
محمد حسن امین الضرب موسس مجلس وکالی تجار به عنوان اولین پارلمان بخش خصوصی و ملی ایران  
است. اهمیت محمد حسن امین الضرب در فضای سیاسی و اقتصادی عصر قاچار چنان بود که بعدها 
پیام تاسیس مجلس مشروطه در خانه او قرائت شد در حالی که پیش از تشکیل این مجلس، محمدحسن 
مجلس وکالی تجار را  به عنوان اولین قدم های مدرن سازی اقتصاد ایران تاسیس کرده بود. پس از او فرزندش 
محمدحسین راه پدر را ادامه داد و مجلس وکالی تجار را به اتاق بازرگانی تبدیل کرد. خانواده امین الضرب ها 
نقش قابل توجهی در اقتصاد و سیاست ایران داشته اند. به خصوص مردم ایران این خاندان را با محمدحسین 
که راه آهن و برق را وارد کشور کرد می شناسند و به عنوان یکی از موثران دوران نوسازی اقتصادی کشور 
شناخته می شود. آنچه پیش روی شماست، مجموعه خاطرات کارآفرینان نامی و شناخته شده کشور است 
که در مجموعه ای تحت عنوان »نسل امین الضرب« به چاپ رسیده است. در این کتاب کارآفرینان با اشاره 
خاطراتشان به بیان روش هایی برای انجام کارآفرینی سالم و اخالق مدار می پردازند. این مجموعه تاکنون در 
پنج جلد تهیه و تدوین شده است و هر سال پنج عنوان کتاب به آن افزوده می شود.  امید است مرور خاطرات 

»نسل امین الضرب«، گامی موثر در راه توسعه ایران باشد. 
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پیشگفتار
ستارگاِن کهکشاِن راه شیری توسعه

از امین الضرب تا امروز
مسعود خوانساری

رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران

این سخن را بسیار شنیده ایم که »گذشته چراغ راه آینده است«� سخن درستی است اما 
از گذشــته ای چنان گســترده و بیکران، ماالمال از زندگی با همه ی ابعادش، آکنده از 
رویدادها، حوادث، تجربه ها، شکست ها، پیروزی ها، جهش ها، فروماندن ها، شادکامی ها، 
شوربختی ها، نبوغ ها، ندانم کاری ها، اشک ها و لبخندها کدام را باید برگزید؟ در کجا باید 
تأمل کرد؟ کدام چراغ را باید برافروخت؟ زیر ســایه ی کدام حادثه باید آرمید و ســنگ 

بنای توسعه ی آینده را به جا نهاد؟ 
انتخاب از میان این گســتره ی مواج بیکران که اسمش »گذشته« است کاری بس 
ســهل و ممتنع است؛ کاری به غایت دشوار و در عین حال بسیار سهل و آسان� دشوار 
است چراکه زندگی با همه ی مؤلفه هایش تا عمق تاریخ جریان دارد و بی محابا وارد شدن 
در آن سرگردان شدن در البیرنتی پیچ درپیچ و بی پایان است� اما همین کهکشان بیکراِن 
»گذشــته« حاوی ستارگانی اســت که تو را صدا می زنند؛ با درخشش بی وقفه شان و یا 
هلهله ی خاموش شان� این ستارگان درخشان همان ستارگانی هستند که این کهکشان 
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را برساخته اند� کهکشان راه شیری بدون آن ها از معنا تهی می شود�
مســیر توسعه و پیشرفت مردم ایران همان کهکشــان راه شیری روشنی است که 
نزدیک 140 سال است که از زمان امین الضرب آغاز شده و ستارگانی از گذشته تا امروز 
با سخت کوشــی، نبوغ و اراده ی خستگی ناپذیرشــان این مســیر را نورافشانی و معنادار 
کرده اند� شناخت این ستارگان درخشان نخستین گام برای شناختن راه دشواری است 

که تاریخ توسعه ی ایران زمین طی کرده است�
دفترهای این مجموعه روایت هایی اســت برای معرفی این ستارگان درخشان� این 
مجموعه اما بر آن نیســت صرفاً با یادکردی از این ستارگان و چهره های درخشان فقط 
یاد و نام شــان را گرامی بدارد� گرامی داشتن نام این بزرگان کوچک ترین توشه ای است 
که از تأمل و تکاپوی شناخت این ستارگان حاصل خواهد شد� اما ما را سر آن است که 
گام در متن زندگی این بزرگان بگذاریم و از نزدیک با تجربه های زیســته ی آنان آشــنا 
شویم و، حتی فراتر از آن، در تجربه ی زیسته ی آن ها شریک شویم� نه با نگرشی کلی و 
از دور بلکه آنقدر نزدیک که ُهرم نفس های دغدغه مندشان را حس کنیم و صدای تپش 
قلب شــان را وقتی از هیجان یک کشف، یک شــروع، یک اقدام، یک موفقیت سرشار 
می شوند و یا شاهد تماشای اندوه و بغض شان باشیم آنجا که با نامرادی و عدم همراهی، 
بی مهری، قدرناشناسی و حتی شکست مواجه می شوند و باز از پا نمی نشینند، به زانو در 

نمی آیند، دوباره کمر راست می کنند و گام بعدی را محکم تر برمی دارند�
این ها درس هایی است که از این همنشینی ها آموخته ایم� مجموعه کتاب های نسل 
امین الضرب بر آن اســت روایتگر زندگی کارآفرینان و زنان و مردان توسعه و پیشرفت 
ایران و برگزیدگان چندین دوره ی جشــنواره ی امین الضرب باشد� آن هم از نزدیک و با 
تماشای تجربه های ملموس ریز و درشت که گاه از زبان خودشان نقل شده است و گاهی 
گفته آمده از زبان دیگران، شــرکا، همراهان، فرزندان، اعضای خانواده، روزنامه نگاران و 

روایتگران زندگی�
 »زندگی«، همه ی زندگی اســت� نه فقط کلیاتی که فقط با چشــم های معمولی 
دریافته می شوند بلکه آن بخش هایی هم هست که شاید در نگاه اول به چشم نیایند یا 
آنقدر ناچیز و بی اهمیت شمرده شوند که از یاد بروند� آری، زندگی، همه ی زندگی است� 
در مواجهه با زندگی و تجربه های زیستن این انسان های بزرگ گاهی اتفاق هایی به غایت 
کوچک، که هرگز به اعتنا نمی آیند، همچون آن قطعه ی ریز یک دومینوی عظیم که به 



9 پیشگفتار

تلنگری فرو می افتد و در مســیر خود بزرگ ترین ســازه های غیرقابل تصور را سرنگون 
می سازد، آنچنان نقش و تأثیری در رقم زدن آینده و شکل گیری شخصیت این انسان ها 
ایفا کرده اند که مایه ی شگفتی و حیرت است� چطور می توان باور کرد یک عتاب پدرانه 

زمینه ساز بزرگ ترین تصمیم و نقطه ی عطف زندگی فرزندی شود؟
 و چطور می توان به شــگفتی درنیامد وقتی در تجربه ی زیستن بزرگ مرد دیگری 
می بینیم که چگونه در اوج محدودیت های ناشــی از شرایط خاص اجتماعی انقالب و یا 
جنگ و نامهربانی ها و بی مهری ها بر ویرانه و خاکستر کارخانه ی تعطیل مانده اش همچون 

ققنوس دوباره جان می گیرد و پروژه ای عظیم تر را سامان می دهد� 
بازخوانی تاریخ توسعه ی بازشناسی زندگی چهره های درخشان این کهکشان است� 
هر زندگی داســتان ها دارد و هر داستان تجربه ای است و درسی� و این روایت ها هزاران 

درس و تجربه پیش روی ما می گشاید�
امید است این مجموعه توانسته باشد چراغ هایی افروخته باشد از تجربه های زیسته ی 
بزرگ مردان و زنانی که مسیر پرسنگالخ و دشوار توسعه را با گام های خود هموار کردند؛ 

برای ما، برای آینده و برای ایران�
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فصل اول

مرد آینه ای 
در پنجره های زمان
داستان زندگی ابراهیم عسگریان، 
مدیرعامل شرکت شیشه کاوه

نویسنده: زهره مسکنی





مدیریت شیشه اِی »تغییر«
»تنهــا چیــزی کــه در جهــان ثابــت اســت، ‘تغییــر’ اســت� مــا افتخــار می کنیــم 
ــاز و گشــاده از تغییــرات اســتقبال نمــوده و در کســب وکار خــود،  ــا رویــی ب کــه ب

ــم�« ــت می نمایی ــرات را مدیری تغیی
ایــن جملــه ای اســت کــه در وب ســایت »شیشــه ی کاوه« بــه چشــم می خــورد� 
درســت مثــل اینکــه مشــتری وارد فروشــگاهی بشــود و نخســتین چیــزی کــه تــوی 
ــه  ویتریــن چشــمش را بگیــرد و جذبــش کنــد، همیــن جنــس باشــد� جملــه ای ب
شــفافیت شیشــه! چیــزی کــه بتــوان آن ســویش را بی هیــچ آالیــش و کم وکاســتی 
مشــاهده کــرد و از آن بهــره گرفــت� ماننــد اینکــه مهمانــی وارد خانــه ای بشــود و او 
ــه و  ــه مهمان خان ــد و برســد ب ــور کن ــد؛ از سرســرایی عب ــت کنن را به ســمتی هدای
صاحب خانــه از آن هایــی باشــد کــه بــا خلــوص نیــت و بــدون رودربایســتی، ظاهــر 
و باطــِن ســفره را پیــش روی مهمــان بگشــاید� آنجاســت کــه مهمــان هــم احســاس 
صمیمیــت و راحتــی می کنــد و کم کــم اعتمــاد بــه دســت مــی آورد� مهمــان باشــید 
ــاله ی  ــت چندین س ــه مدیری ــت ب ــه ی کاوه اس ــایت شیش ــا س ــتری، اینج ــا مش ی
ــه  ــر چهــار اصــل »دســتیابی ب »ابراهیــم عســگریان« کــه در پیــام مدیریتــی اش ب
ــی  ــاد محیط ــتریان«، »ایج ــه مش ــب ب ــانی مناس ــوب«، »خدمات رس ــت مطل کیفی
ــی«  ــئولیت های اجتماع ــه مس ــد ب ــان« و »تعه ــد کارکن ــرای کار و رش ــاعد ب مس
ــون  ــه اهدافــش، ایــن اصــول را همــواره در کان ــرای رســیدن ب تأکیــد می کنــد و ب

توجــه همــه ی همــکاران قــرار داده اســت� 
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ــه  ــت شیش ــت در صنع ــد اس ــه معتق ــد؛ چراک ــد می کن ــر« تأکی ــر »تغیی او ب
ــر  تغییــرات بســیار ســریع رخ می دهــد و تمامــی برنامه ریزی هــا و اقدامــات بایــد ب
اســاس کیفیــت مطلــوب بــا هــدف رضایتمندی مشــتریان باشــد� او الزمه ی رســیدن 
ــرمایه گذاری  ــه، س ــول پیش گفت ــت اص ــر رعای ــالوه ب ــوب را ع ــت مطل ــه کیفی ب
ــگریان  ــد� عس ــوژی می دان ــانی و تکنول ــع انس ــعه ی مناب ــه ی توس ــتمر در زمین مس
ــا در  ــازمان نه تنه ــه س ــد ک ــت می آین ــه دس ــی ب ــج زمان ــن نتای ــاور دارد بهتری ب

ــد� ــده باش ــد ش ــز توانمن ــره وری نی ــه در به ــری و سیاســت گذاری، بلک رهب

لحظه ای درنگ جایز نیست!
ــمت  ــه به س ــیرازی را ک ــاد ش ــان صی ــای اتوب ــران، انته ــت ته ــهر درندش در ش
شــمال برویــد، جایــی در بلــوار شــهید مــژدی یــا همــان »اوشــان«، بــه ســاختمان 
ــرد  ــت� م ــگریان اس ــم عس ــت ابراهی ــا مدیری ــزی ب ــه مرک ــید ک »کاوه« می رس
پــرکاری کــه گرچــه نامــش در فهرســت نامــداران عرصــه ی اقتصــادی و کارآفرینــی 
ــرای  ــود ب ــان خ ــیاری از هم ردیف ــالف بس ــا برخ ــورد، ام ــم می خ ــه چش ــور ب کش
بازگویــی و مــرور گذشــته ی خــود فرصــت و تمایــل چندانــی نــدارد� شــاید بــرای او 
آنچــه پیــش رو دارد از ارزش و اهمیــت بیشــتری برخــوردار اســت، تــا آنچــه پشــت 
ســر گذاشــته اســت؛ بــرای همیــن نخواســته زمانــی را صــرف توقــف و برگشــتن و 
ــه همــان ســرعتی  ــه راه سپری شــده کنــد� گویــی ترجیــح می دهــد ب نگریســتن ب
ــن کار  ــه نظــرش ای ــرود و ب ــش ب ــر اســت، پی ــت شیشــه در حــال تغیی ــه صنع ک
شــاید اثرگذارتــر از لحظــه ای درنــگ بــرای بــه خاطــر آوردِن ایــن باشــد کــه اکنــون 

کجــای مســیر قــرار دارد�
ــی شیشــه ی کاوه را در ســال 13۶1  ــروه صنعت ــت گ ــم عســگریان فعالی ابراهی
ــور  ــه ی بل ــا تأســیس کارخان ــواع ظــروف شیشــه ای خانگــی ب ــن ان ــا هــدف تأمی ب
شیشــه در شــهر صنعتــی کاوه آغــاز کــرد� ایــن گــروه در ســال 1379، فعالیت هــای 
خــود را در زمینــه ی تولیــد شیشــه گســترش داد و کارخانــه ی شیشــه ی تخــت و 
ــدازی کــرد� آن زمــان، آغــاز تولیــد شیشــه های فلــوت  ــوت را راه ان آینــه ی ایران فل
ــه ور شــدن  ــن محصــول از غوط ــود� ای ــای ســاخت شیشــه ب ــن فناوری ه ــا آخری ب
ــه  ــن مجموع ــد� ای ــت می آی ــه دس ــع ب ــع مای ــتر قل ــه روی بس ــه ی گداخت شیش
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ــده ی  ــن تولیدکنن ــوان بزرگ تری ــه به عن ــال تجرب ــش از 3۸ س ــا بی ــون ب هم اکن
شیشــه و بلــور بخــش خصوصــی در کشــور ایــران و منطقــه شــناخته می شــود� در 
حــال حاضــر، فعالیت هــای ایــن گــروه در چهــار حــوزه ی کســب وکار شــامل بلــور 
یــا ظــروف شیشــه ای، شیشــه های تخــت، مــواد اولیــه ی صنعــت شیشــه و صنایــع 

پتروشــیمی دســته بندی می شــوند� 
بیــش از ۶50 کارمنــد پیشــه ور و باتجربــه در کنــار هیئت مدیــره ی مجموعــه ی 
گــروه صنعتــی شیشــه ی کاوه مشــغول فعالیــت هســتند� دفتــر مرکــزی عــالوه بــر 
واحــد فــروش و امــور مالــی، شــامل چندیــن بخــش حرفــه ای ازجملــه مهندســی 
ــورژی، پایپینــگ، مهندســی عمــران،  شــیمی، مهندســی مکانیــک، معمــاری، متال
ــی  ــروه صنعت ــرق و��� اســت� گ ــات، مهندســی ب ــاوری اطالع ــدن، فن مهندســی مع
ــروی  ــر نی ــه ب ــا تکی ــارج، ب ــل و خ ــود را در داخ ــات خ ــه ی کاوه کارخانج شیش
ــا  ــق ب ــته ها مطاب ــی رش ــص در تمام ــان متخص ــا کارشناس ــکاری ب ــانی و هم انس
ــی را در  ــوالت ایران ــت محص ــرده و صالحی ــداث ک ــی اح ــتانداردهای بین الملل اس
ــم  ــه نظــر می رســد ابراهی ــه ب ــزی اســت ک ــن چی ــاده اســت� ای ــان نه ــان بنی جه
عســگریان بــر آن تأکیــد کــرده اســت و بــه آن بســیار توجــه می کنــد و رمــز و راز 

ــرد� ــت وجو ک ــان جس ــن جری ــد در همی ــغلی وی را بای ــت ش موفقی

نخستین گام های بلورین آقای شیشه
»یکــی از کهن تریــن شیشــه ها، لوله هــای شیشــه ای اســت کــه بــا نــام 
ــت�  ــده  اس ــه ش ــل یافت ــد چغازنبی ــود و در معب ــناخته می ش ــه ش ــیلندر شیش س
دیرینگــی ایــن اثــر بــه هــزاره ی دوم پیــش از میــالد بــاز می گــردد� از دیگــر آثــار 
ــوان شیشــه ها و ســفال های طبقــه ی  ــخ، می ت ــه دوره هــای پیــش از تاری ــوط ب مرب
ــام بــرد� در ایــن بخــش، کهن تریــن ســفال دست ســاز از دوره ی اشــکانی  یــک را ن
بــه نمایــش گذاشــته شــده اســت���« خانمــی کــه ایــن توضیحــات را ارائــه مــی داد، 

بازدیدکننــدگان را بــه بخــش دیگــری از مــوزه هدایــت کــرد�
نمی دانــد ایــن بــاِر چندمــی اســت کــه بــه دیــدن »مــوزه ی آبگینــه« می آیــد 
و هــر بــار تــا چنــد روز در رؤیــای اشــیای تاریخــی و افســانه هایی اســت کــه ایــن 
ــد� آن روز نیــز در اتاقــش  ــه همــراه دارن ــا خــود ب اجســام کهــن در ســفر زمــان ب
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ــای  ــه همه ج ــت ک ــی اس ــرد در اتاق ــور ک ــت و تص ــم گذاش ــمانش را روی ه چش
ــی  ــدب و برخ ــی مح ــر، بعض ــا مقع ــی از آینه ه ــت� بعض ــده اس ــه کاری ش آن آین
ــز زنگاربســته و  ــاره ای نی ــگ� پ ــد و برخــی بی رن مســطح اند� بعضی هایشــان رنگی ان
ــا  ــد و در جهت ه ــی  دارن ــای متفاوت ــکل ها و اندازه ه ــا ش ــد� آینه ه ــی صیقلی ان برخ
ــا خــودش فکــر کــرد وقتــی انســان وارد  و زاویه هــای گوناگــون تعبیــه شــده اند� ب
ایــن اتــاق می شــود و در وســط آن می ایســتد، هــزاران تصویــر از همــان یــک فــرد 
ــتعداد،  ــب اس ــه ای به حس ــر  آین ــد و ه ــد می آی ــف پدی ــای مختل ــن آینه ه در ای
ــان  ــک انس ــان ی ــاص از هم ــوه ای خ ــر و جل ــود، تصوی ــکل خ ــگ و ش ــدازه، رن ان
پدیــدار می کنــد� درســت مثــل آدم هــای مختلفــی کــه او در مجموعــه ی خــودش، 
ــای  ــا ویژگی ه ــان ب ــا انس ــه، صده ــود� در آن مجموع ــه ب ــت گرفت ــه کار و فعالی ب
ــتاده در  ــان ایس ــک انس ــوه ی ی ــی و جل ــی تجل ــه همگ ــد ک ــود دارن ــف وج مختل
ــد� او می دانســت کــه جنــس اولیــه ی کارش از شیشــه و آینــه اســت  وســط اتاق ان
و افــراد مختلــف را انعــکاس توانمنــدی و تــالش خــود در مرکــز آن اتــاِق سراســر 
آینــه می دانســت� ایــن اتــاق آینــه ای را همیشــه در ذهــن خــود داشــت و هنــگام 
ــه  ــره می شــد ب ــاق می ایســتاد و خی ــت و درون ات ــه می رف ــود ک ــا ب توســعه و ارتق
دیوارهــای سراســر آینــه: »آینــه ی رنــگ تــو عکــس کسی ســت/ تــو ز همــه رنــگ 

جــدا بــوده ای«�
آنچــه از بررســی رونــد فعالیــت ابراهیــم عســگریان در زمینــه ی صنعــت شیشــه 
برمی آیــد، این گونــه اســت کــه وی در ســال 1359 شــرکت ایران تــول را در 
ــن  ــت� ای ــرده اس ــدازی ک ــزی راه ان ــتان مرک ــاوه از اس ــتان س ــدوده ی شهرس مح
ــرای  ــب ب ــع قال ــن به موق ــاد تأمی ــت بســیار زی ــه اهمی ــا توجــه ب ــه ب ــدازی ک راه ان
خطــوط ظــروف شیشــه ای انجــام شــده، به نوعــی آغازگــر رســمی رشــته اقدامــات 
ــه وی در  ــت ک ــیبی اس ــیر پُرفرازونش ــدم در مس ــتین ق ــت و نخس ــن صنع او در ای
ــادی از  ــیار زی ــداد بس ــودن تع ــا دارا ب ــه ب ــن کارخان ــون ای ــرار دارد� هم اکن آن ق
ــواع  ــای الزم، ان ــن قالب ه ــر تأمی ــالوه ب ــین های CNC و UNIVERSAL ع ماش
قطعــات یدکــی کارخانه هــا و ماشــین آالت پروژه هــای جدیــد را نیــز تولیــد 
می کنــد� انــواع ماشــین آالت جابه جایــی و حمــل شیشــه، تجهیــزات ضــروری بــرای 
صنایــع نفــت و گاز و پتروشــیمی، ســازه های فلــزی ربات هــا و��� ازجملــه تولیــدات 
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ــوند� ــوب می ش ــه محس ــن کارخان ای
این گونــه اســت کــه ابراهیــم عســگریان دو ســال پــس از نخســتین قــدم خــود 
در راه  انــدازی شــرکت ایران تــول، شــرکت بلــور شیشــه ی کاوه را در شــهر صنعتــی 
کاوه تأســیس کــرد� ماشــین آالت خطــوط تولیــد ایــن کارخانــه از کشــورهای ایتالیا، 
آلمــان، فرانســه و انگلســتان خریــداری شــد و بــا دانــش و تکنولــوژی روز، به طــور 
انبــوه ظــروف شیشــه ای تولیــد کــرد� ظرفیــت تولیــد ایــن واحــد 5۸ هــزار تُــن در 
ســال اســت� طراحــی و ســاخت بخــش اعظــم خطــوط تولیــد به دســت متخصصــان 
ــن  ــود� ای ــام می ش ــه ی کاوه انج ــی شیش ــروه صنعت ــی گ ــی و مهندس ــم طراح تی
شــرکت بــا بیــش از ده خــط تولیــد بلــور ســینگل گاب و دبــل گاب و ســه ماشــین 

چــاپ، نقــش تعیین کننــده ای در بــازار مصــرف داخلــی و صــادرات دارد�
ــور  ــواع بل ــد ان ــه تولی ــروع ب ــرکت ش ــن ش ــیس ای ــا تأس ــگریان ب ــم عس ابراهی
شــامل لیــوان، اســتکان، انــواع بشــقاب، دیــس، کاســه و��� به صــورت ســاده و رنگــی 
کــرد� همچنیــن بلــوک شیشــه ای از محصــوالت عمــده ی ایــن واحــد تولیــدی بــه 
شــمار می آیــد� ایــن شــرکت بــا داشــتن ماشــین های چــاپ روی محصــوالت بلــور، 
گام دیگــری بــا هــدف خودکفایــی تولیــد محصــوالت بلــور برداشــت� وی یــک ســال 
بعــد یعنــی در ســال 13۶۲ نیــز، کارخانــه ی شیشــه ی مظــروف یــزد را بــا دارا بــودن 
دو کــوره بــا هــدف تولیــد انــواع ســرویس های غذاخــوری بلــوری خصوصــاً تولیــد 
محصوالتــی بــه روش پرســی، بــه مجموعــه ی کارخانجــات گــروه صنعتــی شیشــه ی 
کاوه اضافــه کــرد� ایــن کارخانــه به منظــور تولیــد مؤثــر و بهــره وری بیشــتر تأســیس 
ــرای توســعه ی خطــوط تولیــد جدیــد را تــا  شــد و هنــوز هــم ظرفیت هــای الزم ب
۲5 خــط تولیــد داراســت� هم اکنــون حــدود پانصــد نفــر نیــروی فعــال در بخــش 
تولیــدی کارخانــه مشــغول بــه کار هســتند� اخیــراً یــک ماشــین چــاپ هشــت رنگی 
ــن  ــه مشــتریان ای ــر ب ــوع محصــوالت و پاســخ گویی قوی ت ــدف توســعه ی تن ــا ه ب

محصــوالت، بــه خــط تولیــد ایــن کارخانــه اضافــه شــده اســت�

پیشتاز در خاورمیانه
تولیــد  به منظــور  گرفــت  تصمیــم  عســگریان  ابراهیــم   ،13۶۶ ســال  در 
شیشــه های جــام )شــیت( در ضخامت هــای مختلــف کارخانــه ی دیگــری راه انــدازی 
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ــاوه جام را  ــه ی س ــی های الزم، کارخان ــس از بررس ــد و پ ــه کار ش ــت ب ــد� او دس کن
در زمینــی بــه مســاحت ۸�5 هکتــار و زیربنــای 33500 متــر مربــع در شــهر صنعتــی 
کاوه تأســیس کــرد� قصــد عســگریان ایــن بــود کــه حــاال واحــد تولیــد شیشــه های 
ســاده بتوانــد بــا چهــار خــط تولیــد هم زمــان و بــا حجــم تولیــد ۲50 تــن روزانــه، 
شیشــه هایی در ضخامت هــای یــک تــا هشــت میلی متــر را بــرای مصــارف مختلــف 
ــن  ــال 137۸ در همی ــم در س ــجر را ه ــه ی مش ــد شیش ــط تولی ــد� او خ ــد  کن تولی
کارخانــه احــداث کــرد کــه اینــک بــا ظرفیــت تولیــد روزانــه 1۲0 تــن، مجموعــه ی 
ــورهای  ــی و کش ــازار داخل ــه در ب ــد ک ــد می کن ــجر را تولی ــای مش ــی از گل ه کامل
ــه فــروش می رســند� ازآنجاکــه هــدف عســگریان همــواره جلــب رضایــت  منطقــه ب
ــه نیــاز اوســت، ایــن تولیــدات تنوعــی از رنگ هــای ســبز،  مشــتری و پاســخ گویی ب

