
  !اصل و نسب خود يهزار الف گزاف و فراموش
  

 يبا احترام تمام و کمال برا. کننديان ميب يدر پ يرا پ يمطالب يدر گروه تلگرام يرانيدوستان کشت ين چند روزه برخيدر ا
همکاران وابسته  يو برخ يرانيران محترم کشتيمد يادعاها يالزم است در مورد برخ يرانيه پرسنل زحمتکش کشتيکل

ت خود را يگذشته و هودچار توهم مزمن شده و جاد شده، يکه ا يياهويشان در هيم چراکه ظاهرا اينما يادآوريرا  ينکات
لذا ! زنند يم...  "تجارت آزاد" و" يبهره ور"و " ين الملليرقابت در بازار ب"سازها دم از  يکشت يوسته برايو پ فراموش کرده اند

  :م کهينما يم يادآوريرا  يشان نکاتيبه ا

  

  :يت دولتيحما   - ۱

 يمرز ورشکستگدر  و يده ماليجاد شد و بارها و بارها دچار مشکالت عديا يهمه جانبه دولت يتهاياز ابتدا با حما يرانيکشت
 يتهايبخصوص بعد از انقالب حما .ستادنديخود ا يپا يشان شد تا دوباره رويت المال صرف ايب اردها دالر ازيليم يرفت ول

دگاه يد ياسيمقامات س .ديفروند رس ۱۷۰فروند به  ۴۲ها از  يکه تعداد کشت يشد به گونه ا يرانياز کشت يژه ايو
بخصوص در دوران کردند  يريجلوگ يرانين خوردن کشتيکه بود از زم يمتيداشتند لذا به هر ق يرانيبه کشت يکياستراتژ
  . ميو بعد از آن و در دوران تحر )که البته نشان از رشادت پرسنل کشتيراني دارد -يرغم بمباران شدن چند کشت يعل( جنگ

  

اين هم براي علم . از آن در بورس است) درصد ۱۰کمتر از ( يزيار ناچيبس مااست و سه ين شرکت دولتيز ايهم اکنون ن
ال در هر ير ۶ال به ير ۹۶۲از  يانريسهام کشتسود م يدوران تحر در!. کردن بهانه بورس و سهامدار براي چنين روزهايي

آن  ياز ورشکستگ يد دولتياردها دالر سوبسيليبا م يک شرکت ولي حضم يورشکستگ يعنين يا. سهم سقوط کرد
  !. ديدم نزن" ين الملليرقابت در صحنه ب"د و از يياينقدر الف گزاف نيپس ا .شد يريجلوگ

  

 يما عل يرانيکشت يکند ول يم ياعالم ورشکستگها  يکره ا يو حرفه ا يت عاليرين با مديهانج يرانيکه کشت يدر دوران
اردها دالر يليچون م. رينخ! دارد؟؟ يت عاليريمد يعنيچه؟  يعنينکرده  يمها هنوز زنده است و اعالم ورشکستگيرغم تحر

 يساز يکشت رانيتر از مد يشي، فرمايرانيکشت رانياست که نداند مد يآن را نگه داشته وگرنه چه کس يپشتوانه دولت
ک ينکه تابحال از نزديبدون ا يرانيس کشتيشود رئيم !!ياتم يک شبه از معاونت سازمان انرژي يديدکتر سع مثال .هستند



ران ينقدر مديپس ا. نفتکش را بداند دک کش ويا فرق يص دهد يرا از هم تشخ يو سروته کشت !!!ده باشديدرا  يک کشتي
هرچند نسل فعلي مديران کشتي سازي به کم کاري نسل قبلي اعتراف  !دييد و الف گزاف نگويرا متهم نکن يساز يکشت
  شما چه؟ يد ولندار

  

  : ياز بازار داخل يبهره مند - ۲

است  ين االن با پشتوانه بازار داخليهم يرانيخود کشت! رنديسفارش ساخت بگ يسازان بروند از بازار جهان يد کشتييگو يم
 ۹۰ش از يز بياز سالها ن يدر برخ. ران استيا از ايران يدرصد حمل بار به مقصد ا ۵۰ک به يکه زنده است وهم اکنون نزد

