بسم اهلل الرحمن الرحیم

محضر مبارک رهبر معظّم انقالب اسالمی
حضرت آیت اللّه العظمی خامنهای (مُدّظلهُ العالی)

با اهداء سالم و تحیّت
در مطلع سخن ،سالم و درود می فرستیم بر پیامبر مهربانی و رحمت حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی(ص) و تبریک و تهنیت
عرض می نمائیم حلول ماه ربیع االول و میالد مسعود فخر آفرینش ،پیامبر اعظم ،که با رسالت خویش مؤمنان را به فضائل
اخالقی و خصائل نیکو رهنمون ساخت آن گونه که خود بشارت فرمود؛ اِنی بُعِثتُ الُتمِِّمَ مَکارم االخالق.
در دوران معاصر نیز تالش برای ایجاد و بنای جامعه انسانی با ابتناء بر تعالیم اسالمی مهمترین هدف نهضت عظیم
امام خمینی (ره) است که این آرمان به یقین ،در سایه نظام مردمساالر دینی تحقِّق مییابد .در این میان ،آنچه که بیش از همه در
آموزههای دینی و کالم امامان برحق و توصیه بنیانگذار نظامجمهوریاسالمی و بیان صریح حضرتعالی تأکید شدهاست رعایت
عدالت و انصاف برای تمامی آحاد جامعه و پرهیز و اجتناب از تفرقه و دوگانگی است که در کالم و عمل تمامی اقشار اجتماع
باید به منصّه ظهور رسد و بدون تردید همه ما در قبال این وظیفه دشوار ،یعنی تعهد و تقیّد به منشور نظاماسالمی ،مسئولیت
داریم که امیدواریم تحت زعامت و هدایت جنابعالی ،بتوانیم به این وظیفه مهم عمل نمائیم.
حقیقتاً آنچه باعث شد ،کانون سراسری پیمانکاران عمرانی ایران به نمایندگی بیش از  25000شرکت پیمانکاری در کشور ،به
ترقیم این نوشتار ترغیب و موجب تصدیع گردد خبری بود که در تاریخ  95/9/1به نقل از سخنگوی سپاه پاسداران انقالب
اسالمی در گفتگو با خبرگزاری ایلنا منتشر شد .بخشهائی از این مصاحبه که مشخصاً در ارتباط با موضوع پیمانکاری و
خصوصاً پیمانکاران بیان گردیده به دور از منشاسالمی و جدّاً موجب تأسف است .این سخنان با هر نیّت و مقصود بیان شده
باشد حاصلی جز تخریب چهره شرکتهای بخش خصوصی و وهن همکاران الیق و صبور جامعه پیمانکاری ندارد .اعتقاد راسخ
داریم این سبک گفتار ،که با نقد و انتقاد فاصله بسیار دارد ،از جانب هر فرد ،مسئول یا غیرمسئول ،بیان شود مذموم و ناپسند
است .آنگونه که در کالم ارزشمند حضرت اماممحمدباقر(ع) نیز توصیهشدهاست؛ قولوا لِلنِّاسِ اَحسنَ ما تُحِبُّونَ اَن یُقالَ لَکم؛
لذا به حق انتظار میرفت ایشان با تأمل و دقتنظر در اظهارات خویش نسبت به اصالح و جبران آن اقدام مینمود لیکن بنابر
مسئولیت صنفی و در راستای دفاع از حقوق حرفهای ،مواردی را جهت استحضار رهبر فرزانه انقالب تقدیم مینمائیم.