ــد� ــی و دودی دارن ــز، آب برن
در ســال 13۶9، زمــان احــداث شــرکت کاوه ســیلیس فــرا رســیده بــود� 
ــرآوری  ــرای ف ــی کاوه ب ــهر صنعت ــل ش ــان مح ــرکت را در هم ــن ش ــگریان ای عس
ســیلیس و مــواد اولیــه راه انــدازی کــرد و ســال بعــد نیــز به ســرعت بــرای راه انــدازی 
ــد  ــط تولی ــرکت نخســتین خ ــن ش ــرد� ای ــدام ک ــوت اق ــرکت شیشــه ی ایران فل ش
ــا در  ــای روز دنی ــری تکنولوژی ه ــه به کارگی ــت ک ــران اس ــوت در ای ــه ی  فل شیش
صنعــت شیشــه، کارخانــه را بــه یکــی از تولیدکننــدگان پیشــتاز شیشــه ی فلــوت در 
ــای سیســتم های کنتــرل  ــه نیــز تبدیــل کــرده اســت� بهره گیــری از مزای خاورمیان
ــک  ــتم رباتی ــن سیس ــه و همچنی ــام شیش ــر ج ــد ه ــک در تولی ــت اتوماتی کیفی
تخلیــه و بارگیــری پایانــی، مجموعــه ی عســگریان را به شــکل درخــور توجهــی در 
تولیــد انــواع مختلــف شیشــه های فلــوت الزم بــرای کارخانجــات تولیــد شیشــه ی 

ــا کــرد� اتومبیــل توان

رمز موفقیت بیشتر: تولید ماده ی اولیه
صبح است ساقیا قدحی پرشراب کن   دور فلک درنگ ندارد شتاب کن

ــودکارش را  ــگریان خ ــد� عس ــه می ده ــعر را ادام ــدن ش ــو خوان ــری رادی مج
می گــذارد روی کاغــذ و لحظاتــی فــارغ از آنچــه یادداشــت کــرده، بــه رادیــو گــوش 
ــه  ــه ب ــل شیش ــد تبدی ــه گام فراین ــل گام ب ــدازی و تکمی ــس از راه ان ــد� او پ می ده
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کاالهــا و اجنــاس مــورد نیــاز مشــتری و ارتقــای کیفیــت ایــن محصــوالت، حــاال بــه 
ایــن نتیجــه رســیده کــه یکــی از مــواد اولیــه ی مهــم در صنعــت شیشــه، کربنــات 
ــران،  ــن محصــول در ای ــه تولیــد محــدود ای ــا توجــه ب ــد ب ســدیم اســت� او می دان
گــروه صنعتــی شیشــه ی کاوه بــرای پاســخ گویی بــه نیــاز بــازار داخــل و همچنیــن 
ــدیم  ــات س ــد کربن ــه ی تولی ــک کارخان ــد ی ــی بای ــع داخل ــی صنای ــش پویای افزای
ــه دفتــرش  ــز نیســت� از صبــح کــه ب احــداث کنــد� مثــل همیشــه »درنــگ« جای
رســیده، نقشــه ی راهــی را کــه در ذهنــش بــرای احــداث کارخانــه ی جدیــد ایجــاد 
شــده، مرحله به مرحلــه روی کاغــذ تصویــر کــرده اســت� همــان میانــه ی راه منــزل 
ــران مرتبــط را خواســته اســت کــه یکــی یکــی از راه  ــر از مدی ــر، ســه نف ــه دفت ب
ــود،  ــام ش ــد انج ــه را بای ــات آنچ ــای کلی ــر، بن ــا ظه ــینند و ت ــند� می نش می رس
ــا از  ــت، ام ــش اس ــواری در پی ــه راه دراز و دش ــد ک ــد� او می دان ــی می کنن بررس
ایــن راه هــا کــه بیشترشــان بــه مقاصــد مشــخص منتهــی شــده بــود، زیــاد پیمــوده 
اســت� ناهــار کــه می خــورد، همچنــان صــدای مجــری رادیــو تــوی گوشــش اســت: 

ــدارد���« »دور فلــک درنــگ ن
ــه ی  ــودا را در مجموع ــیمیایی کاوه س ــع ش ــال 1375، صنای ــگریان در س عس
ــرکت  ــای ش ــرد� فعالیت ه ــیس ک ــه ی کاوه تأس ــی شیش ــروه صنعت ــات گ کارخانج
ــر تولیــد کربنــات ســدیم ســبک و  صنایــع شــیمیایی کاوه ســودا متمرکــز اســت ب
ســنگین و همچنیــن، جوش شــیرین بــا کیفیــت زیــاد مطابــق بــا آخریــن فناوری هــا� 
ــه های  ــد شیش ــرای تولی ــان را ب ــه ی تاب ــور شیش ــرکت بل ــد، ش ــال بع ــک س او ی
ــور و  ــه ی بل ــرد� کارخان ــی کاوه تأســیس ک مشــجر، جــار و بطــری در شــهر صنعت
شیشــه ی تابــان در طــول دهه هــای هفتــاد و هشــتاد در زمینــه ی تولیــد بطــری و 
جــار، بــا فعالیــت مســتمر خــود نقــش بســزایی در صنعــت ظــروف شیشــه ای ایفــا 
نمــود و پــس از وقفــه ای، مجــدداً از ســال 1395 بــا ایجــاد تغییراتــی فعالیــت خــود 
را از ســر گرفــت� ایــن واحــد تولیــدی بــا بهره منــدی از تــوان مهندســان جــوان و 
نیــروی کار خبــره و نیــز، اســتفاده از کــوره ی 150تنــی خــود توانســت در تولیــد 
ــی  ــی و اختصاص ــارف عموم ــرای مص ــب ب ــار مناس ــری و ج ــی از بط ــواع متنوع ان
در صنایــع غذایــی بــه موفقیت هــای چشــمگیری دســت یابــد� عســگریان از 
طریــق همیــن واحــد در صــادرات محصــوالت خــود بــه کشــورهای همســایه نیــز 
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ــری  ــای معتب ــن شــرکت گواهینامه ه ــه ای ــای چشــمگیری داشــت؛ چراک فعالیت ه
ــا اســتاندارد جهانــی دارد� ــرای تولیــد محصــوالت ب ب

آینه چون نقش تو بنمود راست...
عســگریان مجلــه ی روی میــز اتــاق انتظــار را برداشــت و ورق زد� میــان 
ــه ای از یــک روزنامــه ی  نشــریات پزشــکی و تبلیــغ تجهیــزات دندان پزشــکی، مقال
ــش  ــب پی ــر مطال ــه دیگ ــدن آن را ب ــرد� خوان ــب ک ــرش را جل ــته نظ تاریخ گذش
رویــش ترجیــح داد: »���درون آدمیــان، آینــه کاری دســت  توانــای پــروردگار اســت� 
ــه ی  ــا آین ــد ت ــرار می گیرن ــم ق ــار ه ــرگ در کن ــد از م ــرانجام بع ــا س ــن آینه ه ای
تمام قــدی را بســازند کــه تجلی گــر جلــوه ی خداونــد اســت���« ابراهیــم عســگریان 
ــر ایــن اعتقــاد اســت کــه آیینه هــا تجلــی اســرار الهــی  و  خــودش هــم همیشــه ب
ــتان های  ــالت و داس ــه تمثی ــیئی ک ــد ش ــد تولی ــد� فراین ــه ی آگاهی ان ــاد مبادل نم
ــوفان و  ــان، فیلس ــدگاه عارف ــن، دی ــده و همچنی ــان ش ــف آن بی ــیاری در وص بس
ادیبــان در خصــوص آن مهــم و شایســته ی بررســی اســت، همیشــه برایــش خیلــی 
جالــب بــوده اســت� به ویــژه آنکــه در ایــن مســیر، کارآفرینــی هــم صــورت بگیــرد 
و صدهــا نفــر در خــط تولیــد آن بــه کار گرفتــه شــوند� نوبتــش شــده بــود� خانــم 
منشــی بــه داخــل مطــب هدایتــش کــرد� دکتــر کــه آینــه ی دندان پزشــکی اش را 
ــن  ــان در ای ــرد، او همچن ــی می ک ــا را بررس ــای ابراهیم آق ــود و دندان ه ــته ب برداش

فکــر بــود: »آینــه چــون نقــش تــو بنمــود راســت���«
فعالیــت شــرکت شیشــه ی کاوه فلــوت در ســال 1379 آغــاز شــد تــا بــه تولیــد 
ــرکت در  ــن ش ــردازد� ای ــت بپ ــس و لمینی ــه، رفلک ــوت، آین ــه های فل ــواع شیش ان
زمینــی بــه مســاحت 1۲ هکتــار و زیربنــای 77 هــزار مترمربــع در شــهر صنعتــی 
ــن مجموعــه، همــه ی بخش هــای  ــرای ســاخت ای کاوه تأســیس شــد� عســگریان ب
عملیــات مهندســی پایــه و تفصیلــی و نیــز، کارشناســان و مهندســان توانمنــد گــروه 
صنعتــی شیشــه ی کاوه را بــه کار گرفــت� ظرفیــت تولیــد ایــن کارخانــه ۲۲0000 
تــن شیشــه ی فلــوت در ســال اســت و راه انــدازی خــط تولیــد شیشــه ی طلــق دار 
ــری  ــال و به کارگی ــر انتق ــال، بیانگ ــع در س ــر مرب ــون مت ــت دو میلی ــا ظرفی آن ب

ــت شیشــه اســت� ــد در صنع ــای جدی فناوری ه
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گام بعــدی، راه انــدازی شــرکت ابهرســیلیس در ســال 13۸0 در شــهرک صنعتی 
ــد  ــه تولی ــن کارخان ــت ای ــن فعالی ــود� مهم تری ــن ب ــع در اســتان قزوی ــه واق حیدری
ــه ی  ــد شیش ــه در تولی ــواد اولی ــوان م ــده به عن ــت دانه بندی ش ــیلیس و دولومی س
جــام اســت کــه در مقایســه بــا روش هــای ســنتی، باعــث افزایــش درخــور توجهــی 
در کیفیــت محصــول نهایــی شــده اســت� عســگریان ایــن نکتــه را در نظــر گرفتــه 
ــایت  ــی س ــه ی کاوه در نزدیک ــی شیش ــروه صنعت ــی گ ــادن اختصاص ــه مع ــود ک ب
ــت  ــا کیفی ــی ب ــد محصوالت ــن نشــانه ی تولی ــته باشــند و همی ــرار داش ــه ق کارخان

زیــاد اســت�

بزرگ ترین تولیدکننده ی متانول جهان
ــمت  ــه از س ــیمی ک ــود� نس ــره ب ــا خی ــه دری ــرد ب ــود� م ــال 13۸3 ب ــار س به
ــش  ــرد� در ذهن ــی می ک ــش تداع ــنایی را برای ــوش و آش ــوی خ ــد، ب ــا می وزی دری
ــی  ــه زندگ ــق و رزق را ب ــه رون ــازه ک ــتم ت ــک سیس ــد ی ــازی و بازتولی ــوق نوس ش
افــراد بکشــاند، ایجــاد شــده بــود� نــگاه کــرد بــه زیــر پایــش� ایســتاده بــود روی آن 
ــرای  ســازه ی دریایــی آشــنا کــه محــل مخصــوص پهلوگیــری و مهــار کشــتی ها ب
ــوالً درون  ــکله ها معم ــه اس ــود اندیشــید ک ــا خ ــدازی کاالســت� ب ــری و باران بارگی
ــر برخــورد امــواج و  ــی ایمــن در براب ــا مکان حوضچــه ی بنــادر ســاخته می شــوند ت
ــاز  ــان« فکــری نی ــه »توف ــود و ب ــه در فکــرش زده شــده ب ــان« باشــند� جرق »توف
ــاوره ی  ــد مش ــه قص ــکله را ب ــرور، اس ــش و غ ــا آرام ــه ب ــتاب ک ــا ش ــه ب ــت� ن داش

ــا مدیرانــش تــرک کــرد� تلفنــی ب
ــتان  ــر اس ــدر دی ــول کاوه را در بن ــرکت متان ــال 13۸3، ش ــگریان در س عس
بوشــهر راه انــدازی کــرد� متانــول به  عنــوان محصولــی ارزشــمند جایگزیــن 
ــر اینکــه ســوختی پــاک  ــرای LPG گازوئیــل و بنزیــن اســت؛ عــالوه ب مناســبی ب
بــرای خودروهــا محســوب می شــود، در صنایــع تولیــدی حالل هــا، رنگ هــا، 
ــترده ای دارد�  ــرد گس ــه کارب ــاده ی اولی ــوان م ــز به عن ــا نی ــتیک ها و ضدیخ ه پالس
مجتمــع پتروشــیمی متانــول کاوه بزرگ تریــن تولیدکننــده ی متانــول جهــان اســت 
و احــداث اســکله ی اختصاصــی در ســواحل خلیج فــارس در مجــاورت ســایت پــروژه 
بــرای صــادرات محصــوالت تولیــدی، از مزایــای ایــن طــرح بــه شــمار مــی رود� در 
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ایــن مجموعــه، شــرکت سوئیســی کازال ارائه کننــده و لیســانس دهنده اســت� 
شــرکت پیــدک پیمانــکار مهندســی تفضیلــی و خدمات رســانی در خریــد تجهیــزات 
محــدوده ی فراینــدی اســت و شــرکت فنی مهندســی پتــروکاوه به عنــوان پیمانــکار 
ــی  ــش یوتیلیت ــی بخ ــه و تفضیل ــی پای ــراح مهندس ــدازی، ط ــب و راه ان ــی نص اصل
ــین آالت  ــزات و ماش ــی از تجهی ــاخت بخش ــات س ــده ی خدم ــن ارائه کنن و همچنی

اســت�
ــود را  ــت خ ــدوده ی فعالی ــگریان مح ــه عس ــود ک ــال هایی ب ــر س ــاال دیگ ح
ــق  ــر مناط ــعه داده و در دیگ ــاوه توس ــهر س ــه ی ش ــزی و مجموع ــتان مرک از اس
ــس  ــود� پ ــرده ب ــت شیشــه احــداث ک ــا صنع ــط ب ــز کاری مرتب ــز، مراک کشــور نی
ــید�  ــارس می اندیش ــه ف ــه ب ــای شیش ــاال آق ــهر، ح ــن و بوش ــتان های قزوی از اس
ــد  ــات ســدیم کاوه را به منظــور تولی ــه در ســال 13۸4، شــرکت کربن ــود ک ــن ب ای
کربنــات ســدیم ســبک و ســنگین در فیروزآبــاد راه انــدازی کــرد� ظرفیــت عملیاتــی 
کارخانــه ی کربنــات ســدیم کاوه بــا توجــه بــه تجــارب و توانمندی هــای اجرایــی و 
فنــی گــروه صنعتــی شیشــه ی کاوه 1000000 تــن در ســال اســت� ایــن کارخانــه 
ــادرات  ــکان ص ــه ام ــد، بلک ــع می کن ــور را مرتف ــل کش ــاز داخ ــه ی نی ــا هم نه تنه
بخــش اعظمــی از محصــول ضــروری بــرای صنایــع شیشــه و بلــور، صنایــع شــوینده 
و پاک کننــده، تصفیــه ی آب، پتروشــیمی ها و��� را نیــز بــه کشــورهایی نظیــر 
ترکیــه، عــراق، هنــد، اوکرایــن، یونــان، امــارات، ارمنســتان، تاجیکســتان و��� فراهــم 

کــرده اســت�

سالی که نکویی از بهارش پیدا بود!
ــدارد و در آن  ــز خاصــی ن ــل ســال همیشــه به خودیِ خــود، چی لحظــه ی تحوی
لحظــه غیــر از رســیدن لحظــه ی اعتــدال بهــاری، هیــچ اتفــاق خــاص دیگــری در 
عالــم واقــع رخ نمی دهــد، حتــی نــو شــدن طبیعــت و حیــات هــم صرفــاً در همــان 
لحظــه محقــق نمی شــود؛ بلکــه از روزهــا قبــل، ایــن رونــد آغــاز شــده اســت� ایــن 
ــرای ماســت و شــمارش تقویــم  ــو ب لحظــه ازنظــر اینکــه نقطــه ی شــروع ســالی ن
زندگــی مــا از آن لحظــه در ســالی جدیــد آغــاز می شــود، بســیار ارزشــمند اســت� 
ــی  ــدن و اجرای ــو ش ــرای ن ــرد ب ــای منحصربه ف ــی از بهانه ه ــوع یک ــن موض همی
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ــروع  ــه، آن ش ــت� او آن لحظ ــگریان اس ــم عس ــزرگ ابراهی ــای ب ــردن تصمیم ه ک
ــد  ــای جدی ــا و عملکرده ــتر اتفاق ه ــتند، بس ــو هس ــر ن ــه به ظاه ــا را ک و آن روزه
ــه ی  ــد، آن لحظ ــن دی ــا همی ــد و ب ــندانه می بین ــه و خداپس ــوب، عاقالن ــیار خ بس
ســال را قــدر می دانــد� اگرچــه همــه ی این هــا بارهــا و بارهــا در تمامــی نوروزهــای 
ــوروز ســال 13۸5 را طــور دیگــری همیشــه در  ــا او ن زندگــی اش تکــرار شــده، ام
خاطــرش داشــته اســت� نــوروزی کــه از همــان لحظــه ی تحویــل ســال می دانســت 
ســالی بســیار پربارتــر و پرکارتــر در پیــش خواهــد داشــت و از خــدا خواســته بــود تا 
حــال خــودش و تمامــی انســان هایی را کــه در چرخــه ی اقتصــادی زیرمجموعــه ی 
ــوب و  ــد و قل ــل کن ــوال تبدی ــن اح ــه بهتری ــد، ب ــت می کردن ــی و فعالی او زندگ

ــر رزق و روزی خــود گیــرد� ابصارشــان را در پنــاه پُ
ســال 13۸5 بــرای ابراهیــم عســگریان ســال پرتــالش و خاصــی بــود� او کــه از 
همــان آغــاز ســال در افــکار بهــاری خــود طــراوت کارآفرینــی و شــکوفایی را یافتــه 
ــود، ابتــدا شــرکت شیشــه ی آســافلوت را در شــهرک صنعتــی ورجــوی واقــع در  ب
شهرســتان مراغــه از اســتان آذربایجــان شــرقی تأســیس کــرد� هــدف عســگریان از 
ــن  ــس در ای ــه و رفلک ــوت، آین ــه های فل ــواع شیش ــد ان ــز، تولی ــن مرک ــداث ای اح
منطقــه از کشــور بــود� ایــن شــرکت به عنــوان یکــی از کارخانجــات بســیار بــزرگ 
تولیــد شیشــه ی فلــوت در ایــران بــا اســتفاده از آخریــن فناوری هــا در به کارگیــری 
ماشــین آالتی نظیــر سیســتم روباتیــک بارگیــری، ماشــین نشــان گذاری، سیســتم 
ســنجش ضخامــت و کشــش شیشــه و��� محصوالتــی باکیفیــت، مطابــق بــا 
ــن  ــزرگ، ای ــوره ی ب ــک ک ــتفاده از ی ــد� اس ــد می کن ــا تولی ــتانداردهای روز دنی اس
کارخانــه را در تولیــد محصوالتــی بــا رنگ هــا و ضخامت هــای مختلــف توانــا کــرده 
اســت� خــط تولیــد آینــه ی ایــن شــرکت نیــز در اواســط ســال 1390 و همچنیــن 
خــط تولیــد شیشــه ی پوشــش دار ایــن کارخانــه نیــز کــه مجهــز بــه آخریــن فناوری 

ــرداری رســید� ــه بهره ب روز دنیــا از کشــور آلمــان اســت، اواخــر همــان ســال ب
در همیــن ســال 13۸5 بــود کــه عســگریان بــه آنچــه مدت هــا در ســر 
ــه ای  ــود جــز احــداث کارخان ــزی نب ــه ی عمــل پوشــاند و آن چی ــد، جام می پروران
ــهرک  ــت گلس در ش ــه ی فرس ــرکت شیش ــال ش ــران� آن س ــای ای ــارج از مرزه خ
ــروع  ــوریه ش ــور س ــق کش ــهر دمش ــی کیلومتری ش ــع در س ــدرا واق ــی ع صنعت
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ــه  ــد ک ــوریه باش ــه در س ــده ی شیش ــه ی تولیدکنن ــا کارخان ــا تنه ــرد ت ــه کار ک ب
ظرفیــت تولیــد آن ۲۲0000 تــن شیشــه ی فلــوت در ســال اســت� شیشــه ی فلــوت 
ســفید، ســبز اتومبیلــی، برنــز و همچنیــن آینــه ی نقــره از محصــوالت تولیــدی ایــن 

ــه اســت� کارخان
ــوان  ــه به عن ــود ک ــز ب ــور کاوه نی ــرکت بل ــدازی ش ــال راه ان ــال 13۸5 س س
ســومین کارخانــه ی تولیدکننــده ی ظــروف شیشــه ای در گــروه صنعتــی شیشــه ی 
ــه در آن ســال،  ــدازی ایــن کارخان کاوه قلمــداد می شــود� هــدف عســگریان از راه ان
توســعه ی بــازار و غنی ســازی ســبد محصــوالت کاوه بــود� ایــن کارخانــه دارای یــک 
کــوره ی ذوب و یــازده خــط تولیــد اســت کــه محصــوالت تولیــدی بــه روش گریــز 
از مرکــز، محصــوالت ســنگین وزن نظیــر پــارچ و همچنیــن محصــوالت دوتکــه نیــز 

ــوند� ــد می ش در آن تولی

سالی برای زیارت و تجارت در مشهد
ــه مشــهد مقــدس ســفر  ســال 13۸9 اســت� ابراهیــم عســگریان قصــد کــرد ب
ــاً  ــه اتفاق ــرود ک ــش ب ــه زیارت ــم ب ــود ابراهی ــده ب ــا طلبی ــه آق ــت اینک ــد� نخس کن
ــام هشــتم را نوعــی حــج فرعــی می دانســت�  ــارت آســتان ام خــودش همیشــه زی
ــن  ــکرانه ی ای ــه ش ــود و ب ــی خ ــدی صنعت ــز تولی ــش مراک ــرای افزای ــه ب دوم اینک
ــه  ــاهرود را ک ــان و ش ــمنان، دامغ ــار، س ــود� گرمس ــده ب ــر ش ــه زائ ــود ک ــت ب برک
پشــت ســر گذاشــت، غــرق تفکــر در آنچــه گذشــت، بــود� از شــاهرود تــا ســبزوار 
ــان  ــه می ــخن ب ــز س ــا و همه چی ــش از همه ج ــود و همراهان ــیاری ب ــافت بس مس
می آوردنــد� حدفاصــل شــاهرود تــا ســبزوار کــه جــاده بیــن دو زیســتگاه تــوران و 
میاندشــت قــرار دارد، از نقــاط آســیب خیز یوزهاســت و موضــوع ســخن در ماشــین 
ایــن اســت کــه تعــداد زیــادی از جانــوران و حیــات وحــش منطقــه ازجملــه یــوز 

ــده اند� ــته ش ــون کش تاکن
ــاال  ــه ح ــه اینک ــان و ب ــرعت و قدرتش ــه س ــد، ب ــا می اندیش ــه یوزه ــم ب ابراهی
ــل  ــکارش مث ــی کشــور اســت� اف ــه ای و جهان ــی، منطق ــاد مل ــگ نم ــر یوزپلن دیگ
ــیار  ــی بس ــه جای ــد ب ــود می برن ــا خ ــد و او را ب ــم می تنن ــر در ه ــای زنجی حلقه ه
ــه مشــهد رســیده و شــرکت شیشــه ی  دورتــر از وســعت کویــر� او در رؤیاهایــش ب
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ــرده  ــیس ک ــهد تأس ــهر مش ــان ش ــی کاوی ــهرک صنعت ــان را در ش ــوت کاوی فل
ــا تولیــد شیشــه ی شــمال شــرق کشــور و کشــورهای همســایه را نیــز در  اســت ت
اختیــار بگیــرد� بــه ایــن می اندیشــد کــه بــا ایــن پــروژه ی جدیــد نیــز چــه تعــداد 
هم وطــن را می تــوان بــه فعالیتــی پرثمــر گمــارد تــا هــم خــدای را خــوش بیایــد، 
ــرای او و  ــن ســفر ب ــام را و هــم بنــدگان خــدای را� مطمئــن اســت کــه ای هــم ام
ــروژه ی  ــن پ ــدرِت« ای ــرعت و ق ــه »س ــت� او ب ــن اس ــرزمینش خوش یُم ــام س تم
تــازه در توانمندســازی اقتصــادی کشــور ایمــان دارد� ســرش را بــاال می گیــرد و از 
ــد،  ــا چشــم کار می کن ــه دوردســت� ت ــره می شــود ب پشــت شیشــه ی ماشــین خی
ــح می دهــد کــه  خشــکی اســت و بوته هــای خــار� یکــی دیگــر از همراهــان توضی
یوزهــا بــرای زندگــی، مناطــق خشــک و بــاز مثــل اســتپ ها و علفزارهــا را انتخــاب 
ــرعت  ــا س ــد ب ــوز می توان ــه ی ــت ک ــی اس ــن محیط های ــون در چنی ــد؛ چ می کنن
ــع از  ــا مان ــوه نه تنه ــان انب ــدود، خــالف جنــگل کــه وجــود درخت ــی شــکار ب در پ
ــوی دیــدش  ــا انداختــن ســایه جل ــور می شــود، کــه شــب ها ب حرکــت ســریع جان

می گیــرد� را 
پروژه هــای طراحــی و مهندســی ایــن شــرکت نیــز به دســت شــرکت پتــروکاوه 
ــم  ــید� ابراهی ــام رس ــه انج ــی کاوه ب ــروه صنعت ــه ی گ ــرکت های زیرمجموع از ش
مراحــل انتخــاب و خریــد ماشــین آالت ایــن کارخانــه را در شــهر دوســلدورف آلمــان 
هم زمــان بــا نمایشــگاه شیشــه ی Glasstec انجــام داد و ســپس، عملیــات انتقــال 
ماشــین آالت بــه کشــور انجــام شــد� طراحــی ایــن خــط به گونــه ای انجــام شــده کــه 
در بخــش تولیــد صنعتــی خــودرو بســیار انعطــاف داشــته باشــد و از کوچک تریــن 