سرپا نگه  ين شده داخلياز بازار تضم يبا برخوردار يرانين کشتيبنابرا. بوده يرانيار کشتيران در اختيا ييايدردرصد حمل بار 
ن يا. ديو تجارت آزاد رقابت کن ين الملليد در صحنه بيند برويگو يسازان شده م يحاال که نوبت کشت يداشته شده ول

و بازار  يدولت يتهايد که تا خرخره در حمايگو يران ميا يرانيد بلکه شرکت کشتيگو ينم يشعارها را شرکت مرسک فنالند
   !ديير الف گزاف نگونقديپس ا. بوده و هست و خواهد بودغوطه ور  ين شده داخليتضم

  

  : يم و بهره وريتحر - ۳

 ييسک باالير يساز يدر کشت يه گذارينده، سرمايمحتمل آ و يمتوال يمهايل تحريند بدليگو يم يجالب است که برخ
ر مشاهده ياخ يسک دارد که نمونه بارز آن را در سالهاير يساز يش از کشتيب يرانيسک باشد کشتياگر قرار بر ر!. دارد
سال گذشته فقط  ۱۰در ) GRTبا توجه به نسبت (ا يمطرح دن يسه با شرکتهايدر مقا يرانيکشت يمتوسط بهره ور. ميکرد
 يلاست و" ل موجهيدل"شما  يم برايچطور تحر". ميم بوده ايخب تحر"ند يگو يمفورا  ياگر از آنها بپرس. بوده!! درصد ۳۴
سال  ۳۰شما در  يا متوسط بهره ورينبود آ ين شده داخليبازار تضمن ياگر هم است؟" يبهانه تراش" يساز يکشت يبرا

ست بلکه يک سود مختصر نيدخل وخرج و  يبرابر يک شرکت به معني يواقع يدرصد بود؟ سود ده ۲ش از يگذشته ب
سه دولت يانجام شده از ک يارد دالريليم يها يه گذاريت بار و سرمايها و ظرف يد متناسب با تعداد کشتيبا يواقع يسودده

 د ويداشته باش يون تومان سود دهيليم ۲ يه بدهد و شما ماهيارد تومان به شما سرمايليک مينکه پدر شما يمثل ا. باشد
فساد  .چپاول است. رانت است. من ست ضرر محض است برادرين در واقع سود نيا!. ديکردسود د که يخوشحال هم باش

را به  يساز يکشت د ويياينقدر الف گزاف نيپس ا. تجمالت براي افراد خاص است. واقعيستدولتي بودن به معني . است
   !دين متهم نکنييپا يبهره ور

  



  : ديجد يها يسفارش کشت - ۴

کا عوض يکه هنوز دولت آمر يدر دوران. کلمه است يواقع يبه معن" بودن يدولت"از  ينشان واضح يرانيد کشتيسفارشات جد
دهد و  يمدرصد  ۶۰ يشران با غنايپ يو ساخت رآکتور اتم يدستور طراح ،جمهور سيشود و رئياجرا نم يبدرستنشده برجام 
با کدام پشتوانه  يرانيشوند، کشتيا ورشکست ميدست به عصا هستند هم ا يبزرگ دن يها يرانيآورده و کشت يترامپ هم را

ن يسهام اسود  ،مينطور بود در دوران تحريکه اگر ا. ريخ ق؟يل بازار دقيدهد؟ به پشتوانه تحليم يرش بزرگان سفيچن
پس جوانمرد !. ين راحتيبه هم. ت الماليسه بيبه پشتوانه دولت و پول دولت و ک!. ديرسيال نمير ۶ال به ير ۹۶۲شرکت از 

ر دوران تحريم، برخي مي گويند د !دينزن ينقدر الف گزاف از بهره وريد و ايت صدرا را سرکوفت نکنينقدر وضعيد و ايباش
خب اگر . خود را داده حقوق کارمندان ،کشتيها و اموال و زمين کشتيراني کمترين سوبسيد را از دولت گرفته و با فروش

اينطور هم باشد چرا وضعيت بدهکاري ايزوايکو و صدرا را تمسخر مي کنيد؟ خوب است نيم نگاهي هم به ديروز خودتان 
  .داشته باشيد

  

کشتيراني که به گواهي . کشتيراني يک شرکت خصوصي بود اينطور بي باکانه سفارش ساخت ميداد؟ هرگز و هرگزاگر واقعا 
حاال (درصد بوده است  ۳۴ساله آن  ۱۰عملکرد  يساله گذشته خود همواره تحت حمايت کامل دولت بوده و بازده ۳۵تاريخ 