 -1حرفه پیمانکاری بخشخصوصی ،قدمتی طوالنی و سابقهای درخشان دارد .غالب حرفهمندان این حوزه دانشآموختگان داخل
یا خارج کشور هستند که همواره با عشق به وطن و میهن راه سخت و دشوار سازندگی و آبادانی را در سالیان گذشته
برگزیده اند و تمامی عمر و سرمایه خود را در مسیر توسعه ،همراه با کارآفرینی و اشتغال در اقصی نقاط این مرز و بوم بکار
گرفتهاند .اینک قریب به هشتاد سال از شروع پیمانکاری در ایران میگذرد .بیتردید تمامی راهها و جادهها ،چه در شهر و چه در
روستا ،گواه این واقعیّت هستند که دستهائی پرتوان و ارادههائی استوار در احداث این شریانهای حیاتی ،که هم در دوران
صلح و هم در روزهای دفاع استفاده میشوند ،نقشی بیادماندنی ایفا نمودهاند .دلیل دیگر این ادّعا وجود و حضور پیوسته
تشکِّل های برخاسته از دل جامعه پیمانکاری است که در همه دوران پرفراز و نشیب پیشین به عنوان تنها نماد بخشخصوصی
در عرصههای کار و تالش و جهاد و مبارزه ،هم در حمایت از حقوق صنفی و هم در دفاع از کیان ملِّی ،نقشی بسزا بر عهده
داشتهاند.

 -2پیمانکاران در همه دوران دشوار پس از انقالب اسالمی عموماً ،و در سال های دفاع مقدس و پس از آن در روزگار سازندگی
و بازسازی خرابیهای ناشی از جنگ تحمیلی خصوصاً ،در کنار و همراه دولت در هر کجا که طرح و پروژهای امکان کار و
ساختن داشت ،حضور یافتند و حتی در بسیاری حوادث ناخواسته و غیرمترقبه نظیر زلزله منجیل و رودبار و بم در کمترین
زمان و خودجوش به یاری و همراهی با حادثه دیدگان شتافتند و در ساخت دوباره خانه و کاشانه و مدرسه و درمانگاه و
بیمارستان آن دیار کمر همّت بستند .چه کسی است که بتواند نقش مؤثر و ممتاز پیمانکاران توانمند بخشخصوصی در اجرای
اولین تونل های مترو در کالن شهرهای تهران و مشهد ،خطوط اصلی و فرعی انتقال و شبکههای توزیع گاز شهری و روستائی،
بزرگ راهها و فرودگاهها و بنادر ،دانشگاهها و دانشکدهها و مدارس ،سدها و شبکههای وسیع مهار و انتقال و توزیع آب و
جمعآوری فاضالب ،مجتمعهای عظیم آبرسانی روستائی ،تصفیه خانههای بزرگ و کوچک آب و فاضالب شهری و شهرکهای
صنعتی و بسیاری پروژههای عمرانی دیگر و از همه مهمتر و آشکارتر اتمام طرحهائی که با خروج پیمانکاران خارجی بعد از
سقوط رژیم گذشته با همه محدودیّتها و کمبودهای مالی و فنِّی ناشد و ناممکن به نظر میرسید لیکن با عزم و انسجام برآمده
از اراده انقالب اسالمی به سرانجام رسید ،را کتمان نماید.
 -3شرکتهای توانمند پیمانکاری و مدیران آنها ،در همه کشورها ،به واسطه دانش فنِّی و تجربه مدیریتی که در کوران حوادث
و سختیهای کار بدان دست مییازند و قوام مییابند ،همچون صنعت و صنعتگران یک سرمایه ملِّی به حساب میآیند .هنر این
مجموعه آن است که بدون وابستگی به امتیازات دولتی و تنها با اتکا به خود ،یعنی سرمایه مادی و معنوی و تفکِّر و
برنامه ریزی ،تعهدات برگرفته را به سرانجام رسانند و در این راه ،گاه تا سرحدّ نابودی و فنا نیز پیش میروند لیک آموخته اند
که بر پای خویش استوار باشند آنگونه که در تند باد سخت برخی سیاستهای بیبرنامه یک دهه پیش با همه بیمهریها که
دولت مهرورز درحق پیمانکاران روا داشت ،این حرفه اگر چه خمود اما هرگز به خزان نرسید.