ــرد� ــر می گی ــانتی متر( را در ب ــایزها )3۶۶×۶00 س ــن س ــا بزرگ تری ت
و امــا کارخانــه ی توســعه ی بلــور کاوه بــه همــت گــروه صنعتــی شیشــه ی کاوه 
به عنــوان چهارمیــن کارخانــه ی تولیــد بلــور بــا هــدف خودکفایــی ایــران در تولیــد 
انــواع گیــالس و ظــروف 90�0 ســال 139۶ در زمینــی بــه مســاحت ۲35۶00 متــر 
مربــع واقــع در شــهر صنعتــی کاوه شــروع بــه فعالیــت کــرد� ماشــین های خطــوط 
تولیــد ایــن پــروژه از آخریــن تکنولــوژی موجــود بهــره برده انــد و از کشــور ایتالیــا 
ــدام 140  ــت هرک ــه ظرفی ــوره ب ــامل دو ک ــه ش ــن کارخان ــده اند� ای ــداری ش خری
تــن در روز و دوازده خــط تولیــد اســت� تمامــی عملیــات طراحــی و مهندســی آن 
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ــه ی  ــرکت های زیرمجموع ــروکاوه از ش ــرکت پت ــی ش ــان داخل ــت متخصص به دس
گــروه صنعتــی شیشــه ی کاوه انجــام شــده اســت�

یاری گرفتن از نظام بانکی
رئیــس شــعبه نیم خیــز می شــود و از همــان فاصلــه بــا ایمــا و اشــاره 
ــه  ــزش نشســته و مشــخص اســت ک ــد� کســی آن طــرف می چاق ســالمتی می کن
ــا  ــد ت ــرون بمان ــد بی ــح می ده ــگریان ترجی ــد� عس ــول نمی کش ــی ط کارش خیل
ــه ی  ــه صفح ــد ب ــگاه می کن ــیند و ن ــود� می نش ــی وارد نش ــل خلل ــر قب در کار نف
تلویزیونــی کــه بــه دیــوار نصــب اســت و در حــال پخــش برنامــه ی صبحگاهــی امــا 
ــه  ــدان ب ــی از کارمن ــا و یک ــک باجه ه ــه تک ت ــد ب ــگاه می کن ــت� ن ــدون صداس ب
ــا  ــم ت ــن رئیــس شــعبه ه ــه همی ــی آورد ک ــه خاطــر م ــد� ب ــد می آی نظــرش جدی
چنــدی پیــش، پشــت باجــه بــود و بعــد معــاون شــد و حــال، در جایــگاه ریاســت 
ــه ی سیســتم بانکــی را  اســت� همیشــه نظــم و ترتیــب و ارتقــای تخصــص و تجرب
دوســت داشــته اســت� بولتنــی را کــه روی میــز اســت، برمــی دارد و ورق می زنــد�

ــه  ــوط ب ــداری مرب ــکل بانک ــن ش ــد: »کهن تری ــا می خوان ــی از صفحهه در یک
ــه دســت آمــده اســت  دوران آشــوریان و بابلیــان اســت� مدارکــی از ایــن ناحیــه ب
ــاره ی  ــی درب ــی قوانین ــن حموراب ــن در قوانی ــد� همچنی ــک را دارن ــم چ ــه حک ک
ــان نیــز در  ــان و رومی ــده اســت� ســپس یونانی فعالیت هــای بانکــداری وضــع گردی
ــن  ــز در ای ــی نی ــد و نوآوری های ــداری پرداختن ــای بانک ــه فعالیت ه ــان ب معابدش
ــز فعالیت هــای  ــه هنــد و چیــن نی زمینــه داشــتند� در دیگــر نقــاط جهــان ازجمل

ــده���« ــام می ش ــداری انج بانک
ــران در  ــه گری در ای ــت شیش ــی صنع ــد: »ول ــود می اندیش ــا خ ــگریان ب عس
ــی  ــادش می افتــد کــه در جای ــق داشــته اســت� ی هــزاره ی اول قبــل از میــالد رون
خوانــده هــزار ســال پیــش از میــالد، مهــره و منجــوق شیشــه ای در ایــران ســاخته 
ــه ای را در  ــروف شیش ــتفاده از ظ ــی، اس ــای باستان شناس ــت� کاوش ه ــده اس می ش
حوالــی ســال های 1100تــا1۲00ق�م� در ایــران ثابــت می کنــد�« بــه یــاد مــی آورد 
کــه جایــی خوانــده اســت: »به طــور قطــع در دوره ی اشــکانی، شیشــه های 
دست ســاز در ایــران ســاخته شــده اســت و در دوره ی ساســانی شیشــه گران 
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ایرانــی از آخریــن دســتاوردهای تکنیکــی در ســاخت بــه ‘روش َدم’ و نیــز در تــراش 
ــیند� ــش می نش ــدی روی لب های ــد�« لبخن ــوردار بوده ان ــه برخ شیش

ـ جناب عسگریان در خدمتیم� بفرمایید�
ــد�  ــرا می خوان ــت و او را ف ــده اس ــارغ ش ــی ف ــتری قبل ــک از مش ــس بان رئی
ــک  ــس بان ــز رئی ــارج، و وارد محــدوده ی می ــن خ ــد و چی ــای هن به ســرعت از رؤی

می شــود�
اشــتغال زایی و خودکفایــی دو هــدف اصلــی بنیان گــذار گــروه صنعتــی شیشــه ی 
کاوه اســت� عســگریان کــه بــا گــروه صنعتــِی کامــاًل خصوصــی خــود توانســته بــا 
توجــه بــه نیــاز کشــور و صنایــع داخلــی به دنبــال تحقــق اهــداف توســعه ای باشــد، 
در بیشــتر نقــاط کشــور و حتــی خــارج از کشــور، مجموعه هــای تولیــدی وابســته 
بــه گــروه صنعتــی شیشــه راه انــدازی کــرده اســت� فعالیــت یــازده کارخانــه در شــهر 
صنعتــی کاوه ی شهرســتان ســاوه و اشــتغال زایی ده هزارنفــری در مناطــق مختلــف 

کشــور ثمــره ی خودکفایــی ایــن مجموعــه ی صنعتــی اســت�
ــی ابراهیــم  ــی و حرکــت رو بــه رشــد گــروه صنعت از ســوی دیگــر، پویای
ــت�  ــز هس ــارت نی ــک تج ــژه بان ــی به وی ــام بانک ــکاری نظ ــون هم ــگریان مره عس
عمــده ی کارخانجــات گــروه صنعتــی شیشــه ی کاوه بــا همــکاری بانــک تجــارت و 
به کارگیــری راهکارهــای تأمیــن مالــی ایــن بانــک تأســیس شــد و از ســال 1371 
ــت،  ــوت گرف ــت ق ــه های تخ ــد شیش ــا تولی ــاوه جام ب ــه ی س ــت کارخان ــه فعالی ک
بانــک تجــارت همــراه ایــن گــروه صنعتــی بــود� ســابقه ی ایــن همــکاری بــه قبــل 
ــن  ــعه ای ای ــداف توس ــی اه ــات ارزی و ریال ــه ی خدم ــا ارائ ــه ب ــردد ک ــز برمی گ نی
شــرکت محقــق شــده بــود� عســگریان همیــاری بانکــی را همــواره مدنظــر داشــته و 
از آن بهــره بــرده اســت� افــزون بــر نــود درصــد از فراینــد شــروع بــه کار و اســتمرار 
ــکاری  ــت و هم ــا حمای ــی کاوه، ب ــروه صنعت ــه گ ــد در کارخانجــات وابســته ب تولی
ــای  ــک، کارخانه ه ــن بان ــت ای ــا حمای ــت و ب ــه اس ــورت گرفت ــارت ص ــک تج بان

ــزوده شــدند� ــه چرخــه ی تولیــد اف متعــددی تأســیس و ب
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»شیشه« را در بغل سنگ...
غــروب یکــی از روزهــای پاییز اســت� ابراهیــم عســگریان تمامــی روزش را صرف 
ــرب  ــه اذان مغ ــا ب ــرده ت ــف ک ــای مختل ــه کاره ــدد و رســیدگی ب جلســه های متع
ــاال  ــتین هایش را ب ــه آس ــور ک ــره و همان ط ــار پنج ــی رود کن ــت� م ــیده اس رس
ــای  ــه پنجره ه ــل همیشــه نگاهــی ب ــن شــود، مث ــاده ی وضــو گرفت ــا آم ــد ت می زن
ــم انداز  ــه از چش ــدازد ک ــهر می ان ــزرگ ش ــک و ب ــاختمان های کوچ ــون س گوناگ
ــه روزنه هایــی از جنــس شیشــه همیشــه برایــش  ــگاه ب دفتــرش دیــده می شــود� ن
ــِد  ــن جام ــه، ای ــت� شیش ــتگی اش را زدوده اس ــی خس ــوده و به نوع ــش ب لذت بخ
بلوریــن بــا تمامــی کاربردهــای عملــی، فنــی و زینتــی اش، زندگــی او را برکــت داده 
و باعــث شــده اســت کــه او بــرای صدهــا تــِن دیگــر از ابنــای بشــر کارآفریــن باشــد� 
ــه  ــد ک ــی می دان ــت او را از نعمت های ــه عنای ــوکل ب ــدا و ت ــه خ ــان ب ــم ایم ابراهی
وقتــی نصیــب آدم می شــود، به جرئــت می تــوان گفــت بــه همه چیــز دســت یافتــه 
اســت و هیــچ عاملــی نخواهــد توانســت او را از مســیر زندگــی شــیرینش منحــرف 
ــون  ــد؛ چ ــردان روزگارن ــعادتمندترین م ــن س ــراد مؤم ــت اف ــد اس ــد� او معتق کن
نقطــه ی اتــکای خــود را قدرتــی می بیننــد کــه به طورکلــی بــر پایــه ی خواســته ی 
معشــوق و معبــود بنــا نهــاده شــده اســت� جوراب هایــش را کــه درمــی آَوَرد، کســی 
ــاعت  ــه س ــد ب ــگاه می کن ــه ن ــر اســت ک ــود� مســئول دفت ــد و وارد می ش در می زن
و اجــازه ی مرخصــی می خواهــد� عســگریان کارمنــد را مرخــص و خیالــش را 
ــد: »خــدا  ــت� جــوان می گوی ــز بعــد از نمــاز خواهــد رف ــد کــه او نی راحــت می کن
نگهدارتــان باشــد�« و در را می بنــدد و مــی رود� عســگریان بــه سوســوی چراغ هــای 

ــد: ــب می گوی ــر ل ــدازد و زی ــر می ان ــی دیگ ــهر نگاه ــای ش پنجره ه
گر نگهدار من آن ا ست که من می دانم
»شیشه« را در بغل سنگ نگه می دارد

ــه آن، همــواره در  ــن اصــل و تعهــد ب ــت ای ــر رعای ــد ب ــاط و تأکی نظــم و انضب
ســرلوحه ی فعالیت هــای ابراهیــم عســگریان بــوده و همیــن، عامــل موفقیــت وی در 
مدیریــت بزرگ تریــن مجموعــه ی صنعتــی تولیــد شیشــه در کشــور بــوده اســت� او 
بــا دانســتن ایــن نکتــه ی مهــم کــه کارآفرینــی مســیر پُرپیچ وخمــی اســت کــه اگــر 
ــی  ــت، هرکس ــد و در آن وق ــه می کن ــه آن رخن ــرج ب ــد، هرج وم ــم در آن نباش نظ



29 مرد آینه ای در پنجره های زمان

نمی توانــد به آســانی از پــس آن برآیــد، مجموعــه ی خــود را بــه پنــج گــروه بــزرگ 
ــواد  ــین افزار«، »م ــازی و ماش ــت«، »قالب س ــه ی تخ ــه ای«، »شیش ــروف شیش »ظ
ــال های  ــی س ــه ط ــی را ک ــرده و تجارب ــیم بندی ک ــیمی« تقس ــه« و »پتروش اولی

متمــادی اندوختــه، در زیرشــاخه های ایــن پنــج گــروه جــای داده اســت�
ــه ی  ــور و شیش ــزد«، »بل ــروف ی ــه ی مظ ــای »شیش ــب، کارخانه ه به این ترتی
تابــان«، »توســعه ی بلــور کاوه«، »بلــور شیشــه ی کاوه« و »بلــور کاوه« زیرشــاخه ی 
گــروه »ظــروف شیشــه ای« بــه شــمار می رونــد� »آســافلوت«، »کاوه فلــوت«، 
و  »بلــور  و  کاویــان«  »فلــوت  »فرســت گالس«،  »ایران فلــوت«،  »ســاوه جام«، 
ــوند�  ــوب می ش ــت« محس ــه ی تخ ــروه »شیش ــه ی گ ــان« زیرمجموع ــه ی تاب شیش
ــرامیک  ــروکاوه«، »س ــرکت های »پت ــز ش ــین افزار« نی ــازی و ماش ــروه »قالب س گ
فــردا« و »ایران تــول« را دارد� گــروه »مــواد اولیــه« شــامل »کربنــات ســدیم کاوه«، 
»کاوه ســیلیس«، »ابهرســیلیس« و »کاوه ســودا« اســت و گــروه »پتروشــیمی« نیــز 
همــان »پتــروکاوه« را در بــر می گیــرد� این گونــه اســت کــه ابراهیــم عســگریان  از 
حــدود 35 ســال پیــش کــه اولیــن واحــد صنعتــی تولیــد شیشــه و بلــور را راه اندازی 
کــرده، تاکنــون توانســته اســت ماحصــل ســه دهــه فعالیت صنعتــی خــود در صنعت 
بلــور و شیشــه را بــا کارکنانــی حــدود هشــت هــزار نفــر اداره کنــد و بیش از بیســت 
کارخانــه ی فعــال صنعتــی و تولیــدی را در داخــل و خــارج از کشــور در حوزه هــای 

مختلــف تولیــد انــواع شیشــه و بلــور احــداث و راه انــدازی کنــد�

تجلیل های پی درپی
صبــح یکــی از روزهــای زمســتان ســال 1395 اســت� ابراهیــم عســگریان قبــل 
ــگاه می کنــد؛ آیینــه ای کــه طــی  ــار دیگــر در آیینــه ن از خــروج از منــزل، یــک ب
ــت  ــوده اس ــاری او ب ــادی و تج ــای اقتص ــو و تدبیره ــکاس تکاپ ــال انع ــه س این هم
ــاق  ــد� آن روز ات ــه او می نمایان ــش را ب ــالِش روی موهای ــه و ت ــپید تجرب ــرد س و گ
تهــران میزبــان مراســمی اســت کــه بــا حضــور معــاون اول رئیس جمهــور، مهنــدس 
ــارت، و  ــدن و تج ــت، مع ــر صنع ــت زاده، وزی ــدس نعم ــری، مهن ــحاق جهانگی اس
جمعــی از مســئوالن کشــور برگــزار می شــود و از کارآفرینــان برتــر و پیش کســوتان 

ــد� ــه عمــل می آی صنعتــی کشــور تجلیــل ب
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مجموعــه ای کــه او در کشــور راه انــدازی کــرده، ظرفیــت تولیــد روزانــه حــدود 
ســه هــزار تــن محصــول را دارد� حــاال گــروه صنعتــی کاوه چنــد ســالی اســت کــه 
وارد صنایــع شــیمیایی و پتروشــیمی هــم شــده اســت و بــه زودی از واحــد تولیــد 
متانــول ایــن مجموعــه نیــز در بنــدر دیــر )در اســتان بوشــهر( بهره بــرداری خواهــد 
ــه مناســبت بزرگداشــت 133ســالگی  ــاق تهــران کــه ب شــد� در مراســم ویــژه ی ات
ــاق تهــران برگــزار شــده اســت، از کارآفرینــان و پیش کســوتان کشــور  تأســیس ات

ــام او نیــز در همیــن فهرســت قــرار دارد� تجلیــل می شــود و ن
ابراهیــم عســگریان بعدهــا در ســال 139۸ نیــز در آیین تجلیــل از صادرکنندگان 
نمونــه ی اســتان تهــران کــه بــه همــت اتــاق بازرگانــی، صنایع، معــادن و کشــاورزی 
ــا اهــدای  ــه ب ــود ک ــه ب ــده ی نمون ــزده صادرکنن ــان پان ــزار شــد، در می تهــران برگ
ــال 1393  ــه در س ــی آورد ک ــر م ــه خاط ــد� او ب ــل ش ــس از او تجلی ــوح و تندی ل
ــه پــاس خدمــات برجســته در طــول چنــد دهــه فعالیــت، از رئیس جمهــور  نیــز ب
ــود؛ زیــرا همــت خویــش را مصــروف تأمیــن  نشــان خدمــت درجــه ســه گرفتــه ب
ــه در صنعــت شیشــه ی  ــه و تکمیــل فرایندهــای ثانوی ــواد اولی ــره ی کامــل م زنجی
کشــور نمــوده و در ایــن مســیر بــه موفقیت هــای درخــور توجــه در زمینــه ی تولیــد 
ــی  ــی و خانگ ــات صنعت ــام و بلورج ــه ی ج ــل شیش ــف از قبی ــای مختل فرآورده ه
ــتغال زایی،  ــور، اش ــه کش ــی ب ــش فن ــال دان ــل انتق ــگریان به دلی ــود� عس ــیده  ب رس
ــده ی  ــن، صادرکنن ــوان کارآفری ــا به عن ــادرات باره ــش ص ــش واردات و افزای کاه

ــه و تولیدکننــده ی منتخــب معرفــی شــده  اســت� نمون

کار و انفاق بی وقفه
ابراهیــم عســگریان نشــریه ی محلــی را از روی میــز برمــی دارد و عنــوان اخبــار 
ــن  ــه ای ــد ب ــمش می افت ــار چش ــن اخب ــد� در بی ــف را می خوان ــتون های مختل س
عبــارت: »آییــن افتتــاح ســه پــروژه ی آموزشــی خّیرســاز و همچنیــن ســه پــروژه ی 
فرهنگی ورزشــی بــه همــت حاج ابراهیــم عســگریان بــا حضــور معــاون فنــی 
ــه و  ــی فقی ــده ی ول ــتاندار، نماین ــدارس کشــور، اس ــز م ــازی و تجهی ــازمان نوس س
ــتان در  ــن شهرس ــن ای ــئوالن و خیری ــی مس ــدار و برخ ــاوه، فرمان ــه ی س امام جمع

ــوی ســاوه برگــزار شــد���« شــهرک عل
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ــه  ــت ک ــکان کاوه اس ــتان نی ــان دبس ــروژه ی اول هم ــه پ ــی آورد ک ــاد م ــه ی ب
ــه، سیســتم گرمایشــی،  ــه آزمایشــگاه، نمازخان ــا دوازده کالس آموزشــی مجهــز ب ب
موتورخانــه ی مرکــزی، محوطه ســازی و سیســتم سرمایشــی بــه بهره بــرداری 
رســید� دبیرســتان دوره ی اول متوســطه ی نیــاکان کاوه نیــز به عنــوان پــروژه ی دوم 
افتتــاح شــده بــود و کارگاهــی آموزشــی کــه بــه آن هنرســتان هــم می گفتنــد، در 
ــرداری شــده  ــروژه ی آموزشــی خیرســاز شهرســتان ســاوه بهره ب ــب ســومین پ قال

بــود�
ــال خــود در راه  ــاق م ــا انف ــا ب ــود کــه آن ه ــه ب اســتاندار اســتان مرکــزی گفت
مدرسه ســازی در واقــع بهتریــن کار خیــر را انجــام داده انــد و از او و پســرش بــرای 
انجــام همــه ی امــور خیــر قدردانــی کــرده بــود� دیــدن نتایــج کمک هــا و شــنیدن 
ــا خــودش می دانســت و ایمــان  ــود؛ ام ــی ب ــود، حــس خوب آنچــه احــداث شــده ب
ــه  ــرده و طــی ایــن ســی وچند ســال ب داشــت کــه همیــن انفاق هــا کار را پیــش ب
ــرورش در  ــور آموزش وپ ــه تبل ــت ک ــف اس ــت� او واق ــداده اس ــف ن ــت توق او فرص
تربیــت نیروهــای انســانی متعهــد، دانشــمند، متخصــص و ماهــر اســت و در دنیــای 
امــروز کــه علــم و تکنولــوژی بــا رشــد و گســترش وســیع و جهان شــمول به عنــوان 
عاملــی مهــم و اساســی در فراینــد رشــد و توســعه ی اقتصــادی، اجتماعــی و فرهنگی 
ــرورش نقــش  ــای آموزش وپ ــا و نظام ه ــد، نهاده ــه حســاب می آی ــع بشــری ب جوام
ــوع و  ــه ن ــزون ب ــه روزاف ــد� توج ــت آورده ان ــه دس ــی را ب ــم و پراهمیت ــس عظی ب
گســترش آمــوزش ضرورتــی انکارناپذیــر اســت کــه ناشــی از آهنــگ ســریع تغییرات 
ــدا  ــت� خ ــع اس ــی جوام ــادی و اجتماع ــای اقتص ــف فعالیت ه ــای مختل در عرصه ه
ــی دارد� ــش را برم ــذارد و فنجــان چای ــز می گ ــد� نشــریه را روی می را شــکر می کن

ــئولیت های  ــام مس ــدف انج ــا ه ــر ب ــال های اخی ــی س ــور کاوه ط ــرکت بل ش
حوزه هــای  در  را  متعــددی  انسان دوســتانه ی  فعالیت هــای  خــود  اجتماعــی 
ــته  ــی بســزایی داش ــش حمایت ــون نق ــای گوناگ ــام داده و در بحران ه ــف انج مختل
اســت� ازجملــه ی ایــن حمایت هــا می تــوان بــه پرداخــت هزینــه ی تجهیــز، ارســال 
و نصــب کانکــس در مناطــق ســیل زده بــرای اســتفاده به عنــوان کالس درس اشــاره 

کــرد�
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برقراری سالمت و نشاط کاری
ابراهیــم عســگریان ســالمتی و توانایــی جســمانی را از نعمت هــای الهــی 
می دانــد و بــر ایــن اعتقــاد اســت کــه انســان همیشــه خواهــان ســالمتی و نشــاط 
اســت؛ چراکــه خوشــبختی هــر انســان وابســته بــه نیــروی بــدن و روحــش اســت� 
وی بــا وقــوف بــه ایــن موضــوع کــه ورزش هــای گوناگــون عــالوه بــر پیشــگیری از 
بــروز بســیاری بیماری هــا، همــواره در درمــان بســیاری از امــراض نیــز مؤثــر واقــع 
ــواره  ــرد، هم ــده می گی ــر عه ــم پزشــکی ب ــر عل ــی را ازنظ ــش درمان ــود و نق می ش
بــه انجــام تمرین هــای ورزشــی توجــه کــرده اســت� برگــزاری هرســاله ی دوره هــا و 
مســابقه های ورزشــی بــرای کارکنــان گــروه صنعتــی کاوه، برگــزاری جــام رمضــان، 
ــال و والیبــال  ــرکت در مســابقه های فوتب ــم هندبــال خانم هــا و ش ــکیل تی تش
ازجملــه ی همیــن اقدامــات بــا هــدف ایجــاد روحیــه ی ســالمتی و نشــاط در میــان 

کارکنــان اســت�
*

جلســه کــه تمــام شــد، از ســاختمان پاییــن آمــد و راننــده را مرخــص کــرد� 
اصــاًل از همــان اواســط جلســه کــه پنجــره بــاز شــده بــود و نســیم خنکــی بــه داخل 
اتــاق وزیــده بــود، تخمیــن زده بــود کــه چقــدر از آنجــا تــا منــزل فاصلــه اســت و 
تصمیــم گرفتــه بــود پیــاده برگــردد� پیــاده روی را همیشــه دوســت داشــته اســت� از 
همــان دوران نوجوانــی کــه بــه قــول دوســتانش هنــوز افــکار بلوریــن بــه ذهنــش 
ــی  ــم قاطع ــد و تصمی ــق بیندیش ــود عمی ــرار ب ــت ق ــر وق ــود، ه ــرده ب ــور نک خط
ــه نتیجــه ی منطقــی می رســید� بعدهــا کــه  ــا ب ــت ت ــاده می رف ــدر پی ــرد، آن ق بگی
ــود پیــاده روی درمــان خیلــی از بیماری هــای جســمی و تأمین کننــده ی  ــده ب خوان
ــول  ــودش قب ــرای خ ــل ب ــک اص ــوان ی ــر آن را به عن ــت، دیگ ــم هس ــش ه آرام
داشــت� در امتــداد پیــاده رو بــه راه افتــاد، مثــل همیشــه دقیــق بــه اشــیا و افــراد و 
رویدادهــای اطرافــش، بــه هرآنچــه کــه مثــل شیشــه شــفاف بــود و هرآنچــه کــه در 
ــه  کــدورت ابهــام، پنهــان� گذشــته از اینکــه موقــع پیــاده روی خیلــی مســائل را ب
یــاد مــی آورد یــا در ذهنــش مــرور می کــرد، بــر ایــن اعتقــاد بــود کــه پیــاده روی 
ــن  ــد� ای ــش می ده ــره وری اش را افزای ــد و به ــرژی می کن ــال و پران ــم او را فع منظ
کار بــه افزایــش خالقیتــش هــم کمــک می کــرد و بــه او آرامشــی عجیــب مــی داد 
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ــد به طــور اســتراتژیک و مرتب تــری فکــر کنــد� آن قــدر رفــت و اندیشــید  ــا بتوان ت
کــه متوجــه شــد ناخــودآگاه جــواب ســالم کســی را داده اســت:

ـ سالم حاج آقا�
ـ سالم علیکم جانم�

برگشــت و نــگاه کــرد� یکــی از همســایه ها بــود� چیــزی بــه منــزل نمانــده بــود� 
ــر و  ــک تی ــود، ی ــر ب ــزی شــبیه مســیر میان بُ ــاده روی چی ــگار همیشــه پی اصــاًل ان

چنــد نشــان، انتخابــی بهینــه بــرای تمــدد جســم و روح و زمــان� 

منابع
ــی  ــرد، نشــریه ره آورد )نشــریه محل ــت ک ــور دریاف ــدی از رییــس جمه ــم عســگریان دماون - ابراهی

ــد(، شــماره 180 دماون
- پایگاه خبری گروه صنعتی شیشه کاوه

ــزاری  ــک تجــارت، خبرگ ــا بان ــوت ب ــر کاوه فل ــاط موث ــدار نتیجــه ارتب ــی و اشــتغال پای - خودکفای
ــهریور 1397 ــنا، 15 ش ایس
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همیشه پای یک مدیر در میان است36

ابراهیم عسگریان و نشان خدمت دریافتی از رئیس جمهور

دپارتمان شیشه ی گروه صنعتی کاوه
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دریافت نشان امین الضرب

دریافت نشان امین الضرب
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فصل دوم

کشف رگه های روشن 
در معدن زندگی
داستان زندگی عالء الدین میرمحمدصادقی، 
پدر صنعت گچ ایران