را تکميل  ۱۴۵۰۰TEUيت وکدام بازار ميخواهد بار کشتي هاي به پشتوانه کدام مدير) به هر دليلي؛ تحريم يا سوء مديريت
شايد براي فرار از . شايد به خود برتربيني کاذب دچار شده اند". از هول حليم توي ديگ افتاده اند"احتماال دوستان ! کند؟

 ۲۶معادل  TEU ۱۴۵۰۰کشتي  ۴ميدانيد که سفارش . سفارش ساخت داخل به چنين ابعاد و تناژهايي متوسل شده اند
؟ شايد کشتيراني ميدانسته که اجازه اراک- مانند ايران ميشود که در ايران سابقه ساخت دارد TEU ۲۲۰۰فروند کشتي 

البته خدا کند که اينطور نباشد که !!!. کشتي خالصه کرده ۴کشتي کانتينربر به خارج را ندارد لذا سفارشات را در  ۲۶سفارش 
  .اگر باشد خيانت محض است

  

  : ميخسارت تحر - ۵

ب ير از جيب خودتان؟ خيرا بدهد؟ از ج يا کره يد خسارت شرکت هايبا يم ها دوباره برقرار شود چه کسياگر فردا تحر
مضاعف  يم هايخودش در انجام تحر يا کرهم که طرف يجالب و البته تاسف آور است که در شروع تحر يليخ. دولت

شود و زبان يمهم خسارت  يران مدعيساله پول ا ۹ کردنعجله فسخ کرده، عالوه بر بلوکه  شقدم شده و قرارداد را بايپ
برابر شدن  دول يبدل يرانياگر طرف ا يول!!! دهنديم يا کرهن هم حق را به طرف يمسئول هم کوتاه هست و يرانيکشت



.... ست و ين تجارت را بلد نيو قوان اده خواه استيکند زيمکمل قرارداد م يتقاضا يدر بازار جهان يمت فوالد و کشتيق
  !.د نه بدتريها باش ينامروت الاقل با مردم خود مثل خارج

  

  :ليفارغ التحص يروهاين - ۶

خب مگر !. ه استيد چون بازار ندارد واتالف سرمايريهم نگ يساز يکشت يد دانشجويندار يساز يد حاال که کشتييگويم 
 يرو.. و يهند و ينيپيليف يپرسنل خارج يکه گفته بودند چرا هنوز تعداد يدر جواب سوال يرانين کشتياز مسئول يکي

آماده به کار هستند؟ حاال مگر  يروينه آموزش ندارند و نيما هز يبرا يپرسنل خارجهستند نگفت که  يرانيا يها يکشت
که هرگز ! ل شوديهم تعط يرانيکشت يد موسسه آموزشينطور باشد بايندارد؟ پس اگر ا يموسسه آموزش يرانيخود کشت

 يم" ک بام و دو هواي"شود يم يساز يل کشتيحاال چطور که نوبت دانشجو و فارغ التحص. د هم بشوديشود و نباينطور نميا
ا خوبست که همه شماها را از کار يد که آيد پرسيکنند بايت ميکه تمام قد از ساخت خارج حما يرانيشود؟ از پرسنل کشت

د؟ يآ يتان در نمي؟؟؟ صداروي کشتي هاي ايراني اورنديب... و  و بنگالدشي يو پاکستان يو هند ينيپيليفخدمه  کنند و اخراج
به . کنيدتجمع و تحصن نمي کنيد؟ البته که مي. البته که مي کنيدد؟ يکن يرانش خراب نميسر مد يرا رو يرانيسقف کشت

چرا؟ چون نمي توانيد تحمل کنيد که خارجي . کنيداعتراض ميخدا قسم که به شديدترين و غير منتظره ترين شکل ممکن 
س چطور شده حاال که پ. ها بيايند روي کشتي ايراني کار کنند آنوقت ايراني ها بيکار باشند که البته حق هم خواهيد داشت

 ۷۰۰۰ضربه بخورد  يرانيد اگر کشتييگويمد؟ يکوب ينطور ناجوانمردانه بر طبل ساخت خارج ميده ايه رسينوبت جوان همسا
کار شوند و بروند در رستوران يب يساز ينفر شاغل صنعت کشت ۱۵۰۰۰چطورست که . شونديکار ميب يرانينفر پرسنل کشت