 -4با همه احترام و شأن شایستهای که برای تمام نهادها و ارگانهای نظامی و انتظامی قائل هستیم و ثبات و امنیّت بینظیر
کنونی ایران عزیز را ،در مقایسه با شرایط بیثبات و ناگوار دیگر کشورهای منطقه و جهان ،در پرتو رهبریهای داهیانه فرمانده
معظِّم کل قوا مرهون همّت و تالش و جانفشانیهای آنان میدانیم و از همه مهم تر حزم و دوراندیشی و بصیرت فرماندهان
رشید و فهیم این قوا را در جذب و بهرهگیری از توان علمی و تخصّصی دانشگاهها در جهت توسعه فناوری و بهرهوری امکانات
و تجهیزات دفاعی می ستائیم لیکن اعتقاد داریم حضور شرکت های نظامی و شبه دولتی در بسیاری از پروژههای عمرانی ،ملِّی
و استانی ،نه ضرورت داشت و نه انجام آنها توسط شرکتهای پیمانکاری بخشخصوصی ناممکن بود .ایده حضور سازنده و
استفاده بهینه از امکانات مهندسی ،لجستیکی و عملیاتیِ نیروهای مسلح در دوران صلح امری است منطقی و ارزشمند که
میتوانست با مشارکت با پیمانکاران بخش خصوصی در عرصه عمرانی تحقِّق یابد کما اینکه در نخستین سالهای پس از پایان
جنگ تحمیلی بانکهای ماشینآالت و تجهیزات متعلق به برخی نیروهای نظامی و انتظامی در حوزه طرحها و پروژههای اجرائی
با شرکتهای پیمانکاری همکاری می نمودند .این خواسته حتِّی در مقیاسی وسیع تر ،نظیر اجرای برخی سدهای عظیم در جنوب
کشور ،رأساً با مدیریّت و توان مهندسی نیروهای نظامی به انجام رسید که اقدامی در خور ستایش و تحسین بوده و هست .این
عمل دقیقاً مصداق حضور و حرکت سازنده نیروهای مسلح در عرصهای بود که بخشخصوصیِ آن دوران توانمندی تجهیزاتی،
امکانات فنِّی و مهندسی و از همه مهمتر شرایط اقتصا دی کافی و وافی برای ورود به آن در اختیار نداشت .امروز بسیاری از
توانائیهای فنِّی و امکانات مهندسی که در اختیار بخش های گوناگون دولتی و نظامی است با حمایت و پشتیبانی حقوقی و مالی
دولت محقِّق گردیده در حالی که اگر پیمانکاری بخشخصوصی نیز از این عالقه و اراده مسئوالن برای توسعه و توانمندی
برخوردار بود اکنون به مراتب در شرایط بهتری از پیشرفت در توسعه و عمران کشور قرار داشتیم.

 -5این ادّعا که "عمده پروژه هایدولت در اختیار قرارگاه سازندگی است و  90درصد پیمانکارانِ خُرد آرزو و التماس میکنند
با این مجموعه کار کنند" تنها نشانگر شرایط خطیر پیمانکاری بخشخصوصی ایران است که تشکِّلهای پیمانکاری در سالهای
اخیر کراراً بر آن تأکید و تصریح داشته و دارند مضافاً آنکه این نحوه استدالل و بیان آمار هرگز شایسته و زیبنده سخنگوی
یک نهاد انقالبی نیست .با این همه ،اعتقاد ما بر آن است بخشی از توان و ظرفیّت شرکتهای پیمانکاری ،علیرغم وجود همه
مضایق و تنگناها ،همچنان در خدمت به سازندگی کشور و کمکِ به دولت صادقانه در تالش است .مؤید این گفتار ،رجوع به آمار
پروژههای ملِّی و استانی و میزان پیشرفت فیزیکی در مقایسه با مقدار تخصیص اعتبار آن هاست.