نویسنده: زهره مسکنی





شهر مسجدهای زیبا
ــای  ــادرش کوچه پس کوچه ه ــفارش م ــه ی س ــال تهی ــاله به دنب ــِن ده س بهاءالدی
ــه برمی گشــت� مــادرش  اصفهــان را زیــر پــا گذاشــته بــود و حــاال داشــت بــه خان
ــرده  ــفارش ک ــدر س ــد� پ ــارج می ش ــزل خ ــر از من ــا کمت ــود و آن روزه ــاه ب پابه م
ــادا  ــه مب ــه او باشــد ک ــادر و بیشــتر حواســش ب ــن دم دســت م ــه بهاء الدی ــود ک ب
وقتــی او در خانــه نیســت، مــادر بــرای تهیــه ی چیــزی بــه زحمــت بیفتــد� حــاال 
دو ســه ســاعتی می شــد کــه او از خانــه بیــرون آمــده بــود و بــا دوچرخــه بیشــتر 
حجره هــای بــازار را گشــته بــود تــا روغــن بــادام تهیــه کنــد� بعــد هــم رفتــه بــود 
ــود و حــاال  ــه ی بی بی مه لقــا و مقــداری روغــن زرد سفارشــی از او گرفتــه ب ــا خان ت

ــه برمی گشــت� ــه خان داشــت ســرخوش رکاب مــی زد و ب
ــل  ــید، مث ــه رس ــاه ک ــجد ش ــان و مس ــش جه ــدان نق ــی می ــع جنوب ــه ضل ب
ــا ُشــل کــرد و چنــد لحظــه ای محــو تماشــای شــکوه رنــگ و عظمــت  همیشــه پ
ایــن صحنــه  از دیــدن  ســردر و گنبــد خیره کننــده ی آن شــد� هیچ وقــت 
ســیر نمی شــد� خیلــی دلــش می خواســت در زمــان حیــات جــد بزرگشــان، 
میرمحمدصــادق، بــود کــه در ایــن مســجد نمــاز جماعــت برپــا می کــرد� او عاشــق 
اصفهــان و همــه ی مســاجد زیبایــش بــود� فرقــی نمی کــرد کــه مســجد شــاه باشــد 
ــک عناصــر ســاختمانی،  ــا مســجدی دیگــر� از تماشــای تک ت ــع ی ــا مســجد جام ی
ــو و  ــزرگ وض ــای ب ــش حوض ه ــادل، آرام ــای متع ــارن، ایوان ه ــای متق طاق نماه
ــوی خورجیــن  ــاد کیســه ی روغــن ت ــاره ی ــرد� به یک ب ــذت می ب ــی گنبدهــا ل گیرای



همیشه پای یک مدیر در میان است42

ــرد� ــاد و حرکــت ک دوچرخــه افت
ــه�  ــار باغچ ــرد کن ــی ک ــت آب را خال ــه، تش ــاط خان ــوی حی ــاخاتون ت گل نس
چشــمش کــه بــه بهاء الدیــن افتــاد، گفــت: »کجــا بــودی بهاء الدیــن؟ تــا تــو بــروی 
و بیایــی مــادرت فــارغ شــد� بــده آن روغن هــا را ببینــم حــاال اصــاًل دیگــر بــه کار 
ــه  ــد و ادام ــد، خندی ــن را کــه دی ــه�« و چشــم های متعجــب بهاء الدی ــا ن ــد ی می آی
ــه دنیــا بیایــد���« کیســه  ــرادرت یک دفعــه در غیبــت تــو تصمیــم گرفــت ب داد: »ب
را گرفــت و رفــت تــوی خانــه� صــدای اذان مغــرب از مســجد نزدیــک خانــه بلنــد 
ــان در فهرســت  ــق اصفه ــه مســجد عتی ــالی ک ــان س ــود� هم شــد� ســال 1310 ب
ــم  ــادرش حبیبه بیگ ــن و م ــدرش کمال الدی ــت� پ ــای گرف ــران ج ــی ای ــار مل آث
ــر  ــد دخت ــد پســر و دو فرزن ــد� آن هــا ســه فرزن ــن نامیدن ــد را عالء الدی ــوزاد جدی ن
داشــتند� عالءالدیــن چهارمیــن فرزنــد و دومیــن پســر ایــن خانــواده بــود و بــرادر 

ــت� ــام داش ــن ن ــرش بهاءالدی بزرگ ت

مقدمات میهمانی خانوادگی
ــای آن  ــت و ج ــاق را برداش ــار ات ــت بافت کن ــای دس ــی از قالیچه ه ــادر یک م
یــک تشــکچه انداخــت� قالیچــه را تــوی حیــاط تکانــد و زیــر چــادر گرفــت و بــه 
همــراه عالءالدیــن راهــی دکان نزدیکــی خانــه شــد� قــرار بــود فامیــل مــادر مهمــان 
آن هــا باشــند و در خانــه چیــزی بــرای پذیرایــی نبــود� مــادر بــرای حفــظ آبــرو و 
برگــزاری مطلــوب مهمانــی قالیچــه را بــه امانــت نــزد فروشــنده گذاشــت و اجنــاس 
ضــروری را تهیــه کــرد� هیچ وقــت قــرار نبــود کســی حتــی از نزدیک تریــن 
بســتگان متوجــه شــود کــه امکانــات الزم در منــزل آن هــا وجــود نــدارد� همیشــه 

ــت� ــر می گذش ــه خی ــد و ب ــزار می ش ــه برگ ــی آبرومندان ــم مهمان ه
خانــواده ی عالءالدیــن فقیــر نبــود، امــا واژه ی ثروتمنــد نیــز بــرای آن ها اســتفاده 
نمی شــد� آن هــا به دلیــل جایــگاه اجتماعــی خاصــی کــه داشــتند، تــالش می کردنــد 
تــا ســختی های زندگــی خــود را بــر مــردم عیــان نکننــد و بــدون کمــک گرفتــن 
از دیگــران، از موانــع و دشــواری ها عبــور کننــد� پــدر و مــادرش بــرای حفــظ آبــرو 
ــا و خواهرهــای خــود تظاهــر  ــل برادره ــی در مقاب ــد و حت ــالش می کردن ــی ت خیل
ــی  ــواده روحان ــدر خان ــد� پ ــات و وضــع مناســبی برخوردارن ــد کــه از امکان می کردن
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و محــل رجــوع مــردم بــود؛ امــا حــق و حقوقــی از ایــن مســیر وارد زندگــی آن هــا 
ــیده  ــه ارث رس ــدر ب ــه از پ ــود ک ــی ب ــان زمین ــی درآمدش ــع اصل ــد و منب نمی ش
بــود� محصــوالت زمیــن را کــه می فروختنــد، صرفــاً هزینــه ی دو ســه مــاه خانــواده 
ــد نخســت و ســپس  ــوان فرزن ــن به عن ــه همیــن دلیــل، بهاءالدی فراهــم می شــد؛ ب
ــا در تأمیــن مخــارج  ــد ت ــن از همــان ســال های اول کودکــی کار می کردن عالءالدی
خانــواده یاری رســان باشــند� این گونــه شــد کــه عالء الدیــن از همــان ســن 

تحصیــل در مکتــب وارد بــازار کار شــد�

کوزه و کفش و سرنوشت
ــان  ــت کشان کش ــه داش ــدازی ک ــود و وزن زیران ــک ب ــی کوچ ــن خیل عالء الدی
بــا خــودش بــه مکتــب می بــرد، برایــش ســنگین بــود� او را مثــل اغلــب بچه هــای 
هم سن وســال خــودش در آن زمــان بــه مکتــب فرســتاده بودنــد� همــه بایــد بــرای 
خودشــان زیرانــداز می آوردنــد و می بردنــد� آن روز وقتــی بــه کالس رســید و 
ــار  ــه کن ــی خــورد ک ــوزه ی آب ــه ک ــد، دســتش ب ــدازش را پهــن کن خواســت زیران
ــاّل«  ــه او »م ــه ب ــم ک ــن جــاری شــد� معل ــاد و آب روی زمی ــوزه افت ــود� ک ــاق ب ات
ــر  ــرار گذاشــت و دیگ ــه ف ــا ب ــن ترســید و پ ــد، خشــمگین شــد� عالء الدی می گفتن

ــپردند� ــری س ــه ی دیگ ــه مکتب خان ــت� او را ب ــه برنگش ــه آن مکتب خان ب
می نشســتند،  آن  دورتــادور  همــه  کــه  بــود  بزرگــی  اتــاق  مکتب خانــه 
ــم در  ــی ه ــذ و قلم ــن کالس� کاغ ــا پایی ــاالی کالس و کوچک تره ــا ب بزرگ تره
کار نبــود� شــاگردان بــا مرکــب روی ورق هــای حلبــی می نوشــتند و بعــد از پایــان 
ــرای روز بعــد آمــاده شــود� یــک روز بارانــی  ــا ب ــد ت کالس آن هــا را پــاک می کردن
ــم در  ــه شــد، معل ــدان مناســبی راهــی مکتب خان ــا کفــش نه چن ــن ب کــه عالء الدی
حضــور شــاگردان، او را مســخره کــرد و بــا نــوک چتــر، کفــش او را از پایــش درآورد 
ــر  ــا ِگل والی معاب ــه ی آن ب ــا کف ــدی نداشــت، ام ــه ی ب ــش روی ــت� کف ــاال گرف و ب
ــن  ــد عالء الدی ــث ش ــه باع ــن واقع ــد� ای ــور درنمی آم ــود آن روز ج ــی و گل آل خاک
ــه  ــه مدرس ــی او را ب ــد از مدت ــد� بع ــز کن ــم پرهی ــه ه ــه آن مکتب خان ــن ب از رفت
ــان  ــه در می ــت او ن ــه سرنوش ــان داد ک ــد روزگار نش ــال ها بع ــا س ــتادند؛ ام فرس
کتاب هــا و کالس هــا، بلکــه در میدان هــای کســب وکار در انتظــار بــه بــار نشســتن 
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ــت� ــوده اس ــش ب موفقیت های

حکایت دکمه های رنگارنگ
خیاط باشــی چیــزی حــدود دویســت گــرم دکمه هــای ریــز و درشــت و 
ــد  ــن� بع ــوی عالء الدی ــت جل ــود، ریخ ــده ب ــازار خری ــازه از ب ــه ت ــگ را ک رنگارن
ــم های  ــوی چش ــرد ت ــگاه ک ــک ن ــاالی عین ــتش و از ب ــه دس ــذ داد ب ــه ای کاغ تک
پســرک و گفــت: »مشــکی های متوســط را جــدا کــن و کــوک بــزن بــه ایــن کاغــذ� 
فهمیــدی؟ ریزهــا نــه� درشــت ها هــم نــه� آن هــا را بعــداً می گویــم چــه کار کــن�« 
بــرای ریزهــا بعــداً پیالــه ای داد تــا عالء الدیــن از بقیــه تفکیکشــان کنــد� شــاید 
حــدود پانصــد دکمــه می شــد کــه هرکــدام بــرای پیراهــن، کــت، سرآســتین یــا��� 
ــک  ــی اش تفکی ــن در زندگ ــه ی کاری عالء الدی ــتین تجرب ــد� نخس ــتفاده می ش اس
ــاله بســیار  ــی هفت س ــرای کودک ــدادش ب ــه تع ــود ک ــاوت ب ــه ی متف ــه دکم آن هم
ــته  ــا چشــمگیری نداش ــم ی ــد منظ ــن کار درآم ــه ای ــخص اســت ک ــود� مش می نم
ــت، او را  ــوده اس ــل ب ــه تعطی ــا مدرس ــب ی ــه مکت ــی ک ــط در ماه های ــاید فق و ش
ــر دوش  ــه خیــاط می ســپرده اند؛ امــا شــاید ایــن مســئولیت کــه در ایــن ســن ب ب
ــذار  ــیار اثرگ ــده ی او بس ــی آین ــارب زندگ ــکل گیری تج ــده، در ش ــته ش او گذاش
ــا  ــا در اندازه ه ــواع دکمه ه ــکوت ان ــه و در س ــک گوش ــینی ی ــت� می نش ــوده اس ب
ــه  ــای جامع ــادی از آدم ه ــت نم ــن اس ــدام ممک ــه هرک ــف را ک ــای مختل و رنگ ه
ــگ و جنــس و  باشــند، تفکیــک می کنــی� می بینــی کــه همــه ی این هــا از هــر رن
انــدازه روزی جایــی بــه کار می آینــد و وظیفــه ی تــو نظم بخشــی و تفکیــک آن هــا 

بــرای نگهــداری و کاربــرد صحیــح اســت� 
ــه  ــا ب ــد و پ ــخص تری ش ــب وکار مش ــازار کس ــالگی وارد ب ــن از نُه س عالء الدی
کارخانــه ی ریســندگی گذاشــت کــه بــرادرش بهاء الدیــن در آنجــا مشــغول بــه کار 
ــه  ــا ب ــک کــه بعده ــه ی عطاء المل ــال در کارخان ــک ری ــه ی ــا اجــرت روزان ــود� او ب ب
»نــور« تغییــر نــام داد، مشــغول بــه کار شــد� از قوانیــن کار در آن کارخانــه یکــی 
ــد�  ــت نمی کردن ــان پرداخ ــه کارکن ــت کار را ب ــوق ده روز نخس ــه حق ــود ک ــن ب ای
ــخص  ــتمزد مش ــتین دس ــه نخس ــده روز کار در آن کارخان ــس از هف ــن پ عالء الدی
خــود را کــه هفــت ریــال بــود، دریافــت کــرد� او از همــان ابتــدا راســتی، درســتی، 
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ــی زود  ــرار داد و خیل ــود ق ــرلوحه ی کار خ ــت داری را س ــئولیت پذیری و امان مس
اعتمــاد همــگان به ویــژه صاحــب کار خــود را بــه دســت آورد� آن هــا در کارخانــه ی 
ــا  ــوره ها و دوک ه ــه دور ماس ــا ب ــد� نخ ه ــل می کردن ــخ تبدی ــه ن ــه را ب ــور« پنب »ن
کار  بســته بندی می شــد�  ده کیلویــی  بــزرگ  بقچه هــای  به شــکل  و  پیچیــده 
ــم و  ــای ضخی ــه نخ ه ــی ک ــود؛ جای ــگ« ب ــام »رین ــه ن ــمتی ب ــن در قس عالء الدی
ــن  ــاال عالء الدی ــد� ح ــل می ش ــک تبدی ــای باری ــه نخ ه ــی ب ــد از حالج ــزرگ بع ب
ــود و روزی دوازده ســاعت به طــور گردشــی در شــیفت صبــح و شــب  یازده ســاله ب
کارخانــه کار می کــرد و در ســاعات باقی مانــده نیــز در کالس اکابــر مشــغول درس 
بــود� ایــن مقطــع هم زمــان بــا روزگار پــس از جنــگ جهانــی دوم بــود و در خــود 
ــود� عالء الدیــن مدتــی در کالس هــای  ــرای کارگــران کالس دایــر ب ــه نیــز ب کارخان
ــا را  ــر درس ه ــای اکاب ــه کالس ه ــد ک ــه ش ــپس، متوج ــد� س ــه درس خوان کارخان
ــه ی  ــرای ادام ــد� او ب ــه می دهن ــاغل ارائ ــراد ش ــژه ی اف ــه و وی ــورت خالص به ص

تحصیــل از ایــن فرصــت اســتفاده کــرد�
ــن از  ــتفاده ی عالء الدی ــی و اس ــای تحصیل ــن فرصت ه ــی ای ــود تمام ــا وج ب
ــر در مقاطــع  ــی بیــش از آنکــه تغیی ــه نوجوان ــذار از کودکــی ب ــن گ ــا، او حی آن ه
ــن  ــه همی ــرد؛ ب ــری می ک ــازار کار را پیگی ــول در ب ــد، تح ــس کن ــی را ح تحصیل
ــی پــل خواجــو  ــازه ای مراجعــه کــرد کــه حوال ــه ی پشــم  بافی ت ــه کارخان دلیــل، ب
ــه  ــه کارگــر نیــاز داشــت� شــرایط دســتمزد ایــن کارخان ــود و ب ــدازی شــده ب راه ان
حقــوق دو ریــال و ده شــاهی به عــالوه ی هــر روز چهــار قــرص نــان بــود� بــا توجــه 
ــه نانوایــی هــم  ــی دوم در داخــل کارخان ــان در شــرایط جنــگ جهان ــه کمبــود ن ب
ــان معطــل نشــوند�  ــه ی ن ــرای تهی ــا ب ــد ت ــان می دادن ــه کارگــران ن ــود و ب ــر ب دای
ــر شــد و حــاال بخشــی از نیــاز  به این ترتیــب، دســتمزد عالء الدیــن بیــش از دو براب
خانــواده بــه نــان را نیــز تأمیــن می کــرد� دیــری نپاییــد کــه نوجــوان سیزده ســاله 
سرپرســتی ســالنی را کــه در آن کار می کــرد و همــه ی کارگرانــش بیــش از او ســن 
داشــتند، بــر عهــده گرفــت� یــک ســال بعــد عالءالدیــن پــدرش را از دســت داد� او 
و بــرادرش حــاال می بایســت تــالش بیشــتری می کردنــد تــا بــه وضعیــت خانــواده 
رســیدگی کننــد� ایــن بــود کــه در چهارده ســالگی کار در کارخانــه را رهــا کــرد و 

تصمیــم گرفــت وارد بــازار اصفهــان شــود�
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خدا برکت بدهد! 
ــه مشــتری نشــان مــی داد، رو  ــه ی پارچــه را ب ــن همان طــور کــه طاق عالءالدی
بــه اســتاد حجــره دار گفــت: »راســتی اوســتا، امــروز کــه می خواهــم بــرای خانــه ی 
ــه  ــه بازارچــه ک ــرای شــما هــم بخــرم؟ از ت ــد ب ــوه بخــرم، می خواهی ــان می خودم
بخریــد، ارزان تــر تمــام می شــود� حــدود یــک قــران بــه نفعتــان می شــود�« اوســتا 

ــود�« ــت می ش ــر زحمت ــت: »آخ ــدی زد و گف لبخن
ــق  ــت و دقی ــتری گرف ــکناس ها را از مش ــه اس ــن ک ــه عالءالدی ــرد ب ــگاه ک و ن
شــمرد و تــا جلــوی حجــره بدرقــه اش کــرد و گفــت: »حــاال از رنگ هــای دیگــرش 
ــما  ــه ش ــدا ب ــاً� خ ــم حتم ــان می کن ــودم خبرت ــم� خ ــردا می آوری ــردا پس ف ــم ف ه
ــتا  ــه اوس ــل و رو ب ــوی دخ ــت ت ــکناس ها را گذاش ــت اس ــد�« برگش ــت بده برک
گفــت: »چــه زحمتــی؟ نفرماییــد� بــرای خودمــان کــه دارم می خــرم، بــرای شــما 

ــد آخــر؟« ــادی بدهی ــول زی هــم می خــرم دیگــر� چــرا پ
ــالگی  ــن در پانزده س ــد عالءالدی ــث ش ــه باع ــود ک ــن نیت ها ب ــن ُحس و همی
ــب  ــب کار را جل ــاد صاح ــدر اعتم ــود� او آن ق ــی ش ــره ی قماش فروش ــددار حج کلی
ــن کار  ــرای ای ــابقه  او را ب ــن و باس ــر مس ــه کارگ ــان آن هم ــه از می ــود ک ــرده ب ک
کارش  بــر  نیکــی  بســیار  تأثیــر  درســتکاری اش  می دانســتند�  شایســته تر 
ــالگی در  ــا هفده س ــارده ت ــتند� او از چه ــاد داش ــه او اعتم ــه ب ــت و هم می گذاش
ــر  ــا ه ــز جمعه ه ــرد و به ج ــان کار ک ــک توم ــتمزد روزی ی ــا دس ــره ب ــن حج همی
ــاًل او  ــازار کام ــی ب ــاال اهال ــود� ح ــا عصــر در حجــره مشــغول ب ــح زود ت روز از صب
ــی  ــتند� کم ــان داش ــئولیت پذیری اش ایم ــت داری و مس ــه امان ــناختند و ب را می ش
ــا دســتمزد بیشــتر  ــه او پیشــنهاد کار ب بعــد، یکــی دیگــر از همســایگان حجــره ب
ــادا اســتاد قدیمــی دســت تنها  داد و او بعــد از مدتــی مالحظــه و صبــوری کــه مب
باقــی بمانــد، ســرانجام بــا پیشــنهاد و مشــورت مــادرش بــه حجــره ی جدیــد رفــت� 
ــر افزایــش  ــه بیــش از ســه براب در ســال 13۲7، دســتمزد عالء الدیــن هفده ســاله ب
یافتــه بــود� او دیگــر از کارگــر روزمــزد بــه کارمنــدی تبدیــل شــده بــود کــه ماهانــه 
صــد تومــان حقــوق می گرفــت و ایــن مبلــغ در امــرار معــاش و وضعیــت زندگــی و 

ــود� ــواده بســیار اثرگــذار ب خان



47 کشف رگه های روشن در معدن زندگی

درس... کار... درس!
ـ آقا ممکن است من پیش شما عربی یاد بگیرم؟

ـ به عربی عالقه مندی؟
ـ بله� پدرم و اجدادم همگی عربی را بلد بودند�

ـ باشد� از فردا می توانی بیایی سر کالس�
ــم ســر جلســات شــما  ـ ولــی آخــر مــن ســر کار مــی روم� آن ســاعت نمی توان

حاضــر باشــم� اگــر ممکــن باشــد���
ــا کار کــردن، درس هــم می خوانــد و ایــن  عالءالدیــن از همــان ابتــدا همــراه ب
ــی  ــز راه ــازار نی ــور در ب ــام حض ــرد� وی در ای ــش می ب ــم پی ــوازات ه دو را به م
بــرای تحصیــل دانــش یافتــه بــود� او در مدرســه ی صــدر اصفهــان فــردی را دیــده 
بــود کــه مــدرس و طلبــه بــود� عالءالدیــن از او خواســت کــه بــه وی درس عربــی 
ــاز می کــرد،  ــم صبــح حجــره را ب ــوزد و چــون می بایســت ســاعت هفــت و نی بیام
ســاعت شــش صبــح بــرای فراگیــری درس عربــی بــه محضــر آن اســتاد می رفــت� 
ــای  ــادی و درس ه ــای ع ــال کالس ه ــم به دنب ــج ه ــاعت پن ــد از س ــا بع او عصره
روزمــره بــود� ایــن بــود کــه ســال 13۲9 وقتــی پــا بــه دوران جوانــی گذاشــت، در 

ــود�  ــاآگاه نب ــردی کم ســواد و ن ــاب ف حســاب و کت
در آن هنــگام او بــا پنــج ســال ســابقه ی کار در بــازار و کارخانــه فــردی پخته تــر 
بــود و ازنظــر ســطح دانــش نیــز بــه امــور حســابداری و دفتــرداری مســلط شــده 
ــده ی  ــان شناخته ش ــی از بازاری ــدی از یک ــنهاد جدی ــل، پیش ــن دلی ــه همی ــود؛ ب ب
اصفهــان دریافــت کــرد� ایــن بــار تغییــر محــل کار بــرای او غیــر از افزایــش درآمــد، 
پیشــرفت و ارتقــای شــغلی نیــز بــه همــراه آورد� فــردی بــه نــام میرزاعلــی آقــای 
تهرانــی او را دیــده و کارش را بســیار پســندیده بــود� او پیشــنهاد داد کــه عالءالدیــن 
ــه کار  ــی ک ــه کس ــان ب ــد� در آن زم ــزد او کار کن ــابدار ن ــی و حس ــوان منش به عن
حســاب و کتــاب حجــره را انجــام مــی داد، منشــی می گفتنــد� جایــگاه منشــی ها از 
افــراد داخــل حجــره و کســانی کــه بــه امــر خریدوفــروش مشــغول بودنــد، مهم تــر 
بــود� حــاال صنــدوق ایــن حجــره کــه کارش صرفــاً فــروش قمــاش لوکــس بــود، در 
ــرد�  ــز او پرداخــت می ک ــان را نی ــایر کارکن ــود و دســتمزد س ــن ب ــار عالءالدی اختی
ــده ی  ــره گردانن ــن حج ــد، در ای ــاله ش ــه بیست س ــال 1330 ک ــا س ــن ت عالءالدی
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همــه ی کارهــا بــود و از میرزاعلــی آقــای تهرانــی ماهانــه ســیصد تومــان یعنــی ســه 
ــت  ــه دس ــری ب ــگاه موجه ت ــر جای ــرد� او دیگ ــت می ک ــی دریاف ــوق قبل ــر حق براب
ــم  ــد و کم ک ــود می دی ــش روی خ ــن تری را در پی ــای روش ــا افق ه ــود؛ ام آورده ب

ــرای پیشــرفت شــغلی خــود کوچــک می انگاشــت� شــهر اصفهــان را ب

ماللی نیست جز دوری شما!
ــت�  ــاق گذاش ــه ات ــا ب ــت و پ ــوض شس ــب ح ــت هایش را ل ــن دس عالء الدی
نامــه ی بهاء الدیــن را از لــب طاقچــه برداشــت و بــاز کــرد و خوانــد: »���اگــر از حــال 
مــن خواســته باشــید، بحمــداهلل خوبــم و ماللــی نیســت جــز دوری شــما کــه آن 
هــم ان شــاءاهلل بــه زودی دیدارهــا تــازه می شــود� بــا عموجــان صحبــت کــردم� قــرار 
ــار و  ــان گــرگان را از ایشــان اجــاره کنیــم� ب ــه ی خیاب شــد یکــی از اتاق هــای خان

ــم به راهیم���« ــا چش ــه م ــوید ک ــی ش ــد و راه ــل را ببندی بندی
خانوادگــی  زندگــی  در  تــازه ای  مرحلــه ی  عالءالدیــن،  بیست ســالگِی  در 
میرمحمدصادقی هــا آغــاز شــد� مهاجــرت بــه تهــران تصمیمــی بــود کــه بهاءالدیــن 
ــد و همیــن تصمیــم مســیر  ــرای توســعه ی کســب وکار گرفتــه بودن و عالءالدیــن ب
ــه ی  ــه تجرب ــر ک ــرادر بزرگ ت ــن، ب ــر داد� بهاء الدی ــی تغیی ــا را به کل ــی آن ه زندگ
بیشــتری در کســب وکار داشــت، پیــش از بقیــه ی افــراد خانــواده بــه تهــران رفــت 
ــت  ــه پایتخ ــز ب ــواده را نی ــای خان ــایر اعض ــد، س ــا ش ــرایط مهّی ــه ش ــی ک و زمان
ــی  ــه زندگ ــک خان ــرادرش در ی ــواده ی ب ــاق خان ــی به اتف ــا همگ ــد� آن ه ــرا خوان ف

