک ملت، بهتريکردن 
  :که مثال سر دادند" غ بنفشيج"و  ه قرارگاه کردنديعل يجوساز به

از جوانان و  يليکند و خيکار م يهزار شرکت خصوص ۵امروزه قرارگاه با  کهيدر حال "است يخصوص ب بخشيقرارگاه، رق" -۱
ر از يغ ييهاشدند شغليها مروژهن پيها برنده ايا اگر خارجيآ. اندها مشغول کار شدهن پروژهين مملکت بواسطه ايا يهالکردهيتحص



 يهاکوچک در پروژه يخصوص يرشد شرکتها ينکه سپاه اعالم کرد برايضمن ا !!دادند؟؟يها ميرانيصرف را به ا يو کارگر يدربان
اجرا  ييواقعا توانا يرانيا يک شرکت خصوصيمبلغ هم اگر  نيباالتر از ا يشرکت نخواهد کرد و در پروژهاتومان ارد يليم ۱۰۰ر يز
  .اشته باشد، قرارگاه در مناقصات شرکت نخواهد کردد

 يکمتر از رقبا يليخ يمتيبه اقرار همگان، قرارگاه بصورت شرکت در مناقصات و با ق کهيدر حال "کنديم يزيقرارگاه فساد انگ" -۲
کاذب  يس شرکتهايو تاس ييو پولشو يبازبا دالل ياست که افراد ييدر جا يزيفساد انگ. شده استيم هابرنده انجام پروژه يخارج

مثل قرارگاه که هزاران  يينکه جاينه ا !ک آجر جابجا کنندي يرون حتينکه در عالم بيبدون ا کنندياردها تومان سود ميلي، ميو کاغذ
نجاست که ينکته جالب ا. کننديج آن را بطور روزانه مردم در شهرها و کشور خود مالحظه مينتا در دست احداث دارد و يپروژه عمران

داده  شيمتها را افزايکنند و قيم يب تبانيرق يخارج ي، قطعا در پشت پرده با شرکتهاندارند يب داخليچ رقيها اگر بدانند که هيخارج
 معقول و يمتهايب قدرتمند مثل قرارگاه دارند مجبور هستند قيک رقيبدانند که  يوقت يول. کننديم مين خود تقسيها را بو پروژه

  .بدهند تا برنده شوند يمنطق

ح و يتفر يبراکه ! انسان هستند يشکارچ ينها گروهيا کنديکه انسان تصور م "است ياما شبه نظي ينظام يرويک نيقرارگاه " -۳
امروز !!. پردازنديبه شکار مردم م !دارنيدورب ين کرده و با تفنگ شکاريکم و شهرها هاجادهان هفته در يالت پايتعطدر  يسرگرم

هاي ساده لوح آدم قرارگاه منتفع نشده باشد؟ فقط کدام شهر و شهرستان و روستا هست که به نحوي از خدمات سازندگي و عمراني
   .و بس شوندتبليغات مي مرعوب اين

غ ين همه جيا "د بايد هر ايراني از خود بپرسد که گيرهاي اروپا و آمريکا قرار ميسپاه در صدر تحريمقرارگاه بينيم که وقتي ما مي
اند؟ يک ايراني باغيرت، حتي اگر از کدام منفعت اينها از دستشان رفته که اينطور شيون و فغان به راه انداخته". ست؟يچ يبنفش برا

تعصب خاص " اسالم يايدر دن يک غول مهندسي"نظر سياسي و عقيدتي با سپاه مخالف باشد، بايد عميقا نسبت به قرارگاه به عنوان 
براي رسيدن به اهداف کوتاه  »اندک بين«و  »کوته فکر«و غرور خود بداند و اجازه ندهد که افراد  داشته باشد و آن را مايه افتخار

  .  را تحقير کنندمدت خود، اين افتخار مهندسي در جهان اسالم 

  

  

     

    

     

 