 -6پرداختن به توسعه و عمران همواره با اندوختن دانش و تجربه همراه است و به همین دلیل بسیاری از شرکتهای مهندسی
در ایران ،که از عمر برخی به درازای  6دهه قدمت و فعالیّت در حوزه اجرای طرحهای عمرانی سپری گردیده ،به وسعت یک
دانشگاه کاربردی برای مهندسان مجرِّب و عالقمندان به این حرفه مؤثر بودهاند که اتفاقاً بسیاری از آنان در هنگام نوپائیِ
واحدهای مهندسی در نهادهای انقالباسالمی ،تجربیات ارزشمند خود را بیهیچ ادعائی تقدیم اهداف سازندگی و
محرومیّت زدائی در اقصی نقاط کشور نمودهاند لیکن امروز به دلیل شرایط ناگوار همین بنگاههای مهندسی که با رکود و
بیکاری ناشی از تعطیلی یا فقدان و کمبود پروژههای عمرانی و یا ناتوانی در رقابت با شرکتهای دولتی به سر میبرند برای
گذران زندگی حتِّی به بیمه بیکاری نیز رضایت دادهاند و آنانی که تمکِّن مالی و توانائی جسمی داشتهاند دل به مهاجرت و
اشتغال در فراسوی این دیار سپردهاند.
 -7معیار سنجش هزینه ،زمان و کیفیّت بهینه پروژههای عمرانیِ در دست اجرا گزارشات کارشناسی سازمان برنامه و بودجه
است که از قضا در یک دهه گذشته در تند باد بیمهری برخی متولِّیان دولتی به نیستی دچار گردید .دولتهای نهم و دهم به
دلیل شیفتگی متزاید در واگذاری امور عمرانی ،اجرائی و سرمایهگذاری به شرکتهای دولتی و نظامی آنچنان کار در هر کوی و
برزن و شهر و استان به این مجموعهها تفویض نمود که کمتر میتوان به انجام و اتمام آن ها با قیمت تمامشده مناسب ،حتِّی تا
سالیان آینده ،امیدوار بود مضافاً آنکه برخی از پروژهها و مشخصات آنها ،نظیر دوره ساخت و هزینه احداث ،از چنان وسعت
و شهرتی در شهرهای بزرگ برخوردار است که حتِّی یک شهروند عادی نیز میتواند در تحلیل میزان بیشینه یا کمینه معیارهای
سه گانه مذکور به نتیجه منطقی دست یابد لذا این ادّعا که "حتِّی یک مورد از پروژههای در اختیار قرارگاه سازندگی با افزایش
قیمت و زمان مواجه نگردیده" کامالً مورد تردید است.
 -8اما نکته مهم و پایانی آنکه علیرغم همه تأییدات و اشارات که ممکن است وزرا و رؤسای جمهور محترم ،گذشته و حال ،در
مدح و منقبت شرکتهای دولتی و نظامی و فعالیّتهای عمرانی آنها داشتهاند و با همه امتیازاتی که این شرکتها در روند انتخاب
و انعقاد قرارداد و شرایط پرداخت و نحوه کسورات و رعایت سایر الزامات ،در مقایسه با شرکتهای پیمانکاری
بخشخصوصی ،برخوردار هستند و ازطرفی با همه سخت گیریها و موانعی که در اخذ صالحیتهای حرفهای در پیش پای ما
غیردولتیها وجود دارد اما معتقدیم و در عمل به اثبات رساندهایم در مواجهه با دولت و دریافت مطالبات انباشته از گذشته تا
حال نه تنها اهل "اعتصاب هر روز" نیستیم بلکه با اعتصام به لطف الهی و اندوختههای معنوی همچنان امیدوار به زندگی و
آرزومند توسعه و بالندگی ایران اسالمی هستیم.
در خاتمه ،با گرامیداشت یاد و خاطره تمامی شهدا و جانبازان و آزادگان سرفراز و خصوصاً همه آن عزیزانی که در عرصه
سازندگی و عمران و آبادانی این سرزمین جان به جان آفرین تقدیم داشتند ،طول عمر و سالمتیِ حضرتعالی ،عزِّت و بقای نظام
جمهوری اسالمی ،موفِّقیت و اعتالء نیروهای مسلح و توفیق و بهروزی ملت سرافراز ایران را از خداوند متعال مسئلت مینمائیم.
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