می کردنــد و دخل وخرجشــان هیچ وقــت از هــم جــدا نشــد�
ــه  ــران ک ــازار ته ــی حجــره ای در ســرای حاج حســن ب ــرادران میرمحمدصادق ب
میــان بازاریــان بــه ســرای اصفهانی هــا معــروف بــود، بــا ماهــی ســی تومــان اجــاره 
کردنــد� آن هــا بــا ســرمایه ای در حــدود شــش هــزار تومــان کــه از فــروش خانــه ی 
ــدازی کــه خودشــان  ــود، به عــالوه ی پس ان ــده ب ــه دســت آم ــدری در اصفهــان ب پ
ــد� اینجــا نقطــه ی  ــروش قمــاش را پیشــه کردن ــن حــدود داشــتند، کار ف در همی
آغــاز کســب وکار مســتقل بــرادران بیست ســاله و سی ســاله ی میرمحمدصادقــی در 
ــس از  ــه پ ــی ک ــواده ی خوش نام ــود� خان ــران محســوب می ش ــازار ای ــن ب بزرگ تری
ســال ها فعالیــت در بــازار اصفهــان و برقــراری ارتباطــات گســترده بــا فروشــندگان 
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در تهــران و شهرســتان ها عــالوه بــر نفــع مالــی بــه ســرمایه ی معنــوی چشــمگیری 
نیــز دســت پیــدا کــرده بودنــد�

آن هــا بــرای همــه ی آشــنایان خــود در شــهرهای مختلــف کشــور نامــه نوشــتند 
ــرای آن هــا تهیــه و ارســال  ــه کاالیــی نیــاز داشــتند، ب و اعــالم کردنــد کــه اگــر ب
می کننــد� خودشــان نیــز از اصفهــان قماش هــای دســت بافت می آوردنــد و در 
ــان محــل دیگــری را در  ــه آن ــری نگذشــت ک ــروش می رســاندند� دی ــه ف ــران ب ته
ــه محــل  ــری ب ــر کار و دیگ ــه دفت ــی ب ــه یک ــد ک ــاره کردن ــرای حاج حســن اج س
فــروش تبدیــل شــد� حــاال دیگــر تأمیــن و فــروش کاالهــای ضــروری فقــط شــامل 
ــر قمــاش،  ــود� عــالوه ب ــاد ب ــوع کاال نمی شــد� ســرعت پیشــرفت خیلــی زی یــک ن
ســیمان، وســایل عطــاری و هــر ســفارش دیگــری کــه از شهرســتان می گرفتنــد، 
بــرای ســفارش دهندگان  مبلغــی حق العمــل،  گرفتــن  نظــر  در  بــا  و  تهیــه 
ــی روزی  ــه گاه ــید ک ــی رس ــه جای ــد و کار ب ــاد ش ــفارش ها زی ــتادند� س می فرس
ــق  ــدازه ای رون ــاال کار به ان ــد� ح ــه می کردن ــا مراجع ــه آن ه ــر ب ــاه نف ــش از پنج بی
گرفتــه بــود کــه در ســرای حاج حســن چنــد انبــار گرفتــه بودنــد تــا اجنــاس را در 

آن هــا قــرار بدهنــد�
عالءالدیــن معتقــد بــود کــه اســتراحت بــا تجــارت همخوانــی نــدارد� او بیشــتر 
ــرد و  ــی می ک ــف سرکش ــهرهای مختل ــه ش ــد و ب ــفر می ش ــی س ــرادرش راه از ب
بــرای کار، مــدام رنــج ســفر را بــه جــان می خریــد� کار رونــق چشــمگیری داشــت 
ــعه  ــدام توس ــا م ــید� فعالیت ه ــری از راه می رس ــس از دیگ ــی پ ــا یک و موفقیت ه
ــرای  ــه در س ــد ک ــده بودن ــه ای ش ــب تجارت خان ــر صاح ــا دیگ ــت و آن ه می یاف
ــد،  ــه حجــره ی آن هــا فقــط مشــتریان نبودن ــود� مراجعــان ب حاج حســن معــروف ب
بلکــه تولیدکننــدگان و واردکننــدگان کاال نیــز از افــرادی بودنــد کــه بــرای فــروش 
ــا حجــره ی خــود را  ــه آن ه ــی نکشــید ک ــد� طول ــه می کردن ــا مراجع ــه آن ه کاال ب
از یــک دهنــه بــه ســه دهنــه گســترش دادنــد و انبارهــای متعــددی را در اختیــار 

گرفتنــد�
ــاد  ــای اقتص ــه ی دنی ــا روزنام ــی ب ــی در گفت وگوی ــن میرمحمدصادق عالءالدی
ــه دنیــا آمــده ام  ــه تاریــخ ۸شــهریور13۸9 گفتــه اســت: »مــن در ســال 1310 ب ب
ــره دار بخــش خصوصــی  ــودم را حج ــده ام، خ ــران آم ــه ته ــه ب ــال 13۲۶ ک و از س
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ــوم  ــراه مرح ــه هم ــده و ب ــاز ش ــالگی آغ ــن از شانزده س ــب  وکار م ــم� کس می دان
بــرادرم کــه چنــد مــاه پیــش فــوت کردنــد، بیــش از هفتــاد ســال اســت کــه کار 
ــاق  ــور ات ــه ام ــدود ب ــن مح ــای م ــر، فعالیت ه ــال حاض ــم� در ح ــادی می کن اقتص
ــران  ــازار ته ــا کارم از حجــره ای در ب ــد شــرکت محــدود اســت، ام ــی و چن بازرگان
ــتیم،  ــه داش ــرمایه ای ک ــول و س ــدک پ ــا ان ــرادرم ب ــوم ب ــن و مرح ــد� م ــروع ش ش
ــال  ــن در س ــم؛ بنابرای ــارت پیشــه کنی ــم و تج ــران بیایی ــه ته ــم ب ــم گرفتی تصمی
13۲۶بــه تهــران آمدیــم، حجــره ای گرفتیــم و کار را شــروع کردیــم� در تمــام ایــن 
ــازاری  ــودم را ب ــم خ ــوز ه ــت و هن ــده اس ــل نش ــن تعطی ــب وکار م ــال ها کس س

می دانــم���«

سه رمز پیشرفت در تجارت
ــالش  ــل ت ــرادرش را در ســه عام ــز ســرعت پیشــرفت خــود و ب ــن رم عالءالدی
ــرادر  ــد� ایــن دو ب ــازار می دان بیشــتر، درســتکاری و کســب اطالعــات از وضعیــت ب
توانســته بودنــد بــدون محدودیــت در نــوع کاال شــبکه ی توزیــع بزرگــی راه انــدازی 
ــود�  ــمگیر ب ــازار چش ــاالن ب ــه ی فع ــرای هم ــه ب ــالش همه جانب ــن ت ــد و ای کنن
ــاز  ــوز هــم چــون گذشــته ســاعت هفــت و نیــم صبــح حجــره را ب ــن هن عالء الدی
می کــرد� آن هــا کــه اغلــب نخســتین کســانی بودنــد کــه بــه محــل کار می آمدنــد 
و آخریــن کســانی بودنــد کــه تعطیــل می کردنــد، روش خاصــی بــرای نظم بخشــی 
ــر شــب حســاب ها را  ــوالً آخ ــا معم ــتند� برادره ــه داش ــاب روزان ــه حســاب و کت ب
ــه مخصــوص واردات  ــد ک ــری اســتفاده می کردن ــا از دفات ــد� آن ه بررســی می کردن
ــل  ــاً قب ــتند و حتم ــا را در آن می نوش ــا و پرداختی ه ــود� دریافتی ه ــادرات ب و ص
ــه  ــدند ک ــن می ش ــد و مطمئ ــع می زدن ــتون را جم ــن دو س ــه ای ــه خان ــن ب از رفت
بــا آنچــه دارنــد، می خوانــد� بعــد از محاســبه ی دقیــق عملکــرد، عالء الدیــن شــرح 
موجــودی را در ابتــدای صفحــه ی روز بعــد می نوشــت تــا بدانــد چقــدر موجــودی 
دارنــد� ایــن روش هــر روز تکــرار می شــد و به این ترتیــب، آخــر هــر مــاه وضعیــت 
مالــی مشــخص بــود� اگــر شــبی حســاب ایــن دو ســتون بــا هــم نمی خوانــد، حتمــاً 
ــا  ــت و ت ــری کار از کجاس ــد کس ــر بیاورن ــه خاط ــه ب ــد ک ــر می کردن ــدر فک آن ق

ــود� مشــخص نمی شــد، خیالشــان راحــت نب
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ــن  ــرعی و موازی ــتورات ش ــه دس ــود� او ب ــتکاری ب ــه درس ــد ب ــن مقی عالء الدی
ــی  ــا کاری غیرقانون ــود و نمی گذاشــت خالفــی صــورت بگیــرد ی اخالقــی پایبنــد ب
ــتند  ــا می دانس ــرفت در کاره ــبب پیش ــوع را س ــن موض ــا همی ــود� آن ه ــام ش انج
ــتری ها  ــد� مش ــرده بودن ــب ک ــگان را جل ــاد هم ــز اعتم ــاس نی ــن اس ــر همی و ب
ــرادران میرمحمدصادقــی را  ــار ب ــد و اعتب ــان ســفارش می دادن ــه آن به طــور انبــوه ب
ــزان  ــد� می ــر می ش ــاد و زیادت ــر روز زی ــات ه ــه مراجع ــتند ک ــدازه ای می دانس به ان
اعتمــاد مشــتریان سراســر کشــور بــه بــرادران میرمحمدصادقــی تــا حــدی بــود کــه 
وقتــی بــه تهــران می آمدنــد و قصــد خریــد کاالهــای متعــدد داشــتند، بســته های 
ــردم  ــتند� م ــت می گذاش ــه امان ــا ب ــره ی آن ه ــدوق حج ــود را در صن ــکناس خ اس
حتــی گاهــی اگــر پــول هــم کــم می آوردنــد، از میرمحمدصادقی هــا قــرض 
ــروز  ــدد ام ــوع و تع ــه تن ــی ب ــای بانک ــراودات و ابزاره ــان م ــد� در آن زم می گرفتن
نبــود و معامــالت بیشــتر بــر اســاس اعتمــاد دو طــرف انجــام می شــد� عالء الدیــن 
ــا فروشــندگان و  ــه ســفر می رفــت و در شهرســتان ها ب ــزده روز در مــاه ب ــا پان ده ت
ــود� مــردم  ــار و خوش برخــورد ب ــا مــردم خوش رفت ــود� او ب ــداران در ارتبــاط ب خری
ــه منزلشــان بــرود� او هــم می رفــت و رفاقــت ایجــاد  از او دعــوت می کردنــد کــه ب
می شــد و در مقابــل مشــتریان نیــز اغلــب وقتــی بــه تهــران می آمدنــد، در منــزل 
ــرت مناســب  ــردم معاش ــا م ــر ب ــه اگ ــود ک ــد ب ــدند� وی معتق ــاکن می ش ــان س آن

ــد� ــود می رس ــداف خ ــه اه ــر ب ــرد و زودت ــق می گی ــد، کارش رون ــته باش داش
کســب اطالعــات دربــاره ی وضعیــت بــازار و انجــام هرگونــه فعالیــت اقتصــادی 
از دیگــر رمــوز کارهــای عالءالدیــن بــود� او بــا اعتقــاد و علــم کافــی بــا کســب وکار 
ــد  ــه معتق ــول شــتاب نداشــت؛ چراک ــه دســت آوردن پ ــرای ب ــراه می شــد و ب هم
بــود عجلــه بــدون جمــع آوری اطالعــات جــز شکســت در کارهــا نتیجــه ی دیگــری 
نخواهــد داشــت� حــاال پــس از ســپری شــدن ســال ها از آن ایــام، او در گفت وگویــی 
بــا روزنامــه ی دنیــای اقتصــاد، در پاســخ بــه پرسشــی دربــاره ی تفــاوت بــازار فعلــی 
بــا بــازار روزگاران قدیــم گفتــه اســت: »تفاوت هــای بــازار فعلــی فقــط محــدود بــه 
نــو شــدن بــازار نیســت� بــازار مــدرن شــده امــا تفاوتــش در ایــن اســت کــه اخــالق 
ــته  ــت بربس ــه رخ ــی از جامع ــالق به طورکل ــود� اخ ــازار دور می ش ــم دارد از ب کم ک
ــازاری نیســت،  ــر ب ــن تقصی ــی از اخــالق می شــود� ای ــم دارد خال ــازار ه اســت و ب
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ــد و  ــوه می ده ــد جل ــی را ب ــای اخالق ــه برخــی کاره ــه اســت ک ــر جــو زمان تقصی
مــردم دیگــر مثــل قدیم هــا دوســت ندارنــد نقــش آدم هــای خوش اخــالق را بــازی 
کننــد؛ مثــاًل اوضــاع اقتصــادی بــازار آن قــدر بــد شــده کــه بــازاری کمتــر مجــال 
ــم  ــای قدی ــم و بازاری ه ــازار قدی ــرای ب ــد� دل آدم ب ــدا می کن ــر پی ــای خی کاره

ــود�« ــگ می ش تن
ــازار پایبنــد  ــه مناســبات ب ــد: »فکــر می کنــم نســل بعــدی خیلــی ب او می گوی
ــون  ــه اســت� کان ــور خیری ــی ام ــع اصل ــن می شناســم، منب ــه م ــازاری ک نباشــد� ب
جوش وخروش هــای مذهبــی و آیینــی اســت� در دل بــازار، عشــق و محبــت 
ــاید  ــد� ش ــا باش ــی بی اعتن ــائل اجتماع ــه مس ــد ب ــازاری نمی توان ــد و ب می جوش
مــن اشــتباه می کنــم، امــا بــازار امــروز، چنــدان بــه ایــن مناســبات پایبنــد نیســت� 
ــگاه  ــر پای ــازاری دیگ ــد� ب ــاد ندارن ــم اعتم ــه ه ــا ب ــل قدیم ه ــر مث ــا دیگ بازاری ه
ــه  ــگ جامع ــی در فرهن ــرات اساس ــر تغیی ــم به خاط ــن ه ــدارد و ای ــته را ن گذش
ــاره اش  ــادی درب ــث زی ــا بح ــن روزه ــه ای ــتی ک ــای برگش ــن چک ه ــت� همی اس
ــت�  ــده اس ــگ ش ــاد کم رن ــاخص اعتم ــه ش ــد ک ــان می ده ــود، نش ــرح می ش مط
ــان از  ــت، ن ــنه اس ــی گرس ــد کس ــر بدانن ــه اگ ــم ک ــی را می شناس ــن بازاری های م
گلویشــان پاییــن نمــی رود؛ امــا بایــد دیــد نســل جدیــد بازاری هــا کــه لــوازم جدیــد 
ــن  ــر؟ م ــا خی ــتند ی ــد هس ــی پایبن ــن اعتقادات ــه چنی ــند، ب ــی را می فروش زندگ

ــراغ دارم�« ــر س کمت

عالءالدین و صادرات طالی سفید
ــه  ــود ک ــه ب ــفر رفت ــه س ــب، ب ــول طل ــرای وص ــن ب ــال 133۲، عالءالدی در س
ــد  ــات پیــش می آم ــاد� بســیاری اوق ــدکاووس و ترکمن صحــرا افت ــه گنب گــذرش ب
ــود را  ــاالنه ی خ ــول س ــی، محص ــت بده ــرای پرداخ ــت ب ــاورزان می بایس ــه کش ک
بــه فــروش می رســاندند� در همیــن ســفر بــود کــه مبادلــه ی کاال بــه کاال و رفتــن 
بــه کشــتزارهای وســیِع گیــاه خــاص آن منطقــه و مشــاهده ی مکــرر آن، جرقــه ای 
ــد تحقیــق کــرد و دریافــت کــه  ــدازه ای کــه بای را در ذهــن او ایجــاد کــرد� او به ان
گیــاه بومــی ایــران بــا آن ظاهــر ســاده و بی پیرایــه، کاربردهــای بی شــماری دارد و 
در بیشــتر صنایــع اســتفاده می شــود� گیاهــی کــه کاربــرد آن بــه الیــاف ســفیدش 
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ــن  ــد روغ ــرای تولی ــوان ب ــز می ت ــده ی آن نی ــه ی باقی مان ــود و از دان ــم نمی ش خت
بهــره بــرد� عالءالدیــن دریافــت کــه »پنبــه« آن قــدر بــاارزش اســت کــه در ســطح 
ــرورش آن  ــرای پ ــا عنــوان طــالی ســفید شــناخته می شــود؛ دولت هــا ب ــی ب جهان
ــت�  ــره نیس ــج بی به ــن گن ــز از ای ــران نی ــاک ای ــکنند و خ ــت می ش ــر و دس س
ــه  ــب ورود او ب ــن موج ــاورزان ترکم ــان کش ــه می ــه ی او ب ــای چندماه رفت وآمده

بــازار پنبــه شــد�
ــدر  ــرگان و بن ــهرهای گ ــه در ش ــد ک ــه ش ــرد و متوج ــی ک ــن بررس عالءالدی
ــا  ــش از ترکمن ه ــای طلب ــود دارد� به ج ــه وج ــه ی پنب ــه ی تصفی ــن، کارخان ترکم
محصــول پنبــه ی آن هــا را دریافــت کــرد� پنبــه را بــرای تصفیــه بــه کارخانه هــای 
ــه  ــه ب ــه و صــادرات پنب ــرد� کار تصفی ــا را صــادر ک ــرانجام آن ه ــرد و س ــرگان ب گ
ــت در  ــم گرف ــن تصمی ــه عالء الدی ــود ک ــه ای ب ــیه به گون ــر روس ــورهایی نظی کش
ــال را،  ــاه از س ــار م ــدود چه ــد� او ح ــیس کن ــدی تأس ــر جدی ــدکاووس دفت گنب
ــه و صــادرات، در  ــات تصفی ــا انجــام عملی ــه ت ــاز فصــل برداشــت پنب ــی از آغ یعن
ــه  ــرادرش ب ــدت ب ــن م ــی داد� در ای ــامان م ــور را س ــد و ام ــدکاووس می مان گنب

کارهــای تجارت خانــه ی تهــران رســیدگی می کــرد�

تشکیل خانواده
عالءالدیــن در ۲۲ســالگی یعنــی دو ســال پــس از حضــورش در تهــران، ازدواج 
ــی و  ــدرش روحان ــه پ ــادرش ک ــا دخترعمــوی م ــواده تشــکیل داد� او ب ــرد و خان ک
ــا در شــش ماهگی  ــد آن ه ــرد� نخســتین فرزن ــود، ازدواج ک ــدرس ب ــواده ی م از خان
درگذشــت� آن هــا در ســال 1335 صاحــب فرزنــد دیگری شــدند که او را »حســین« 
نامیدنــد� پــس از او، دختــری بــه نــام »فروغ الســادات« متولــد شــد و بعــد پســرانی 

بــه نام هــای »حســن« و »محســن« ایــن خانــواده را تکمیــل کردنــد�
حساســیت عالءالدیــن دربــاره ی تحصیــل فرزنــدان به گونــه ای بــود کــه همــه ی 
آن هــا به طــور چشــمگیری پیشــرفت کردنــد� هــر ســه پســر خانــواده در رشــته های 
ــانس دارد�  ــز فوق لیس ــرش نی ــد و دخت ــش رفتن ــری پی ــع دکت ــا مقط ــف ت مختل
فروغ الســادات میرمحمدصادقــی مدیــر مجتمــع فرهنگــی رفــاه شــرق اســت 
ــه پــدرش تعلــق دارد� دکتــر حســین میرمحمدصادقــی در رشــته ی حقــوق  کــه ب
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ــوای  ــت در ق ــهید بهشــتی اســت� وی معاون ــتاد دانشــگاه ش ــرده و اس ــل ک تحصی
ــی،  ــن میرمحمدصادق ــر حس ــت� دکت ــرده اس ــه ک ــز تجرب ــه را نی ــه و قضائی مقنن
ــکی  ــوم پزش ــگاه عل ــی دانش ــو هیئت علم ــن عض ــراح و همچنی ــک، ج دندان پزش
ــی  ــته ی مهندس ــز در رش ــی نی ــن میرمحمدصادق ــت� محس ــتی اس ــهید بهش ش

ــز دارد� ــری روان شناســی نی ــرده اســت و دکت ــل ک ــک تحصی مکانی
ازآنجاکــه عالءالدیــن میرمحمدصادقــی از ســال های پیــش از انقــالب بــا هــدف 
اصــالح جامعــه در تأســیس مــدارس مهــم پایتخــت ازجملــه مــدارس علــوی، رفــاه، 
نیــکان، روزبــه، صلحــا، پیــام، طلــوع، مجتمــع جامعةالصــادق و��� مشــارکت داشــت، 
ــای  ــی فعالیت ه ــد و همگ ــل کرده ان ــدارس تحصی ــن م ــز در همی ــش نی فرزندان

تخصصــی خــود ـ و نــه کســب وکار تجــاری پــدر ـ را دنبــال کردنــد�

این نوشیدنی شرقِی ایرانی پسند
ــازم  ــه ع ــالش روزان ــد از کار پرت ــل همیشــه بع ــه مث ــک شــب ک ــن ی عالءالدی
منــزل شــد، ضمــن برداشــتن قنــد از قنــدان و نوشــیدن چــای، تمامــی کارهــای 
آن روزش را نیــز مــرور می کــرد� او همان طــور کــه بــه اســتکان کمرباریــک 
ــه  ــرش ب ــگ و لب ســوز درون آن می نگریســت، در فک ــی و چــای خوش رن لب طالی
چنــد جــای کشــور می رفــت و برمی گشــت: از کشــتزارها تــا بازارهــا، از انبارهــا تــا 
ــای  ــروار کاره ــکارش زنجی ــه اف ــگاه ها و خالص ــا فروش ــا ت ــا، از کارخانه ه حجره ه
روِز به پایان رســیده و فــردای پیــش رو را بررســی می کــرد کــه بــا نوشــیدن 
ــه ذهنــش رســید� اســتکان را در نعلبکــی  ــازه ای ب آخریــن جرعــه ی چــای فکــر ت

ــب گفــت: »عجــب نوشــیدنی آرام بخشــی اســت ایــن چــای�« ــر ل گذاشــت و زی
همسرش پرسید: »چیزی گفتید؟ با من بودید؟«

ــم دســت شــما درد نکنــد� هیچ چیــز مثــل ایــن نوشــیدنی شــرقی و  ـ می گوی
ــد� ــع نمی کن ــتگی آدم را رف ــند خس ایرانی پس

ـ سر شما درد نکند�
و دوبــاره بــا خــود اندیشــید: »چــای و فرهنــگ چــای در ایــران عضــو 
ــی  ــه در تمام ــت� همیش ــفره ی ایرانی هاس ــی و س ــوم پذیرای ــری از رس جدایی ناپذی
مراســم های ایرانی هــا اعــم از عــزا و عروســی و عقــد و ختنه ســوران، اولیــن 
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ــت�« ــوده و هس ــی ب ــیله ی پذیرای وس
ــن نوشــیدنی ایرانی هــا  ــن پرمصرف تری ــود کــه فکــر تجــارت ای همــان شــب ب
ــی  ــا زمان ــع شــام و حتــی در بســتر ت ــه زد� آن شــب موق ــن جرق در ســر عالء الدی
کــه پلک هایــش بــر روی هــم افتــاد، مســیر ورود بــه بــازار چــای و حتــی صــادرات 
آن را نیــز طــی کــرد� ایــن کاری بــود کــه هر وقــت در ذهنــش شــکل می گرفــت، 

بــدون تردیــد در واقعیــت نیــز انجــام می شــد�
ــرده  ــه ک ــاش را تجرب ــان کار در رســته ی قم ــن در اصفه ــه عالء الدی ــم ک گفتی
ــا  ــه م ــرد� آنچ ــری ک ــاش را پیگی ــازار قم ــان ب ــدا هم ــز ابت ــران نی ــود� در ته ب
ــاش  ــد� قم ــاش می نامیدن ــته قم ــیم، در گذش ــه می شناس ــوان پارچ ــروز به عن ام
ــامل  ــز ش ــر خرده ری ــری نظی ــی دیگ ــه معان ــر از پارچ ــن غی ــه ی معی در لغت نام
ــالوه  ــران ع ــز در ته ــن نی ــه را دارد� عالء الدی ــباب خان ــه اس ــت و کاال و هرگون رخ
ــه  ــز را تجرب ــروش همه چی ــازار، خریدوف ــاز مشــتریان و ب ــه نی ــه بســته ب ــر پارچ ب
می کــرد� معمــوالً در شهرســتان های دورافتــاده و روســتاها، یــک مغــازه همــه نــوع 
ــدد و  ــوپرمارکت های متع ــگاه ها و س ــروز فروش ــد ام ــت و مانن ــی را می فروخ کاالی
ــه ســراغش  ــن وقتــی ب ــود کــه مشــتریان عالء الدی ــن ب ــوع وجــود نداشــت� ای متن
ــد تــا بتواننــد تمامــی مایحتــاج مــردم  می آمدنــد، همــه نــوع کاالیــی را می خریدن
ــای  ــن کااله ــی از همی ــز یک ــای نی ــد� چ ــن کنن ــه و تأمی ــود را تهی ــه ی خ منطق
ــه  ــتند و ب ــار داش ــه در انب ــی همیش ــرادران میرمحمدصادق ــه ب ــود ک ــتری ب پرمش
ــه بســته بندی  ــه ب فــروش می رســاندند� آن هــا در ســال 133۶ از فــروش چــای فل
ــا مرحلــه ای از تولیــد  ــار کســب خــود را ب ــرای نخســتین ب ــد و ب چــای روی آوردن

ــد� در هــم آمیختن
ــی تجــارت اســت�  ــه بســته بندی جــزو اصــول اصل ــود ک ــد ب ــن معتق عالء الدی
در دوره ای کــه بیشــتر کاالهــا به صــورت فلــه فروختــه می شــد و فــروش اجنــاس 
ــته بندی  ــی بس ــرادران میرمحمدصادق ــت، ب ــروز رواج نداش ــل ام ــته بندی مث بس
چــای را جــزو کارهــای اصلــی خــود قــرار دادنــد� بخشــی از یکــی از دفاتــر و یکــی 
از حجره هــا را بــه چــای اختصــاص دادنــد� آن هــا ســه نــوع چــای داخلــی، خارجــی 
ــه »شیرنشــان«، »تلمبه نشــان«،  ــاری ازجمل ــد نشــان تج ــتند� چن ــوط داش و مخل
»50۶« و »۶0۶« را بــه ثبــت رســاندند و بــا همــان مارک هــا شــروع بــه بســته بندی 
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ــت  ــه ای گســترش یاف ــان در حــوزه ی چــای به گون ــد� کار آن ــروش چــای کردن و ف
کــه صاحــب چنــد نشــان تجــاری مشــهور شــدند� مشــتریان آن هــا از شهرســتان ها 
ــد�  ــو چــای می شــد، می خریدن ــل کیل ــه شــامل چه ــدوق ک ــوالً یکــی دو صن معم
ــه  ــث می شــد ک ــود، باع ــاد گذاشــته شــده ب ــای اعتم ــر بن ــه ب ــز ک اســاس کار نی