  .ديايب! يگريز ديآن چ يکه انصاف و مروت برود وجا ي؟؟ امان از وقت!!هست ينجا طورآ يست ولين يکار کنند طور

  

  : ک بودنياستراتژ - ۷

مثل . ک مثال زديد يبا يرانيبا احترام به پرسنل محترم کشت!!. نه يساز يکشت يک است ولياستراتژ يرانيد کشتييگويم
ک نوجوان ين حرف را ياشتباه بودن ا. ستيمهم ن يليساخت تر يمهم است ول يليتر يد رانندگيبگو يليک راننده ترينکه يا

ز يد به دوستان عزيبا!!. خواهند که بفهمند يف که نميح يلفهمند ويهم م يرانيران کشتيفهمد و البته مديساله هم م ۱۰
 يها يکشت د و ازينکن ينقدر بهانه تراشيا است پس يساخت خود کشت هزاران بار ساده تر از يکشت يگفت که رانندگ

 ست چون صنعت ساختيها ن يو کاست منکر نواقص يد هرچند که کسيرينگ يلياسرائ يرادات بنيخود ا يوطنها ساخت هم
ا دچار يدر در يرانيکشت يها يچند مرتبه کشت .است يکشت يتر و دشوارتر از رانندگ يده تر و علميچيهزاران بار پ يکشت

ا پرسنل زحمتکش يرا تخته کردند؟ آ يرانيا درب کشتي؟ آ!نشستنديا روي صخره ها  شدند يق و واژگونيسانحه و حر



چ نقص و يساز که شد ه يچرا نوبت کشت پس. از کار و حرفه است يجزئ يا گفتند اشتباه انسانيد؟ کردناخراج را  يرانيکشت
  و کجا؟؟ يتا ک يمروت يو ب يانصاف ين بي؟؟؟ ايک بام ودو هوا تا کين يست؟؟؟ ايرفته نيپذ ياشکال

  

  : رقابت در بازار آزاد - ۸

د گفت شما خودتان اگر يبا. ديريسفارش بگ ين الملليکسان از بازار بيط يد در شرايد برويبلد يساز يد اگر هنر کشتييگويم
نفتکش به  يشرکت مل. ديمرتبه تابحال ورشکسته شده بود ۱۰۰نبود  ين شده داخليو بازار تضم يت دولتينهمه سال حمايا
ا سرگردان يران همه نفتکش ها در دريم نفت ايدارند؟ چرا بعد از تحر ين الملليدر بازار ب يران چه نقشير از حمل نفت ايغ

نبود؟ پس چه شد؟  يداخل بازار ه نکردن صرف بريو تک ين الملليدر بازار ب يو چند وجهبودند؟ مگر قرار بر حضور موثر 
؟ مگر يالملل نينکه کدام بازار آزاد بيضمن ا!! د؟؟يزن يدم از رقابت در بازار آزاد م يساز يکشت يچطور شده که حاال برا

دهند؟ اسناد يساز م يم به کشتيارانه مستقيرا  يمت کشتياز ق يما درصديا مستقيآس يرقش جنوب يدولتهاد که يدانينم
د؟ از قانون يده ايرا ند يمل يتيحما نيد؟ انواع و اقسام قوانيده ايرا ند يه اروپا از آنها به سازمان تجارت جهانيت اتحاديشکا

ن ين قوانيا اگر ايوجود دارد؟ آ يرانيسرسختانه در متن قانون از کشت يتين حمايد؟ چقدر قوانيندار يکا اطالعيجونز در آمر
درصد  ۵۰آيا هم اکنون د؟ يداشت يتاکنون وجود خارج تامين کنيد ياز بازار داخلدرصد بار خود را  ۹۰در برخي سالها نبود تا 

نهمه الف گزاف يها هست؟ پس ايساز يکشت يبراحمايتي ن ين قوانيک دهم ايا يآبار خود را از بازار داخلي نمي گيريد؟ 
  ! ديياين

  

  : !هسال ۱۳داستان  - ۹
ل اختالف يسال بدل ۹که  ديديشن جواب آن را هم و بر سر کشتي سازان کوبيديدش را هزاران بار يسال پ ۱۳چماق سفارش 