خریدوفــروش بــدون نیــاز بــه ارائــه ی ســفته و بــرات انجــام شــود�

ورود به بازار جهانی از طریق سیمان
ـ آقا عالء توی دست و بالتان سیمان ندارید احیاناً؟

ـ ســیمان؟ نداریــم امــا کاری نــدارد، تهیــه می کنیــم� شــما بگــو چقــدر و بــرای 
ــی می خواهــی؟ ِک

ــه ســاختمان  ــوار بکشــم و ب ــازه را دی ــن پشــت مغ ــه زمی ــم آن تک ـ می خواه
اضافــه کنــم بــرای انبــار�

ـ به سالمتی ان شاء اهلل مبارک است���
ــا  ــد� ب ــک می کن ــالم و علی ــود و س ــر وارد می ش ــه کم ــال ب ــری ش ــرد دیگ م

ــگار�  ــن آشــناتر اســت ان بهاءالدی
ـ آقــا بهاءالدیــن آمــده ام ســیمان ببــرم� می دانــم شــما نداریــد امــا فکــر کــردم 

از شــما راهنمایــی بگیــرم کــه کجــا می شــود بــا قیمــت ارزان تــر پیــدا کــرد���
ــد� از آن نگاه هــای معنــی داری  ــگاه کردن ــه هــم ن ــی ب ــرادران میرمحمدصادق ب
کــه در ســکوت کلــی حــرف داشــت و فقــط خودشــان دو نفــر مفهــوم آن نگاه هــا 

ــد� ــر را درک می کردن ــاری یکدیگ ــه های تج و نقش
در اوایــل دهــه ی 1330، هنــوز مصــرف ســیمان در ساخت وســاز رایــج نشــده 
ــتفاده  ــای ســاختمانی اس ــردم بیشــتر از آهــک و شــن و ماســه در کاره ــود و م ب
می کردنــد؛ امــا رفته رفتــه تولیــد ســیمان در کشــور آغــاز شــد و ابتــدا کارخانــه ی 
ســیمان ری به عنــوان نخســتین تولیدکننــده، ســپس کارخانــه ی ســیمان تهــران در 
محلــه ی غنی آبــاد و بعــد کارخانه هایــی در شــهرهای دیگــر راه انــدازی شــد� حــاال 
مصــرف ســیمان شــروع شــده بــود و بــه همیــن دلیــل، مشــتریان آن نیــز روزبــه روز 
زیادتــر می شــد� بعضــی افــراد خودشــان بــه کارخانــه ی ســیمان ری مراجعــه و آن 
ــیمان  ــا س ــه از محمدمیرصادقی ه ــتریانی ک ــی مش ــا وقت ــد، ام ــه می کردن را تهی
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ــه  ــم ب ــیمان را ه ــوزه ی س ــد ح ــم گرفتن ــان تصمی ــد، آن ــتر ش ــتند بیش می خواس
کســب وکار خــود بیفزاینــد�

عالء الدیــن و بــرادرش از ســال 133۸ به طــور جــدی وارد بــازار ســیمان 
شــدند� ورود آن هــا بــه ایــن حــوزه از طریــق فــردی بــه نــام منوچهــر ســالور کــه 
مدیرعامــل کارخانــه ی ســیمان ری بــود، انجــام شــد� مهنــدس ســالور متولــد ســال 
ــع  ــذاران صنای ــران و از پایه گ ــت ای ــم و صنع ــگاه عل ــه ی دانش 1۲93، دانش آموخت
ــا  ــه بعده ــت� او ک ــا رف ــال 13۸9 از دنی ــه س ــود ک ــران ب ــد در ای ــیمان و قن س
ــتکار  ــان درس ــد و انس ــز ش ــتان نی ــارس و خوزس ــیمان ف ــرکت س ــل ش مدیرعام
ــه از  ــناختی ک ــا ش ــت و ب ــی داش ــات کامل ــته اطالع ــن رش ــود، در ای ــی ب و صالح
ــا آنــان معاملــه کنــد� عالء الدیــن و بــرادرش بــه دســت آورده بــود، مصمــم شــد ب

میرمحمدصادقی هــا نمایندگــی فــروش ســیمان ری، غنی آبــاد و شــمال 
ــا  ــیمان از کارخانه ه ــخصی س ــدار مش ــاه مق ــر م ــدند ه ــد ش ــد و متعه را گرفتن
بخرنــد� آن هــا بــه همــراه دو شــریک دیگــر قــراردادی بــا یکــی از تولیدکننــدگان 
بــزرگ ســیمان در اصفهــان نیــز منعقــد کردنــد و نمایندگــی فــروش ســیمان آن 
ــر درخواســت مشــتریان شهرســتان های  ــالوه ب ــد� حــاال ع ــز گرفتن ــه را نی کارخان
دور و نزدیــک، در تهــران نیــز بیشــتر کســانی کــه ســیمان می خواســتند، از آن هــا 
خریــد می کردنــد� اواخــر دهــه ی 1330 تولیــد ســیمان در کشــور زیــاد بــود؛ امــا 
هنــوز مصــرف بــه آن انــدازه نبــود کــه آن همــه تولیــد را پوشــش بدهــد� ایــن بــود 
کــه بــرادران میرمحمدصادقــی وقتــی دیدنــد در داخــل کشــور بــا مشــکل فــروش 
ناشــی از رکــود ساخت وســاز مواجــه هســتند، تصمیــم گرفتنــد آن همــه ســیمان 
ــع آوری  ــه جم ــروع ب ــن ش ــد� عالء الدی ــادر کنن ــارج ص ــه خ ــور را ب ــدی کش تولی
اطالعــات کــرد و بــه زودی دریافــت کشــورهای حــوزه ی خلیج فــارس وارد توســعه 
ــد� کویــت، قطــر  ــاز دارن ــادی نی ــه ســیمان زی و مراحــل ساخت وســاز شــده اند و ب
ــد�  ــه ش ــر گرفت ــیمان در نظ ــادرات س ــداف ص ــن اه ــوان اصلی تری ــن به عن و بحری
در ایــن میــان کویــت به دلیــل اینکــه تــازه اســتقالل یافتــه و مشــغول ســازندگی 
بــود، بیشــتر مدنظــر قــرار داشــت� امــا بــه زودی مشــخص شــد کــه مشــکل دیگــری 

بــر ســر راه صــادرات وجــود دارد�
ــود،  ــه نب ــراب به صرف ــرای اع ــران ب ــیمان ای ــه قیمــت س ــود ک ــن ب مشــکل ای
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ــر از ســیمان  ــد، ارزان ت ــر می خریدن چــون ســیمانی کــه آن هــا از کشــورهای دورت
ایــران بــود� ســال 1339 قیمــت هــر تُــن ســیمان ایــران 130 تومــان و کیســه ای 
۶5 ریــال بــود� مدیــران کارخانه هــای ســیمان بــرای حــل ایــن مشــکل مذاکراتــی 
بــا وزارت بازرگانــی انجــام دادنــد و بدیــن صــورت، مشــکل در دولــت مطــرح شــد� 
نتیجــه ایــن شــد کــه دولــت بــرای صــادرات ســیمان یارانــه اعطــا کــرد تــا هــم از 
ــه  ــم اعطــای یاران ــری شــود و ه ــران جلوگی ــکاری کارگ ــا و بی ــی کارخانه ه تعطیل
ــه ی  ــن محمول ــب در ســال 1340 اولی ــرای صــادرات باشــد� به این ترتی تشــویقی ب
صــادرات ســیمان از ایــران راهــی کویــت شــد و بــرادران میرمحمدصادقــی عــالوه 
بــر اینکــه بــه بــازار جهانــی وارد شــدند، نخســتین صادرکننــدگان ســیمان ایــران 
نیــز لقــب گرفتنــد� کار به قــدری رونــق گرفــت کــه دفتــر کار مســتقلی در کویــت 
تأســیس کردنــد� عالء الدیــن کــه بیشــتر بــه ســفر می رفــت و کارهــا را سروســامان 
مــی داد، حــاال تجربــه ی ســفرهای متعــددی بــه کویــت داشــت� او می دیــد کــه در 
ــاخت  ــرای س ــی ب ــران، حت ــالف ای ــق دارد و خ ــیار رون ــازی بس ــا ساختمان س آنج
ــک  ــا از ی ــز از ســیمان بســیار اســتفاده می شــود� حــاال آن ه ــازل مســکونی نی من
ــل شــده  ــز تبدی ــت نی ــردم کوی ــه م ــه فروشــنده ی کاال ب ــده ی صــرف ب صادرکنن

بودنــد�
خریــد ســهام کارخانه هــای ســیمان برنامــه ی بعــدی میرمحمدصادقی هــا 
ــود� آن هــا بخشــی از ســهام کارخانــه ی ســیمان صوفیــان تبریــز را کــه به دلیــل  ب
ــده و از  ــه ش ــکل مواج ــا مش ــاز ب ــود ساخت وس ــوا و رک ــابقه ی ه ــرمای کم س س
تولیــد بــاز مانــده بــود، خریدنــد و بــا انعقــاد قــرارداد بــرای خریــد، توزیــع و فــروش 
کل محصــول آن، وضعیــت کارخانــه را ســاماندهی کردنــد� آن هــا ســیمان تبریــز را 
ــاد کــه بعضــی  ــه ای راه افت ــه خوزســتان می فرســتادند� کار به گون ــرای مصــرف ب ب
روزهــا حــدود پانصــد کامیــون منتظــر بارگیــری بــرای اعــزام بــه شهرســتان بودنــد 

ــز صــادر می شــد� ــار نی و بخشــی از ب
ــهام  ــی از س ــا بخش ــنهاد داد ت ــان پیش ــه آن ــالور ب ــدس س ــد مهن ــی بع مدت
ــز  ــی را نی ــرکای کویت ــد و ش ــتان را بخرن ــارس و خوزس ــیمان ف ــه ی س کارخان
بــه توصیــه ی  َده ســرمایه گذار کویتــی  بــه خریــد ســهام تشــویق کننــد� 
میرمحمدصادقی هــا بخشــی از ســهام ایــن شــرکت ها را خریــداری کردنــد و 
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ســیمان آبیــک نیــز بــا همیــن ســرمایه ها تکمیــل شــد و بــه بهره بــرداری رســید� 
همچنیــن مدیرعامــل و مالــک کارخانــه ی ســیمان شــرق نیــز از آن هــا درخواســت 
ــه  ــت، ب ــرار داش ــهد ق ــه در مش ــه ک ــن کارخان ــی ای ــرایط بحران ــل ش ــرد به دلی ک
ــع آن  ــه و توزی ــوالت کارخان ــد محص ــد� خری ــک کنن ــوالت آن کم ــروش محص ف
ــه شــد� مدتــی بعــد نیــز  ــدران موجــب ســامان دهی وضعیــت ایــن کارخان در مازن
تولیــد پوکــه ی صنعتــی، بلــوک ســبک و آجــر در دســتور کار آنــان قــرار گرفــت و 

ــد� ــیس ش ــه تأس ــن زمین ــی در ای ــهد کارخانه های ــاوه و مش ــهرهای س در ش

یک فکر جدید در بندر زیبای خرمشهر
گفت وگوی عربی عالءالدین با کسی که آن سوی خط بود، به پایان رسید� گوشی 
را گذاشت و از پنجره به مردم شهری نگریست که در محل تالقی رودخانه های اروند و 
کارون به تکاپو مشغول بودند� خرمشهر به دلیل واقع شدن در مجاورت خلیج فارس از 
اهمیت اقتصادی و تجاری برخوردار بود و اسکله های آن در کرانه های رودهای پرآب 
و خروشــان، مظهر زندگی، امید، پویایی و تالش بود� فردی که آن سوی خط بود، از 
کویت پیام داد که به دلیل دیر رســیدن محموله ی ســیمان ممکن است به زودی کار 
ساخت وساز متوقف شود� عالءالدین هرگز دلش نمی خواست در تعهداتش خللی ایجاد 
شود، حتی اگر بر ســر راهش کوهی از موانع و مشکالت وجود داشت� او باید تمامی 

موانع را از سر راه کنار می زد�
ــت،  ــژه کوی ــارس به وی ــیه ی خلیج ف ــورهای حاش ــه کش ــیمان ب ــادرات س ص
ــاال در  ــود� او ح ــن ب ــادی عالءالدی ــای اقتص ــی در فعالیت ه ــد و مهم ــل جدی فص
ــده ای از  ــش عم ــت بخ ــه کوی ــرر ب ــفرهای مک ــود و س ــالگی ب ــتانه ی سی س آس
وقــت او را بــه خــود اختصــاص مــی داد� ازآنجاکــه آن هــا نخســتین صادرکننــدگان 
ــن کار را  ــرای ای ــاخت های الزم ب ــد زیرس ــار بودن ــد، ناچ ــت بودن ــه کوی ــیمان ب س
خودشــان فراهــم کننــد؛ چراکــه تــا پیــش از ایــن نیازهایــی ماننــد انبــارداری در 
ــود  ــی وج ــرای کس ــه ی کاری ب ــن زمین ــل در ای ــاد حمل ونق ــرعت زی ــرز و س م
نداشــت� آن هــا انبــاری را در گمــرک خرمشــهر اجــاره کردنــد تــا ســیمانی را کــه 
ــاده  ــور آم ــارج از کش ــه خ ــادرات ب ــرای ص ــت و ب ــی دریاف ــای داخل از کارخانه ه
ــهر  ــدر خرمش ــی از بن ــای صادرات ــد� محموله ه ــداری کنن ــد، در آن نگه می کردن
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ــا ده هــزار  از طریــق حمل ونقــل دریایــی راهــی مناطــق هــدف می شــد� گاهــی ت
تُــن ســیمان هــم بــرای صــادرات در انبــار آمــاده بــود، امــا بــرای ارســال مشــکل 
حمل ونقــل وجــود داشــت� عالءالدیــن بعضــی اوقــات ناچــار می شــد ســیمان را از 
طریــق عــراق بــه کویــت برســاند یــا از دوبــی کشــتی و لنــج اجــاره کنــد تــا بتوانــد 
ــذی ســیمان  ــع کیســه های کاغ ــد� برخــی مواق ــش عمــل کن ــه تعهدات ــع ب به موق
ــود کــه  ــاره می شــد و این هــا همــه از مشــکالتی ب ــی نامناســب پ ــر جابه جای در اث

ــد� ــش می آم ــد پی ــر راه تجــارت جدی ــر س ب
ــه ایــن نتیجــه رســید کــه خودشــان بایــد وســیله ی حمل ونقــل  عالءالدیــن ب
ــد،  ــور باش ــل ج ــیله ی حمل ونق ــر وس ــه اگ ــد ک ــه ش ــند� او متوج ــته باش داش
می توانــد بازاریابــی کنــد و صــادرات را افزایــش دهــد� بــا بــرادرش مشــورت کــرد 
ــک  ــه کوچ ــد ک ــه کنن ــب تهی ــی مناس ــیله ی دریای ــد وس ــد چن ــم گرفتن و تصمی
ــر  ــکاری دیگ ــا ابت ــا ب ــرد� آن ه ــو بگی ــا پهل ــکله ی آن ه ــار اس ــد کن ــد و بتوان باش
ــرادران  ــب ب ــد� به این ترتی ــر کنن ــیمان را هموارت ــادرات س ــیر ص ــتند مس توانس
ــد  ــه خری ــد و ب ــیس کردن ــوح« را تأس ــتی رانی ن ــرکت کش ــی »ش میرمحمدصادق
ــه کشــورهای حاشــیه ی  ــا صــادرات ســیمان ب شــناورهای کم ارتفــاع و متناســب ب
ــه«  ــام »دوب ــه ن ــیله هایی ب ــدف وس ــن ه ــا ای ــا ب ــرد� آن ه ــدام ک ــارس اق خلیج ف
خریدنــد کــه بــرای اســکله های ایــران و حمل ونقــل دریایــی بســیار مناســب بــود� 
دوبــه یــا بــارج )Barge( شــناوری اســت کــه بــرای حمل ونقــل اشــیای بــزرگ یــا 
ــه کار مــی رود و یــک ِکشــنده مثــل قایــق  ــر روی آب ب ــاد کاال ب حجــم نســبتاً زی
ــی بســیار دارد،  ــا کشــتی آن را حرکــت می دهــد� ازآنجاکــه ژاپــن مســیرهای آب ی
دوبه هــا ســاخت ژاپــن بودنــد و ایــن صنعــت در آن کشــور بســیار پیشــرفته بــود�

ــادرات  ــش ص ــه افزای ــا ب ــد دوبه ه ــهر و خری ــدر خرمش ــار در بن ــاره ی انب اج
آنــان کمــک کــرد و باعــث شــد مشــتریان مناطــق شیخ نشــین بیشــتر از دیگــران 
بــا آنــان معاملــه کننــد� حــاال آن هــا صادرکننــده ای عمــده و مجهــز بودنــد� افــراد 
ــه آن هــا  ــه ســیمان نیــاز داشــتند، ب ــد و ب ــکار بودن بســیاری کــه در کویــت پیمان
مراجعــه می کردنــد� عــالوه بــر کویــت دیگــر شیخ نشــین های خلیج فــارس 
ــد و  ــادر می کنن ــیمان ص ــه س ــتند ک ــران هس ــانی در ای ــد کس ــده بودن ــه فهمی ک
ــن  ــد� بحری ــا ســیمان می خریدن ــد، از آن ه ــز دارن ــات نی خودشــان وســیله و امکان
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ــود� ــز قطــر ب ــان نی ــدی آن ــرد� مشــتری بع ــداری ک به طــور عمــده ســیمان خری

»سلطان گچ« در بازار مصالح ایران
در اواســط دهــه ی 1340 شمســی کــه دیگــر ســیمان در بحــث ساخت وســاز 
ــح ســاختمانی  ــازار مصال ــه ب ــود، پدیــده ی نوظهــور دیگــری ب کامــاًل جــا افتــاده ب
ــرادران  وارد شــد و توجــه مــردم را جلــب کــرد� حــاال همــان مشــتریانی کــه از ب
ــد�  ــچ بودن ــال گ ــی پارچــه و چــای و ســیمان می خواســتند، به دنب میرمحمدصادق
ــفید  ــدرن و س ــچ م ــه ی گ ــا کارخان ــود و تنه ــده ب ــاز ش ــی آغ ــچ به تازگ ــد گ تولی
ــاج،  ــه ابوالحســن ابته ــرار داشــت ک ــی ق ــک آبعل ــرای خانه هــای اســتاندارد نزدی ب
مشــاور و مدیرعامــل ســازمان برنامه وبودجــه ی زمــان محمدرضــا پهلــوی آن 
ــت  ــود و زحم ــکل ب ــدر مش ــه آن ق ــن کارخان ــد از ای ــود� خری ــرده ب ــیس ک را تأس
ــع و  ــتریان را به موق ــته های مش ــد خواس ــا نتوانن ــد آن ه ــث می ش ــه باع ــت ک داش
به درســتی انجــام دهنــد� ایــن بــود کــه عالءالدیــن مثــل همیشــه خــودش بــه فکــر 
چــاره افتــاد و طبــق معمــول تصمیــم قطعــی را بــه نتیجــه ی مشــورت بــا بــرادرش 
موکــول کــرد� نتیجــه هــم چیــزی جــز ایــن نبــود کــه خودشــان کارخانــه ی گــچ 

تأســیس کننــد�
آن هــا بــا پیشــنهاد فــردی به نــام حاج حســن رهبــر، معدنــی را در ســمنان برای 
فعالیــت در زمینــه ی گــچ انتخــاب کردنــد کــه کیفیــت زیــادی داشــت� درخواســت 
ــرای  ــا آن موافقــت شــد� کارهــا ب ــه و ب ــه ی گــچ ســال 134۶ ارائ تأســیس کارخان
ــد زمیــن و تهیــه ی ماشــین آالت از شــرکت هایی در آلمــان  ــه و خری گرفتــن پروان
و بلژیــک و فرانســه بــا ســفر هــر دو بــرادر بــه ایــن کشــورها و اعــزام نماینــدگان 
آن شــرکت ها بــه ایــران انجــام شــد� ســرانجام پــس از حــدود ســه ســال در ســال 
ــی  ــتقبال فراوان ــا اس ــرداری رســید و ب ــه بهره ب ــچ ســمنان ب ــه ی گ 1349، کارخان
ــه شهرســتان ها می فرســتادند و  ــد گــچ را ب ــود درصــد تولی ــا ن ــه رو شــد� آن ه روب

ــد� ــادر می کردن ــده را ص ــد باقی مان ده درص
هنــگام نام گــذاری ایــن کارخانــه دوســتان قدیمــی مازندرانــی بــرادران 
ــا  ــدران احــداث شــود� ام ــه در مازن ــه کارخان ــی اصــرار داشــتند ک میرمحمدصادق
ازآنجاکــه کارشــناس معــدن ســمنان را مرغــوب تشــخیص داده بــود، کارخانــه در 



همیشه پای یک مدیر در میان است62

آنجــا احــداث شــد و بــرای اینکــه دوســتان شــمالی هــم راضــی باشــند و کارخانــه 
را متعلــق بــه خودشــان بداننــد، نــام »کارخانــه ی گــچ مازنــدران ســمنان« بــر آن 
ــه در ســاری، بهشــهر، گــرگان، گیــالن، کرمانشــاه،  ــن کارخان نهــاده شــد� گــچ ای
ــن گــچ  ــا روزی 1500 تُ ــه ت بندرعبــاس، تهــران و��� مصــرف می شــد� ایــن کارخان

ــرد� ــد می ک تولی
دیــری نگذشــت کــه تولیــد گــچ بــه کســب وکار اصلــی عالءالدیــن و بــرادرش 
در دهــه ی 1350 تبدیــل شــد� نیــاز داخــل کشــور بــه ایــن محصــول فــراوان بــود 
ــروش ســیمان همــوار  ــه ی ف ــق تجرب ــان از طری ــرای آن ــه راه صــادرات ب و ازآنجاک
شــده بــود، صــادرات گــچ بــه کویــت، قطــر و بحریــن نیــز همــواره در برنامه هــای 

کاری شــان قــرار داشــت�
کارخانــه ی گــچ مازنــدران ســمنان در آن زمــان حــدود دویســت کارگــر داشــت� 
بــرادران میرمحمدصادقــی ســپس بــا تجربــه ای کــه بــه دســت آورده بودنــد، شــروع 
بــه تأســیس کارخانــه در ســایر شــهرهایی کردنــد کــه دارای معــادن گــچ مرغــوب 
بــود� آن هــا در خراســان، آذربایجــان، یــزد، رامهرمــز و چنــد شــهر دیگــر کارخانــه 
احــداث کردنــد� روال کار تأســیس بــه ایــن صــورت بــود کــه ابتــدا شــرکتی بــرای 
ــه ثبــت می رســاندند و حــدود پنجــاه درصــد  ــه در شــهر مدنظــر ب ایجــاد کارخان
ــبب  ــوع س ــن موض ــه همی ــد ک ــهر می فروختن ــان ش ــی هم ــه اهال ــهام آن را ب س
ــان  ــم خودش ــا ه ــب آن ه ــد� به این ترتی ــه می ش ــه کارخان ــردم ب ــدی م عالقه من
ــد  ــاه درص ــد� پنج ــغ می کردن ــرای آن تبلی ــم ب ــدند و ه ــول می ش ــدار محص خری
ــار  ــری دچ ــا در اداره و تصمیم گی ــد ت ــی می مان ــان باق ــرای خودش ــهام ب ــر س دیگ
ــه  ــود گرفت ــه خ ــازه ای ب ــکل ت ــران ش ــچ در ای ــت گ ــاال صنع ــوند� ح ــکل نش مش
ــرد و  ــر ک ــرایط تغیی ــر کشــور ش ــد در سراس ــای جدی ــداث کارخانه ه ــا اح ــود� ب ب
ــاال در  ــا می شــد، ح ــا االغ جابه ج ــه ای ب ــچ به صــورت فل ــن گ ــش از ای ــا پی ــر ت اگ
پاکت هــای بسته بندی شــده و به وســیله ی کامیــون حمل ونقــل می شــد و بــه 
ــای تحــت نظــر  ــروش می رســید� بیشــتر مصالح فروشــی ها نمایندگــی کارخانه ه ف
میرمحمدصادقی هــا را داشــتند و کارخانه هــا به قــدری افزایــش یافــت کــه حــدود 
ــتند و  ــتغال داش ــت اش ــن فعالی ــه ای ــای کشــور ب ــر در کارخانه ه ــزار کارگ ــه ه س
ــق امرارمعــاش  ــود کــه غیرمســتقیم از همیــن طری ــرادی ب ــر از اف ــن تعــداد غی ای
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می کردنــد� ایــن مجموعــه صــد کامیــون در اختیــار داشــت کــه راننــدگان آن هــا، 
ــن شــبکه  ــا ای ــق ب ــه هــر طری ــی کــه ب ــراد فعــال در مصالح فروشــی ها و دیگران اف
ــی از  ــرادران میرمحمدصادق ــد� ب ــزاق می کردن ــن راه ارت ــد، از همی ــاط بودن در ارتب
ــچ بســتان آباد در  ــه ی گ ــدند� کارخان ــچ مشــهور ش ــه ســالطین گ ــان دوران ب هم

آذربایجــان و کارخانــه ی گــچ بلــور خراســان هنــوز هــم دایــر و فعــال اســت�

تولید بیشتر؛ توزیع بهتر
ــور  ــیمان در کش ــروش س ــرای ف ــن ب ــش از ای ــه پی ــرادرش ک ــن و ب عالءالدی
شــبکه ی توزیــع وســیعی را راه انــدازی کــرده بودنــد، از همیــن شــبکه بــرای فــروش 
ــر  ــان ب ــد� آن ــعه دادن ــد و توس ــت نمودن ــه آن را تقوی ــد، البت ــتفاده کردن ــچ اس گ
ــف، گــچ و ســیمان درخواســتی آن را منطقــه را از  ــاز اســتان های مختل اســاس نی
ــای  ــرل هزینه ه ــرای کنت ــان ب ــتادند� آن ــا می فرس ــه آنج ــه ب ــن کارخان نزدیک تری
ــی  ــزی دقیق ــده، برنامه ری ــت تمام ش ــی از قیم ــش مهم ــوان بخ ــل به عن حمل ونق
داشــتند تــا بــا جامعیتــی کــه در تولیــد و توزیــع محصــول وجــود داشــت، بهتریــن 

ــرای رســاندن مایحتــاج انتخــاب و اســتفاده کننــد� منبــع و مســیر را ب
آنــان عــالوه بــر »شــرکت کشــتی رانی نــوح« کــه در بخــش دریایــی فعالیــت 
ــد� تأســیس  ــه ابتکاراتــی زدن داشــت، در بخــش حمل ونقــل داخلــی نیــز دســت ب
ــل  ــه مقاب ــور ک ــیمان کش ــش س ــل پخ ــادق و حمل ونق ــل ص ــرکت حمل ونق ش
کارخانــه ی آبیــک راه انــدازی شــد، ازجملــه ی ایــن اقدامــات بــود کــه بــرای اداره ی 

بهتــر امــور توزیــع انجــام شــد�

روی تپه های عباس آباد
ـ آقای دکتر، حال برادرم چطور است؟

ـ بحمــداهلل خطــر رفــع شــده اســت، امــا بایــد از ایــن بــه بعــد بیشــتر مراقــب 
خودشــان باشــند�

ـ کار ایشان در بازار است� توصیه ی شما چیست؟
ـ تأثیــر آب وهــوا بــر بیماری هــای قلبــی بســیار زیــاد اســت� ذرات ریــز آلــوده ی 

موجــود در هــوا ممکــن اســت تأثیرهــای زیــادی روی قلــب داشــته باشــد�
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ـ یعنــی شــما می فرماییــد حضــور در محیــط بــازار بــرای سالمتی شــان 
ــت؟ ــب نیس مناس

ــد و  ــته رفت وآم ــن سربس ــت و در اماک ــقفی اس ــکان مس ــازار م ــد، ب ـ ببینی
آلودگــی بیشــتر اســت� ایشــان بهتــر اســت از رفتــن بــه مکان هایــی کــه آلودگــی 

ــاد اســت، خــودداری کننــد� هــوا زی
پــس از ســال ها فعالیــت در حــوزه ی مصالــح ســیمان و گــچ کــه حــاال 
کســب وکار و مشــغله ی اصلــی عالءالدیــن و بــرادرش شــده بــود، شــیوه ی کار آنــان 
ــرای آن  ــرادر ب ــه دو ب ــود ک ــزی نب ــازار چی ــر حجــره داری در ب ــرد و دیگ ــر ک تغیی
ــازار  ــی بعــد از شــروع فعالیــت در ب ــا مدت ــا ت ــد� حجــره ی آن ه ــان صــرف کنن زم
مصالــح فعــال بــود و بهاءالدیــن آن را مدیریــت می کــرد؛ امــا پــس از بــروز مشــکل 
قلبــی در جســم او و توصیــه ی پزشــک بــرای حضــور نداشــتن در محیــط مســقف 
ــا  ــا وی از همان ج ــد ت ــاره کردن ــی اج ــی فعل ــان طالقان ــری در خیاب ــوده، دفت و آل
کارهــای حجــره را مدیریــت و رتق وفتــق کنــد� در ایــن مــدت، اغلــب عالء الدیــن 

ــت� ــد داش ــازار رفت وآم ــه ب ب
آن هــا در ســال 135۲، بــا افزایــش فعالیت هــای اقتصــادی، زمینــی را در 
ــد  ــداری کردن ــان خری ــزار توم ــیصد ه ــت س ــه قیم ــاد ب ــای عباس آب ــان تپه ه می
ــرادران  ــره ی ب ــد، حج ــه بع ــد� از آن ب ــا کردن ــه در آن بن ــاختمانی چندطبق و س
میرمحمدصادقــی از بــازار بــه دفتــر کاری در همیــن ســاختمان منتقــل شــد� ایــن 
ســاختمان ســال ها بعــد در آســتانه ی پیــروزی انقــالب اســالمی بــه محــل کمیتــه ی 
تنظیــم اعتصابــات تبدیــل شــد� در روزهــای منتهــی بــه پیــروزی انقــالب عالءالدین 
ــه فعالیت هــای انقالبــی و مبــارزات سیاســی تحــت تأثیــر  تمامــی وقــت خــود را ب
ــاص داد و  ــری اختص ــت اهلل مطه ــتی و آی ــت اهلل بهش ــای آی ــه ها و راهبرده اندیش
ــش  ــرد و پی ــت می ک ــادی را مدیری ــای اقتص ــه فعالیت ه ــود ک ــن ب ــن بهاءالدی ای
ــد و  ــت بودن ــغول فعالی ــاب مش ــر از دوران اعتص ــچ غی ــای گ ــرد� کارخانه ه می ب
صــادرات ســیمان و گــچ بــه کویــت ادامــه داشــت� شــرکت کشــتی رانی نــوح نیــز 
ــای سیاســی و  ــل فعالیت ه ــز به دلی ــن نی ــش از ای ــود� او پی ــا ب در خرمشــهر پابرج
همراهــی حــزب مؤتلفــه در زمــان تــرور حســنعلی منصــور، نخســت وزیــر ایــران، 
در ســال 1343 ناچــار شــده بــود کــه حــدود یــک ســال از ایــران مهاجــرت کنــد 
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و در عــراق بــه ســر ببــرد�

از پشت بام های کاه گلی تا اتاق بازرگانی
ــت  ــن دریاف ــد� عالءالدی ــرده بودن ــوی مدرســه ازدحــام ک ــادی جل ــت زی جمعی
کــه اگــر تــا شــب هــم در آن محــل بمانــد، خلــوت شــدن و عبــور از میــان مــردم 
ــود� او از  ــد ب ــن نخواه ــه ممک ــل مدرس ــه داخ ــیدن ب ــرای رس ــی ب ــن راه و یافت
ــق داشــت  ــات دقی ــش اطالع ــن مدرســه و ســاختمان های اطراف ــان ســاخت ای زم
ــه راه  ــت بام مدرس ــه پش ــد ب ــرود، می توان ــه ب ــدام خان ــر از راه ک ــت اگ و می دانس
ــی  ــه کار شــد� از در و دیوارهــا و چنــد پشــت بام کاه گل پیــدا کنــد� پــس دســت ب
عبــور کــرد تــا بــه پشــت بام مدرســه ی علــوی رســید� خوشــبختانه همان طــور کــه 
فکــرش را می کــرد، در پشــت بام بــاز بــود� لباســش را تکانــد و بــا عجلــه از پله هــا 

پاییــن رفــت� اولیــن کســی کــه او را دیــد، آیــت اهلل مطهــری بــود�
ــه کار  ــروع ب ــاره ش ــردم دوب ــات، م ــان اعتصاب ــالب و پای ــروزی انق ــد از پی بع
ــه  ــه کارخان ــده ای ب ــان ســاختمان بیشــتر شــد� ع ــه هم ــات ب ــا مراجع ــد� ام کردن
رفتــه بودنــد، امــا مــواد اولیــه نداشــتند� برخــی مدیــران دســتگیر شــده یــا فــرار 
ــه آدم را نداشــت و از ســوی  ــه ی آن هم ــت مراجع ــاختمان ظرفی ــد� س ــرده بودن ک
ــرای  ــت� ب ــاز داش ــه نی ــه مطالع ــا ب ــه آن ه ــخ گویی ب ــری و پاس ــر، تصمیم گی دیگ

ــود� ــاز ب ــی )ره( نی ــم امام خمین ــه حک ــب وکارها ب ــکالت کس ــع مش رف
ــان  ــا ایش ــد ت ــه ای بنویس ــام نام ــرای ام ــت ب ــم گرف ــن تصمی حاج آقاعالءالدی
ــوند�  ــاف ش ــری و اصن ــور کارگ ــالح ام ــئول اص ــانی مس ــه کس ــد چ ــن کنن تعیی
ــرای  ــرادی را ب ــی اف ــوی اردبیل ــان بهشــتی و موس ــه آقای ــد ک ــته ش ــه نوش در نام
ــان  ــه در هم ــان ک ــود لوالچی ــن و محم ــد� حاج آقاعالءالدی ــن کنن ــن کار تعیی ای
کمیتــه ی تنظیــم اعتصابــات فعالیــت داشــت، نامــه را امضــا کردنــد و مقــرر شــد تــا 
حاج آقاعــالء نامــه را بــرای امــام ببــرد و حکــم را بگیــرد� امام خمینــی )ره( آن زمــان 
در مدرســه ی علــوی ســکونت داشــت� ایــن مدرســه بــرای حاج آقاعــالء کــه پیــش 
از ایــن و بعــد از بازگشــتش از مهاجــرت یک ســاله بــه عــراق، در امــور فرهنگــی و 
مدرسه ســازی مشــارکت فعــال داشــت، کامــاًل آشــنا بــود� ازدحــام مقابــل مدرســه 
ــل  ــت بام وارد مح ــق پش ــایگان و از طری ــه ی همس ــه او از راه خان ــد ک ــث ش باع
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ســکونت شــود� آیــت اهلل مطهــری او را دیــد و پیــش آمــد و جریــان را جویــا شــد� 
ســپس نامــه را گرفــت و نــزد امــام بــرد� ایشــان نوشــتند: »حضــرات آقایــان اقــدام 
کنیــد«� کار بعــدی رســاندن نامــه بــه دکتــر بهشــتی بــود کــه حاج آقاعــالء نســبت 

ــا همســر او داشــت� خانوادگــی دوری نیــز ب
ــت و از  ــی اس ــه کار خوب ــرد ک ــتقبال ک ــوع اس ــل موض ــتی از اص ــر بهش دکت
عالءالدیــن نظرخواهــی کــرد کــه چــه کســانی بــرای ایــن کار مناســب هســتند؟ او 
نیــز اســامی هشــت نـُـه نفــر را بــا ذکــر شــماره های تمــاس نوشــت� دکتــر بهشــتی 
نیــز زیــر نامــه، شــماره ی همــان افــراد را به عنــوان اشــخاص تأییدشــده قیــد کــرد� 
ــن  ــد� عالءالدی ــد می کردن ــراد را تأیی ــن اف ــد ای ــی هــم بای ــت اهلل موســوی اردبیل آی
ــه  ــه ای ک ــت� نام ــز گرف ــان را نی ــد ایش ــرد و تأیی ــه ک ــان مراجع ــه ایش ــد ب روز بع
عالءالدیــن در 47ســالگی نوشــته بــود، بــا تأییــد دو عضــو شــورای انقــالب بــه حکــم 
امام خمینــی )ره( بــرای هشــت نفــر از معتمــدان بــازار و تجــارت عامــل اشــتغال بــه 

کار اعضــای »کمیتــه ی اصــالح امــور کارگــری و اصنــاف« شــد� 
عالءالدیــن میرمحمدصادقــی، اســداهلل عســگراوالدی، علی نقــی خاموشــی، 
ــرد  ــل ک ــد، ابوالفض ــی نوی ــی، محمدعل ــی حاج طرخان ــب، عل ــی عالی نس میرمصطف
ــراد  ــان اف ــان در می ــه نامش ــد ک ــرادی بودن ــهامی اف ــر پورش ــدی و علی اکب احم
ــوی  ــت اهلل موس ــتی و آی ــر بهش ــت و دکت ــود داش ــن وج ــده ی عالءالدی پیشنهادش
ــاق  ــه ات ــی ب ــی خاموش ــده علی نق ــن ع ــان ای ــد� در می ــان کردن ــی تأییدش اردبیل
بازرگانــی رفت وآمــد داشــت و شــرایط آنجــا را می دانســت� همــان روز بــه او 
ــن  ــه همی ــد� ب ــا کــرده و رفته ان ــاق کار را ره ــد کــه مســئوالن ات اطــالع داده بودن
دلیــل خاموشــی پیشــنهاد داد کــه کمیتــه ی جدیــد بــرای رســیدگی بــه امــور در 
آنجــا مســتقر شــوند� آن هــا بــه اتــاق بازرگانــی رفتنــد و در آنجــا مســتقر شــدند، 
ــاز شــود؛ شــیوه ی  ــا کار آغ ــد ت ــت کردن ــف صحب ــای مختل ــدان بخش ه ــا کارمن ب
جدیــد کار را تعریــف کردنــد و این گونــه شــد کــه عالءالدیــن میرمحمدصادقــی بــه 
همــراه هفــت تــن دیگــر حیــات جدیــد اتــاق بازرگانــی را در دوره ی پــس از انقــالب 
پایه گــذاری کــرد تــا ایــن نهــاد بخــش خصوصــی از دســت نــرود و محافظــت شــود�

درست نیست وارد دولت شوم
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ــاد  ــان در دو نه ــالمی هم زم ــالب اس ــس از انق ــی پ ــن میرمحمدصادق عالءالدی
ــت  ــد دول ــی بع ــی� مدت ــاق بازرگان حضــور داشــت: ســازمان اقتصــاد اســالمی و ات
ــدر  ــر بنی ص ــی بعدت ــد� کم ــت ش ــر دول ــدر هدایتگ ــت و بنی ص ــار رف ــت کن موق
ــرای  ــی ب ــت رجای ــت� دول ــدان گذاش ــه می ــدم ب ــی ق ــهید رجای ــت و ش ــم رف ه
میرمحمدصادقــی معنــای دیگــر داشــت؛ چراکــه او ســال های بســیار، از مدرســه ی 
ــی در روزهــای انقــالب در کنــار شــهید رجایــی  ــا دیدارهــای متوال ــاه گرفتــه ت رف
ــی او  ــرد، ول ــی را بپذی ــه او پیشــنهاد داد کــه وزارت بازرگان ــی ب ــود� شــهید رجای ب

ــت� نپذیرف
او دراین بــاره می گویــد: »مــن در بخــش خصوصــی بــودم و درســت نمی دانســتم 
وارد دولــت شــوم� ازطــرف دیگــر، بــه آقــای رجایــی گفتــم بــا ایــن انتخــاب مخالفت 
ــاد خــوب نیســت�  ــد، زی ــای بســیاری داری ــه درگیری ه ــما ک ــرای ش ــود و ب می ش
ــرای حضــورم در وزارت بازرگانــی به عنــوان  ایشــان ولــی گفتنــد شــخصاً از امــام ب
وزیــر مجــوز خواهنــد گرفــت�« ســرانجام رایزنی هــای بســیار و اصرارهــای رجایــی 
ــاز هــم راهــکاری تــازه  ــا مخالفــت عالء الدیــن میرمحمدصادقــی روبــه رو شــد و ب ب
بــه میــان کشــیده شــد: »قــرار شــد کــه مــن تیمــی را مشــخص کنــم کــه بــه آقــای 
ــاز  ــس از نم ــر روز پ ــاوران ه ــات مش ــد�« جلس ــادی بدهن ــات اقتص ــی اطالع رجای
ــر بازرگانــی هــم ازطــرف  ــا حضــور مرحــوم رجایــی تشــکیل می شــد� وزی صبــح ب

همیــن گــروه تعییــن شــده بــود�

ماجرای بیمه کردن هواپیمای امام خمینی )ره( در بهمن ۱۳۵۷
ــه  ــد ک ــه ای کرده ان ــی مصاحب ــن میرمحمدصادق ــا عالءالدی ــال 1394، ب در س
ــو  ــن گفت و گ ــر از ای ــای زی ــد� جمله ه ــر نموده ان ــف آن را منتش ــانه های مختل رس

انتخــاب شــده اســت:
ـ مــن پــس از 35 ســال فعالیــت در اتــاق بازرگانــی هیچ وقــت کاندیــد شــدن 
ــرای  ــن ب ــه م ــیار ب ــتان بس ــه دوس ــا اینک ــم، کم ــاق را نپذیرفت ــت ات ــرای ریاس ب
نامــزد شــدن اصــرار داشــتند؛ امــا عقیــده ی مــن ایــن اســت کــه در پشــت جبهــه 

ــم� ــل کن ــر عم ــم بهت می توان
ــه مــن پیشــنهاد  ــی کــه نخســت وزیر شــدند، ب ــی زمان ـ مرحــوم شــهید رجای



همیشه پای یک مدیر در میان است68

ــهید  ــا ش ــه ب ــی ک ــام رفاقت ــا تم ــن ب ــم و م ــی را اداره کن ــد وزارت بازرگان دادن
ــوان معذرت خواهــی حضــور  ــم و به عن ــن مســئولیت را نپذیرفت ــی داشــتم، ای رجای

ــردم� ــرح ک ــان را مط ــور متدیّن ــا حض ــش ب ــدر و مخالفت بنی ص
ــراد کاردان  ــدادی از اف ــودم و تع ــی متشــکل از خ ــن پیشــنهاد دادم گروه ـ م
ــم� ــر اقتصــاد فعالیــت کنی ــه ی مشــاوران در ام ــا به صــورت کمیت تشــکیل شــود ت

ـ اصاًل برای کارهای دولتی ساخته نشده ام� )می خندد�(
ـ مــن از دوران نوجوانــی بــا مرحــوم آیــت اهلل بهشــتی ارتبــاط نزدیکــی داشــتم 
ــی کــه شــهید بهشــتی  ــا زمان ــودم، ت و جلســات مختلفــی را در خدمــت ایشــان ب
ــانی  ــی خدمت رس ــالمی اروپای ــجویان اس ــه دانش ــا ب ــد و در آنج ــان رفتن ــه آلم ب

می کردنــد�
ـ فصــل زمســتان مــن را یــاد انقــالب می انــدازد، یــاد شــور و هیجــان آن ســال 
ــا دلســوزان انقــالب برگــزار می کردیــم و پخــش اعالمیه هــای  و جلســه هایی کــه ب

مربــوط بــه ســخنان امــام بزرگــوار کــه دســت بــه دســت بیــن افــراد می چرخیــد�
ـ امام خمینــی در بصــره بودنــد کــه قــرار شــد مــکان آن هــا از عــراق بــه کویــت 
تغییــر کنــد؛ امــا در مــرز کویــت، بــا ورود ایشــان مخالفــت کردنــد و از آنجــا بــود 

کــه زمینــه ی ســفر ایشــان بــه پاریــس از طریــق دوستانشــان فراهــم شــد�
ـ او در پاســخ پرسشــی دربــاره ی بیمــه کــردن هواپیمــای حامــل امام خمینــی 
از پاریــس بــه تهــران بــا ســرمایه ی شــخصی در بهمــن 1357 می گویــد: »پیــروزی 
انقــالب آن قــدر در خــود مســائل و جریانــات مهــم داشــته اســت کــه ایــن اتفــاق 
ــل  ــد دالی ــؤال می توانی ــن س ــای ای ــد� به ج ــاب می آی ــه حس ــان ب ــی از آن زم جزئ
ــد� در  ــت وجو کنی ــا و��� را جس ــه دنی ــالب ب ــام انق ــیدن پیغ ــالب، رس ــروزی انق پی
ــن  ــان م ــا آن زم ــت؛ ام ــهدا نیس ــر از کار ش ــون کمت ــت ارزش کار انقالبی حقیق
ــا  ــم ت ــم را بده ــام دارایی های ــرم تم ــه حاض ــودم ک ــه ب ــتی گفت ــت اهلل بهش ــه آی ب
ــان  ــغ هم ــاره ی مبل ــه درب ــیند�« و در ادام ــران بنش ــی در ته ــای امام خمین هواپیم
ــدد�(  ــد؟ )می خن ــری نداری ــؤال های دیگ ــر س ــما مگ ــاال ش ــد: »ح ــک می گوی چ
افــراد زیــادی در مســیر انقــالب کارهــای زیــادی انجــام دادنــد کــه ایــن کار مــن در 

ــود�« مقابــل آن هــا نمــره اش کمــی از صفــر بیشــتر ب
ـ بــر اســاس وظیفــه ی شــرعی هــر زمــان احســاس نیــاز کنــم، از جــان و مالــم 
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می گــذرم� هــدف مــن اســالم، رفــاه، آســایش و آزادی مــردم اســت و در حــد تــوان 
خــودم از این هــا دفــاع خواهــم کــرد�

ـ در مقابــل کارهایــی کــه برخــی جوانــان انجــام دادنــد، کار مــن بســیار کوچک 
بــود� پــول دادن کــه از جــان دادن بــرای انقالب بیشــتر نیســت�

ــت از داســتان  ــام هیچ وق ــا حضــرت ام ــن پرســش کــه آی ــه ای ـ او در پاســخ ب
هواپیمــا و بیمــه مطلــع شــدند کــه شــما ایــن کار را انجــام دادیــد، گفتــه اســت: 
ــد، ایــن کار چیــز مهمــی نبــود کــه  ــر از ایــن حرف هــا بودن »امــام خیلــی بزرگ ت

بخواهیــم ایشــان را مطلــع کنیــم�«

تمبر عالءالدین میرمحمدصادقی
تــاالر پــر از جمعیــت اســت� حاج آقاعــالء میــان ازدحــام و رفت وآمــد میهمانــان 
ــه ای  ــاد نام ــه ی ــه او را ب ــر و نام ــود� تمب ــره می ش ــر خی ــوی تمب ــه تابل ــی ب لحظات
می انــدازد کــه ســال ها پیــش وقتــی هنــوز در اصفهــان بــود، از بــرادرش دریافــت 
ــا چشــم به راهیم���« و بعــد  ــد و راهــی شــوید کــه م ــل را ببندی ــار و بندی کــرد: »ب
بــه خاطــر آورد کــه هــر دو روزهــا وقــت گذاشــتند و بــرای همــه ی آشــنایان خــود 
در شــهرهای مختلــف کشــور نامــه نوشــتند و اعــالم کردنــد کــه اگــر بــه کاالیــی 
نیــاز داشــتند، بــرای آن هــا تهیــه و ارســال می کننــد� صــدای مجــری برنامــه او را 
بــه خــود مــی آورد کــه از معــاون اول رئیس جمهــور بــرای رونمایــی از تمبــر دعــوت 

می کنــد�
ــی در  ــن میرمحمدصادق ــم نکوداشــت عالء الدی ــال 1397 در مراس زمســتان س
ــر ســردیس ایــن کارآفریــن و فعــال اقتصــادی پیش کســوت  اتــاق ایــران، عــالوه ب
ــاون اول  ــری، مع ــحاق جهانگی ــور اس ــا حض ــاره ی وی ب ــاب درب ــوان کت و دو عن
ــا نوشــتارهایی  ــود او نیــز رونمایــی شــد� ایــن تمبــر ب رئیس جمهــور، از تمبــر یادب
از شــصت شــخصیت  برجســته ی سیاســی، اقتصــادی، اجتماعــی و فرهنگــی بــرای 
ــر در  ــتین تمب ــن نخس ــد� ای ــپرده ش ــران س ــاق ای ــناد ات ــز اس ــه مرک ــداری ب نگه
حــوزه ی اقتصــادی اســت کــه بــه نــام یــک کارآفریــن خوش نــام در زمــان حیــات 
او منتشــر می شــود� تمبــر اختصاصــی عالءالدیــن میرمحمدصادقــی در تیــراژ 
ــی و  ــطح داخل ــتی، در س ــر پس ــق دفات ــر و از طری ــه منتش ــزار قطع ــت ه دویس
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ــه  ــن زمین ــده در ای ــای منتشرش ــن، تمبره ــر ای ــالوه ب ــد� ع ــع ش ــی توزی بین الملل
ــن  ــر ای ــای تمب ــع و در موزه ه ــز توزی ــت نی ــه ی پس ــو اتحادی ــور عض در 1۸9 کش

ــه نمایــش گذاشــته شــد� کشــورها نیــز ب
ــه بازنشــر  در جهــان حــدود ســه هــزار ســایت و نشــریه ی تخصصــی تمبــر، ب
ــی  ــای کارآفرین ــه تمبره ــف ازجمل ــورهای مختل ــده در کش ــای منتشرش تمبره
ــزرگ در جهــان در حــوزه ی کدگــذاری و انتشــار  ــد� ســه ناشــر ب ــران می پردازن ای
موضوعــی و کشــوری تمبرهــا فعالیــت می کننــد و عــالوه بــر آن پنــج هــزار تاجــر 
بــزرگ تمبــر نیــز در دنیــا بــه خریدوفــروش تمبــر مشــغول اند کــه عمــاًل تمبرهــای 
ایرانــی ازجملــه تمبــر عالءالدیــن میرمحمدصادقــی نیــز در چرخــه ی فعالیــت آن هــا 

قــرار گرفتــه اســت�

عصاره ی همه ی سال های زندگی 
ــد ورق  ــک مانن ــدار هری ــه دی ــد ک ــرادی را دی ــی از اف ــالء خیل آن روز حاج آقاع
زدن برگــی از کتــاب زندگــی و مــرور روزهــای تــالش، فعالیــت و کار بی وقفــه اش 
بــود� نــگاه کــرد بــه بطــری آب تــوی دســتش و بــا خــود فکــر کــرد انــگار عصــاره ی 
ــک� در  ــری آب کوچ ــک بط ــوی ی ــند ت ــه باش ــی را ریخت ــال های زندگ ــه ی س هم

بطــری را بــاز کــرد و جرعــه ای نوشــید� چقــدر گــوارا بــود�
ــاد ســال  ــوان هفت ــا عن ــی ب مراســم نکوداشــت ســیدعالءالدین میرمحمدصادق
ــال 1397  ــن س ــوکاری در بهم ــی و نیک ــئولیت اجتماع ــی، مس ــت، کارآفرین خدم
ــدف از  ــد� ه ــزار ش ــران برگ ــاق ای ــور در ات ــه ی کش ــات عالی رتب ــور مقام ــا حض ب
برگــزاری ایــن مراســم در روز کارآفرینــی، تبییــن نیکــوکاری و اهمیــت پیونــد آن بــا 
ــرای  ــی ب ــوان الگوی ــا حاج آقاعــالء به عن ــد ت ــالش کردن ــود و ت اقتصــاد در کشــور ب
فعــاالن اقتصــادی به ویــژه جوانــان معرفــی شــود� اســحاق جهانگیــری، معــاون اول 
ــژه ی اقتصــادی  ــه شــرایط وی ــا توجــه ب ــن مراســم گفــت: »ب رئیس جمهــور، در ای
حاکــم بــر کشــور و وجــود برخــی مشــکالت و چالش هــای جــدی، حضــور بخــش 
ــد  ــران بای ــاق ای ــر اســت و ات ــدان اقتصــاد راهــکاری اجتناب ناپذی خصوصــی در می
ــه ی  ــد در صحن ــور قدرتمن ــور، به ط ــی کش ــش خصوص ــوی بخ ــتوانه ی ق ــا پش ب