ن اشتباه يا تخميزات يتجه يد که پول آن پروژه ها را بر اثر گرانيکن فرضم يگويمن م يول. با کارفرما ترک کار شده است
فسخ  بعد از يا کرهچطور شد که طرف  .ندارند که ادامه کار بدهند يگر پوليو د کرده اندنه يهز... ا يت يريا سوء مدي

خسارت  يبعد هم ادعا بلکهپول شما را بلوکه کرد ميليون دالر  ۲۲۷ سال قرارداد شما را متوقف و ۹عجوالنه قرارداد نه تنها 
و همانند کودکان مشتاق دويديد و در کره قرار داد را امضاء کرديد  ديتازه حق را هم به او داد! امد؟يتان در نيکرد اصال صدا

اينهمه شيفتگي نسبت به طرف خارجي چرا؟  .و حداقل شئون کارفرما بودن را هم رعايت نکرديد تا پيمانکار به نزد شما بيايد
 التماس کند و بايد عين پادو به دنبال شما بدود وشده که  يساز وطن يحاال نوبت کشت!. خوبستاندکي هم اعتماد بنفس 

د که ييسال بعد هم بگو ۲۰۰۰د و يون دالر را تکرار کنيليآن چند م ديخواه يمهم تا ابد الدهر وقت مالقات هم ندهيد و 
ساز کره اي براي تعيين مشخصات فني اينقدر  اصال چرا در مقابل کشتي!. ن کردند و چنانينها چنيش ايسال پ ۲۰۱۳



رديف مي کنيد؟ چون طرف  " رده فرمايشوخ"در مقابل کشتي ساز ايراني هزار جور  يساکت و حرف گوشکن ميشويد ول
مي کند و اگر هم شما بخواهيد چيزي را تغيير بدهيد فورا يک مکمل  در حلقوم شما فروکره اي خواسته اش را براحتي 

چ يه يد وليرا چماق کرده ا ي که به کشتي سازيهاي ايراني داديدون دالريليچند م نيا. قرارداد جلوي شما مي گذارد
د يبوده ا يدولت يتهايحمار گلو غرق در يو تا زد ده اييت المال بلعيسال گذشته از ب ۳۵که ظرف  ياردها دالريلياز م يصحبت

 يده خود نميند يو کشت يشيران فرماياز مد يچ صحبتيه. ديکن يخود نم يدرصد ۳۴از راندمان يچ صحبتيه د؟يکن ينم
ن شده ينکه اگر بازار تضمياز ا .ديکن ينم يرانيکشت يها ياز خطاها و سوانح و خسارات خود بر کشت يچ صحبتيه. ديکن

  !هيهمسا يبرا يحق است ول ،شه مرگيهم. ديکن يد نميکنون ورشکست شده بودبار تا صدنبود  يدولت يتهايو حما يداخل
  

به زور پدر و مادر و  اد حاد داشته ويست که سابقه اعتيبه مانند برادر بزرگترما  يرانيد گفت که مثال امروز کشتيدر مجموع با
حاال  يکرده ول! اد مشروطيافته و ترک اعتينجات  يحتم يو فنا ياد از نابودياعت يدهها بار مراجعه به مراکز بازپرور

  .!!ستيچون قابل اصالح ن خود را از خانه طرد کنند) و نه معتاد( يگاريکند که برادر کوچکتر سيشنهاد ميپ

  

نگ از برادر بزرگتر خود يو همواره در گوشه ر و محجوب بوده اند ن چند سال حرمت نگه داشتهيما در ا يهايساز يکشت
جاها الزم است که گذشته اش  يبعض يول. نکرده اند يادآوري يهرگز گذشته برادر معتاد خود را به و يول شت خورده اندم

  .دياينهمه الف گزاف نيکرد تا ا يادآوري يبه و يرا اندک

  

ناوگان  م و وجوديکنيم يکه برادر و هم وطن و دوست ما هستند قدردان يرانيان از زحمات پرسنل زحمتکش کشتيدر پا
 ينجا با برخيصحبت ما در ا يرو يم وليدانيات آن را نه الزم بلکه واجب ميم و ادامه حيدانيران ميرا افتخار ا يرانيکشت
   . به مرور گذشته خود ندارند يکنند و عالقه اير ميات را فقط به سود خود تفسيبود که واقع يزانيران و عزيمد

   

  ۹۵آذر  - محمد مونسان

       

   

   