اقتصــادی حضــور پیــدا کنــد�«
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ــی، رئیــس  ــدن پیــام علــی الریجان  بعــد مجــری اعــالم کــرد کــه نوبــت خوان
ــن  ــای حاج عالءالدی ــام ویژگی ه ــن پی ــت� او در ای ــالمی، اس ــورای اس ــس ش مجل
میرمحمدصادقــی را برشــمرده و تأکیــد کــرده بــود کــه الگوســازی از افــرادی ماننــد 
ایشــان بــرای نســل جــوان کشــور الزم اســت و ایشــان در زمــره ی افــرادی اســت که 
ــی و بینــش عمیــق سیاســی، در فعالیت هــای  ــر کارآفرینــی، تعهــد انقالب عــالوه ب
نیکوکارانــه نیــز به طــور جــدی مشــارکت دارد و بایــد به عنــوان الگویــی خــاص بــه 

جامعــه معرفــی شــود�
غالمعلــی حــداد عــادل، عضــو مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام، کــه پشــت 
تریبــون ســخنرانی قــرار گرفــت، حاج آقاعــالء جرعــه ای دیگــر آب نوشــید و گــوش 
ســپرد بــه او کــه گفــت: »در هــر دوره ای همــواره شــخصیت هایی وجــود دارنــد کــه 
ــی می شــوند؛ همان طــور کــه شــهید چمــران  ــرای ســایران معرف ــوان الگــو ب به عن
ــن  ــد، حاج عالءالدی ــرای دانشــگاهیان بودن ــار ب ــی تمام عی ــان خودشــان الگوی در زم
میرمحمدصادقــی هــم الگویــی بــرای همــه ی بازرگانــان و فــردی اقتصــادی، متدین، 
ــرای  ــوان خــود ب ــد از تمــام ت ــال و قانون شــناس اســت و بخــش خصوصــی بای فع
ــه ســابقه ی آشــنایی خــود  تقویــت بنیــه ی اقتصــادی کشــور اســتفاده کنــد�« او ب
بــا حاج آقاعــالء نیــز اشــاره کــرد: »عالقــه ام بــه ایشــان را از مرحــوم پــدرم بــه ارث 
بــردم� پــدرم می گفتنــد بــازرگان درســتکار هــم داریــم و آن هــم میرمحمدصادقــی 

اســت�«
بعــد غالمحســین شــافعی، رئیــس اتــاق ایــران رفــت روی ســن و گفــت: »تاریــخ 
ــدگاری  ــوان باعــث مان ــه هیــچ عن نشــان داده اســت کــه طــول عمــر هیچ کــس ب
آن شــخص نخواهــد شــد؛ بلکــه آن چیــزی کــه باعــث می شــود تــا فــردی مانــدگار 
ــن وخامــت اوضــاع  ــی ای ــا فکــر می کنیــم در شــرایط فعل شــود، کمــال اســت��� م
اقتصــادی نیســت کــه مشــکل آفرین اســت، بلکــه آنچــه در حــال حاضــر مســئله ی 
ــه اســت  ــقوط اخــالق در جامع ــود، س ــه می ش ــه آن توج ــر ب ــی اســت و کمت اصل
ــای  ــم��� آق ــه کنی ــوع توج ــن موض ــه ای ــا ب ــئولیم ت ــه مس ــرایط هم ــن ش و در ای
میرمحمدصادقــی یــک مدیــر عاقــل و عاشــق اســت کــه بــه مســئولیت اجتماعــی 

خویــش واقــف بــوده اســت�«
حــاال نوبــت مســعود خوانســاری، رئیــس اتــاق تهــران بــود کــه گفــت: 
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ــی  ــه کارآفرین ــت؛ بلک ــر گرف ــروت در نظ ــد ث ــا تولی ــد تنه ــی را نبای »کارآفرین
ــئولیت  ــروت، مس ــد ث ــا تولی ــراه ب ــه هم ــد ک ــدا می کن ــی پی ــای واقع ــی معن زمان
اجتماعــی هــم ظاهــر شــود و عالءالدیــن میرمحمدصادقــی ازجملــه شــخصیت های 
کارآفرینــی اســت کــه بــا داشــتن ایــن دو خصیصــه امــروز بایــد بــه نســل جــوان 
ــه  ــوده ک ــران ب ــی ای ــای بازرگان ــا در اتاق ه ــه ی م ــی هم ــود��� کوتاه ــی ش معرف
ــون  ــم� از ســه ســال قبــل تاکن ــی کنی ــان باســابقه قدردان نتوانســته ایم از کارآفرین
ایــن توفیــق بــه دســت آمــد کــه از کارآفرینــان تقدیــر شــود؛ نخســتین کســی کــه 
ــد  ــود�« او تأکی ــی ب ــیدعالءالدین میرمحمدصادق ــت، س ــان گرف ــم نش در آن مراس
کــرد کــه امثــال میرمحمدصادقی هــا خلــف مانــدگاری از نســل امین الضــرب 
هســتند: »میرمحمدصادقــی شــاید به دلیــل مشــکالت اقتصــادی در دوران کودکــی 
نتوانســت تحصیــالت تکمیلــی خــود را ادامــه دهــد، امــا در ایــن ســال ها بیــش از 
یــک هــزار مدرســه بــه دســت وی ســاخته شــده اســت؛ ایــن فعــال اقتصــادی شــاید 
تفکــر خــاص داشــته باشــد، امــا گرایــش سیاســی مــردم بــرای او معیــار نبــود و بــه 
همــه ـ چــپ یــا راســت ـ کمــک می کــرد��� کارآفریــن فقــط تولیدکننــده ی ثــروت 
ــه مســئولیت اجتماعــی  ــروت، ب ــار تولیــد ث ــد در کن ــد بتوان ــن بای نیســت؛ کارآفری
ــان معرفــی کنیــم  ــه جوان ــوان الگــو ب ــد� ایشــان را می توانیــم به عن ــز توجــه کن نی
ــود و  ــن ب ــوان متدی ــد� می ت ــزش نش ــار لغ ــا دچ ــرد، ام ــوان کار ک ــم می ت و بگویی
ــه  ــا هم ــه ب ــود و فروتنان ــوان در اوج ب ــرد� می ت ــی ک ــر زندگ ــدگاه دیگ ــر دی ــا ه ب

معاشــرت کــرد�«
ــرود روی ســن� عالء الدیــن  حــاال مجــری از خــود حاج آقاعــالء خواســت کــه ب
بــه بطــری نگریســت� تــا نیمــه آب داشــت� جرعــه ای دیگــر نوشــید� بســیار گــوارا 
ــه ماحصــل  ــر ب ــه ای دیگ ــا از زاوی ــت ت ــاال رف ــای ســن ب ــود� برخاســت و از پله ه ب

تــالش یــک عمــر فعالیــت خــود بنگــرد�

باید کاری کرد...
ــک  ــن ی ــت: »م ــود گف ــم نکوداشــت خ ــی در مراس ــن میرمحمدصادق عالءالدی
ــر  ــام گذشــته فک ــرور ای ــا م ــه ب ــزار هســتم ک ــده ی ســاده و کوچــک و خدمتگ بن
ــر  ــای بیشــتری انجــام دهــم و خــودم را در براب ــم شــاید می توانســتم کاره می کن
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ــن مراســم  ــزاری ای ــف برگ ــده مخال ــم� اگرچــه بن ــکار می دان ــال بده ــد متع خداون
بــودم؛ امــا بــه مــن اعــالم شــد کــه هــدف از ایــن مراســم ترویــج نیکــوکاری اســت 
ــه  ــا توجــه ب و بــه همیــن دلیــل، برگــزاری ایــن مراســم را پذیرفتــم� نیکــوکاری ب
رشــد جمعیــت و درآمــد مــردم نســبت بــه گذشــته کمتــر شــده اســت� امیــدوارم 
ــروم، ضمــن اینکــه از رؤســای اتاق هــای  ــه دنیــای دیگــر ب ــی ب ــا کارنامــه ی خوب ب

ــد�« ــج دهن ــوکاری را تروی ــه نیک ــم ک ــی می خواه بازرگان
ــه امــور خیــر شــاید ریشــه در فرهنــگ  ــن میرمحمدصادقــی ب توجــه عالءالدی
ــه در  ــای او ن ــت� الگوه ــه اس ــس گرفت ــا آن ان ــی ب ــه او از کودک ــی دارد ک و نگاه
میــان صاحب منصبــان، کــه در میــان افــرادی بــود کــه بــرای کمــک بــه دیگــران 
ــدان  ــور نیازمن ــه ام ــیدگی ب ــئولیت رس ــتند و مس ــی داش ــی توانای ــدازه ی کاف به ان
ــدان  ــت در می ــرای موفقی ــالش ب ــه ت ــل اســت ک ــن دلی ــه همی ــد؛ ب را می پذیرفتن
کســب وکار را همیشــه بــا امــور نیکوکارانــه پیونــد داده اســت� او نــام و یاد افــرادی را 
کــه در میــان بازاریــان و کســبه بــه خیرخواهــی شــهره بودنــد، زنــده نگــه مــی دارد: 
»از همــان دهــه ی 1330 کــه بــه تهــران آمدیــم، در تهــران بــا فــردی آشــنا شــدم 
ــدار  ــن بنک ــد آسیدحس ــم،  مانن ــود� او ه ــهور ب ــین مش ــه عموحس ــازار ب ــه در ب ک
ــه کســی جــواز کســب  ــاًل اگــر ب ــی، مشــکالت مــردم را حــل می کــرد؛ مث اصفهان
ــرد و  ــه می ک ــه مراجع ــئول مربوط ــه مس ــد� ب ــئله می ش ــر مس ــد، پیگی نمی دادن
ــد  ــد و نمی گذاری ــرد را کــه زن و بچــه دارد، چــرا معطــل کرده ای ــن ف می گفــت ای
ــروز لحــن و  ــت�« ام ــزد ایشــان می رف ــد� هرکــس مشــکلی داشــت، ن کاســبی کن
ــد�  ــه رفتن ــم هم ــای قدی ــه اســت: »بازاری ه ــا حســرت آمیخت ــالء ب کالم حاج آقاع
متأســفانه ایــن افــراد دیگــر نیســتند و کســی هــم جایشــان را نگرفتــه اســت�« بــا 
ــه قــول امروزی هــا، فرهنــگ عــوض  کنایــه بــه صاحبــان کســب وکار می گویــد: »ب
ــدگان  ــا مراجعه کنن ــار و صاحــب  کارخانه ه ــه تج ــور نیســت ک شــده اســت� این ط

ــد�« مشــکل دار را بپذیرن
ــارت و  ــد: »تج ــاره می کن ــت، اش ــته رواج داش ــه در گذش ــی ک ــه فرهنگ او ب
ــروت  ــق ث ــه خل ــه ب ــرادی ک ــری مســتحب و توصیه  شــده اســت� اف کســب وکار ام
می پردازنــد، بایــد محتــرم شــمرده شــوند� شــاید فلســفه اش ایــن بــوده کــه افــراد 
ــود کــه  ــه ب ــم این گون ــد� از قدی توانمنــد شــوند و بتواننــد دســت دیگــران را بگیرن
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دولــت در امــور کمک رســانی بــه مــردم نقشــی نداشــت� بهتــر اســت مــردم تشــویق 
شــوند و به جــای اینکــه بــار روی دوش دولــت باشــد، خودشــان ایــن کار را انجــام 
دهنــد� ضمــن اینکــه اصــل کســب وکار و تجــارت یــک امــر ثــواب اســت، کار خیــر 
هــم بــر عهــده ی ایــن افــراد اســت� واجــب اســت بیســت درصــد از درآمــدی را کــه 
حاصــل می شــود، بــرای ایــن امــور پرداخــت کننــد� در قدیــم مطابــق بــا روایــت و 
ــردم  ــا مشــکالت م ــد ت ــم پرداخــت می کردن ــن ه ــش از ای ــی، بی ــای دین توصیه ه
حــل شــود� همــه ی کارهــا در امــور خیــر بــر عهــده ی همیــن افــراد بــوده و کمتــر 
ســراغ داریــم کــه وزیــر، معــاون و امثــال ایــن افــراد وارد ایــن حوزه هــا شــوند� کار 

ــد�« ــر را کســبه انجــام می دادن خی
عالءالدیــن میرمحمدصادقــی در زمــره ی کارآفرینانــی قــرار می گیــرد کــه 
ــت� او  ــح داده اس ــب وکارش ترجی ــعه ی کس ــه توس ــه را ب ــای خیرخواهان فعالیت ه
در صــف بازاریانــی قــرار دارد کــه پیــش از انقــالب بــه مبــارزات انقالبــی پرداختنــد 
و نقــش چشــمگیری در اداره ی امــور انقالبــی ایفــا کردنــد� او همراهــی بــا شــهید 
بهشــتی، شــهید باهنــر، شــهید رجایــی و مرحــوم هاشــمی رفســنجانی را از ســال ها 
ــا پــس از آن نیــز ادامــه داد� در دهــه ی  پیــش از انقــالب اســالمی آغــاز کــرد و ت
ــازی  ــد و مدرسه س ــگ ش ــدان فرهن ــتی وارد می ــهید بهش ــه ی ش ــه توصی 1340 ب
ــکان،  ــوی و نی ــاه، عل ــدارس رف ــدازی م ــی در راه ان ــا نقش آفرین ــا ب ــرد ت ــه ک پیش
ــه را در  ــالح جامع ــن راه اص ــد� عالءالدی ــذار باش ــده اثرگ ــل های آین ــت نس در تربی
ــز  ــه نی ــای نیکوکاران ــایر فعالیت ه ــچ گاه از س ــا هی ــه، ام ــوزش یافت ــگ و آم فرهن
چشم پوشــی نکــرده اســت� او در راه انــدازی ســتاد دیــه بــرای آزادی زندانیــان جرایم 
ــذاری  ــادی را پایه گ ــنه ی زی ــای قرض الحس ــته و صندوق ه ــش داش ــد نق غیرعم
کــرده اســت� صنــدوق اندوختــه ی جاویــد به عنــوان اولیــن و مشــهورترین صنــدوق 
ــا موافقــت  ــه اســت� او پیــش از انقــالب ب ــازار تهــران از آن جمل قرض الحســنه ی ب
امام خمینــی )ره( قصــد داشــت بانــک اســالمی را پایه گــذاری کنــد کــه ایــن ایــده 

بــه راه انــدازی ســازمان اقتصــاد اســالمی انجامیــد�
نگاه هــای  و  تفکــرات ضدســرمایه داری  انقــالب کــه  در دهــه ی نخســت 
ــا  ــور ب ــع کش ــدن صنای ــی ش ــات مل ــت، عملی ــق داش ــاد رون ــه در اقتص چپ گرایان
ــی  ــن میرمحمدصادق ــا عالءالدی ــا همــراه شــد؛ ام مصــادره ی بســیاری از کارخانه ه
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ــا  ــت کارخانه ه ــی وضعی ــه ی بررس ــی در کمیت ــاق بازرگان ــده ی ات ــوان نماین به عن
ــن  ــا ای ــت ب ــه مخالف ــرد و ب ــا نک ــات را امض ــدام از مصوب ــادره، هیچ ک ــرای مص ب
قضیــه پرداخــت� او طــی دهــه ی شــصت در روزهایــی کــه اتــاق بازرگانــی به عنــوان 
ــی  ــراد و وزارت بازرگان ــای اف ــار نگاه ه ــر فش ــران زی ــی ای ــش خصوص ــه ی بخ خان
قــرار داشــت، بــا کمــک همراهانــش در اتــاق توانســت از جایــگاه بخــش خصوصــی 
ــا  ــت ســازندگی و مذاکــره ی مســتقیم ب ــا روی کار آمــدن دول ــد و ب محافظــت کن
مرحــوم هاشــمی رفســنجانی، توانســت بــه پایــگاه فعــاالن اقتصــادی اعتبار ببخشــد�

ــادی  ــت اقتص ــی فعالی ــن میرمحمدصادق ــم، عالءالدی ــه خواندی ــه ک همان گون
ــه  ــان ب ــازار اصفه ــرد، در ب ــاز ک ــه ی ریســندگی آغ ــری در کارخان ــود را از کارگ خ
شــاگردی پرداخــت و همــراه بــرادر خــود بهاءالدیــن در بــازار تهــران بــه کســب وکار 
ــش  ــچ پی ــد گ ــه داری در تولی ــا صــادرات ســیمان و کارخان ــه داد� او ســپس ت               ادام
ــچ در  ــدد گ ــای متع ــیس کارخانه ه ــطه ی تأس ــه او را به واس ــی ک ــا جای ــت؛ ت رف
ــدان کســب وکار،  ــکان او در می ــد� نزدی ــف، »ســلطان گــچ«  نامیدن شــهرهای مختل
ــی اش از  ــان انقالب ــند� همراه ــتکاری می شناس ــالش و درس ــه ت ــالء را ب حاج آقاع
ــد و فعــاالن بخــش  ــال جامعــه ســخن می گوین تعهــد و مســئولیت پذیری او در قب
خصوصــی نیــز تــالش او را بــرای تحقــق اقتصــاد غیردولتــی ارج می نهنــد� او اینــک 
دفتــر کارش را بــه محــل مراجعــه ی افــراد بــرای طــرح مسائلشــان تبدیــل کــرده 
ــه مســائل کســب وکار اختصــاص  ــت خــود را ب ــا بخــش اندکــی از وق اســت و تنه
ــل  ــوکاری در نس ــه نیک ــرد ک ــد کاری ک ــت: »بای ــد اس ــان معتق ــد و همچن می ده

جدیــد بیــن کســبه ترویــج شــود�«

افراد تحصیل کرده موفق تر هستند
ــته  ــه گذش ــره ای ب ــاب پنج ــم کت ــل شش ــی در فص ــن میرمحمدصادق عالء الدی
ــده،  ــر ش ــن منتش ــارات کارآفری ــت انتش ــه هم ــال 1391 ب ــتان س ــه در زمس ک
ــاتی را  ــد: »جلس ــح می ده ــن توضی ــاه« را چنی ــه ی رف ــیس مدرس ــرای »تأس ماج
ــه راه  ــاز در دهــه ی چهــل ب ــم، ب ــا مرحــوم بهشــتی ترتیــب داده بودی ــاًل ب کــه قب
انداختیــم� آقــای بهشــتی همــه را قانــع کــرد کــه بایــد جنبشــی فرهنگــی بــه راه 
ــرای مــا روشــن کــرد� پــس از مدتــی  ــم� ایشــان دالیــل ایــن موضــوع را ب بیندازی
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تصمیــم گرفتیــم خودمــان مدرســه دخترانــه ای تأســیس کنیــم� آیــت اهلل هاشــمی 
رفســنجانی، مرحــوم شــهید دکتــر باهنــر، شــهید رجایــی، ابوالفضــل توکلــی بینــا، 
شــفیق، جــواد رفیق دوســت، عبــاس تحریریــان، حســین مهدیــان و حســین اخــوان 
فرشــچی ترکیــب هیئــت مؤســس ایــن مدرســه را تشــکیل می دادنــد� نــام مدرســه 
ــری در  ــالِب فک ــد انق ــه بای ــود ک ــن ب ــا ای ــروه م ــده ی گ ــتیم� ای ــاه’ گذاش را ‘رف
جامعــه ایجــاد شــود� دیدیــم بهتــر اســت فعالیت هــای فرهنگــی ایجــاد کنیــم یــا از 
طریــق فعالیت هــای خدماتــی و کمــک بــه گرفتــاران، وارد جریــان اعتراضــی علیــه 
ــده ای  ــود� ع ــه ب ــرای ســاخت مدرس ــم ب ــری ه ــای دیگ ــویم� انگیزه ه ــت ش حکوم
ــد در  ــده اند، بتوانن ــتگیر ش ــه دس ــرادی ک ــدان اف ــا فرزن ــد ت ــی بودن ــال جای به دنب
آنجــا تحصیــل کننــد� البتــه مدرســه ی علــوی فعــال بــود؛ ولــی ایــن مدرســه تنهــا 
ــه ی  ــیس مدرس ــال تأس ــا به دنب ــت و م ــرش داش ــر پذی ــوزان پس ــرای دانش آم ب

ــه بودیــم�« دختران
ــد:  ــرح می ده ــن ش ــه را چنی ــن مدرس ــان ای ــی مدرس ــابقه ی مبارزات وی س
ــی  ــکار انقالب ــتند، دارای اف ــور داش ــه حض ــع مدرس ــه در جم ــرادی ک ــام اف »تم
بودنــد� همیــن شــرایط مدرســه ی رفــاه موجــب شــده بــود تمــام افــرادی کــه بــا آن 
همــکاری می کردنــد، تحــت نظــر باشــند� آقــای هاشــمی رفســنجانی پــس از یکــی 
از جلســات مدرســه ی رفــاه دســتگیر شــد و چهــار ســال زندانــی بــود� آقــای غیوران 
ــای  ــن فعالیت ه ــل همی ــود، به دلی ــاه ب ــه ی رف ــدارکات مدرس ــور ت ــه مأم ــم ک ه
ــا  ــود کــه از همیــن مدرســه و ب ضدرژیــم دســتگیر شــد� آقــای بهشــتی معتقــد ب
ــاد  ــه ایج ــری را در جامع ــول فک ــای تح ــوان زمینه ه ــه می ت ــای این گون فعالیت ه
کــرد� همین طــور هــم شــد� هــر فــردی کــه حتــی در مقطــع دبســتان از مدرســه ی 
ــد  ــت و ض ــی داش ــرص و محکم ــی ق ــی خیل ــد مذهب ــد، عقای ــرون می آم ــاه بی رف
ــرادی  ــه اف ــود ک ــن ب ــا ای ــتی و هیئت امن ــای بهش ــدف آق ــود� ه ــتم ب ــم و س ظل

ــا مبانــی فکــری مشــخص پــرورش دهنــد�« معتقــد و ب
ــن  ــه چنی ــاخت مدرس ــه س ــود ب ــدی خ ــاره ی عالقه من ــی درب میرمحمدصادق
ــه  ــد مدرس ــش از یک ص ــتان بی ــی از دوس ــرادرم و بعض ــراه ب ــه هم ــد: »ب می گوی
ســاخته ایم یــا در ســاخت آن هــا نقــش داشــته ایم� شــهید بهشــتی معتقــد بودنــد 
ــو حرکــت کــرد� در جامعــه  ــه جل ــوان ب کــه از راه اصــالح فرهنگــی جامعــه، می ت
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ــد� از  ــری دارن ــر بازت ــتند و فک ــر هس ــرده موفق ت ــراد تحصیل ک ــه اف ــدم ک می دی
ــازی  ــت مدرسه س ــه نهض ــم ب ــم گرفتی ــود تصمی ــادی خ ــل کار اقتص ــان اوای هم
به اتفــاق  از ســال 1335 وارد نهضــت مدرسه ســازی شــدیم�  کمــک کنیــم� 
ــس  ــا پ ــن آن ه ــه معروف تری ــاختیم ک ــیاری س ــه های بس ــر مدرس ــتانی دیگ دوس
از مــدارس علــوی و نیــکان، مدرســه ی فخریــه در شــمیران تهــران بــود� مدرســه ی 
علــوی اســالمی بــرای دختــران توســط دوســتان همفکــر تأســیس شــد� تصــور مــا 
ایــن بــود کــه از راه ایجــاد مــدارس می توانیــم مشــکالت فرهنگــی جامعــه را حــل 
کنیــم� عالقــه ی زیــادی بــه تأســیس مــدارس و مراکــز آموزشــی دارم و همچنــان 

ــم�« ــرکت می کن ــدارس ش ــن م ــات همی ــم در جلس ه
وی در پاســخ بــه ایــن پرســش کــه »آیــا تصــور می کردیــد شــاگردان و معلمــان 
ــه  ــد ب ــه می توانن ــوند ک ــی ش ــره ی دولت مردان ــوی روزگاری از زم ــه ی عل مدرس
ــور  ــاًل تص ــا اص ــد: »م ــن می گوی ــد«، چنی ــیاری کنن ــک بس ــور کم ــت و کش مل
ــل  ــن دلی ــه همی ــد؛ ب ــروزی برس ــه پی ــن زودی ب ــه ای ــالب ب ــه انق ــم ک نمی کردی
هــم اصــاًل پیش بینــی نمی کردیــم کــه دانش آمــوزان مدرســه ی علــوی بــه قــدرت 
ــم ســعی  ــا ه ــری مشــخص وجــود نداشــت و علم برســند� در ســال های اول، رهب
ــاید در  ــم، ش ــچیان ه ــه کرباس ــوم عالم ــد� مرح ــت دوری کنن ــد از سیاس می کردن
حــد افــراط از داخــل شــدن دانش آمــوزان بــه امــور سیاســی جلوگیــری می کــرد� 
ــی  ــوی می تواننــد مدیران البتــه همیشــه می دانســتیم کــه محصــالن مدرســه ی عل
قــوی باشــند� تنهــا هنگامــی کــه امام خمینــی )ره( رهبــری را در دســت گرفتنــد، 
ــوع  ــر وق ــراد دیگ ــیاری از اف ــا و بس ــل از آن، م ــد� قب ــدا ش ــالب پی ــانه های انق نش
ــاه  ــه ی رف ــم�« مدرس ــی نمی کردی ــچ گاه پیش بین ــرعت هی ــن س ــا ای ــالب را ب انق
ــر  ــده ای دیگ ــراه ع ــه هم ــود� او ب ــی ب ــازی میرمحمدصادق ــت مدرسه س ــاز نهض آغ
ــا مرحــوم عالمــه  ــا ب از فعــاالن اقتصــادی مدرســه ی علــوی را توســعه می دهنــد ت
آشــنایی بیشــتری پیــدا کننــد� اندکــی بعــد مدرســه ی نیــکان اضافــه می شــود و 

ــون� ــا اکن ــد ت ــه می یاب ــازی ادام ــت مدرسه س ــان نهض همچن
میرمحمدصادقــی به عنــوان رئیــس هیئت امنــای جامعــه ی نیکــوکاری بــا 
بیــان اینکــه کســب وکار و امــور خیریــه همیشــه بــا یکدیگــر آمیختگــی داشــته اند، 
ــه گذشــته درمی یابیــم کــه 95 درصــد کارهــای  ــی ب ــگاه اجمال ــا ن ــه اســت ب گفت
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ــرای  ــه و ب ــام گرفت ــی انج ــش خصوص ــت بخ ــران، به دس ــده در ای ــر انجام ش خی
ــی  ــز علم ــز بهداشــتی و مراک ــا، مراک ــزی همچــون آب انباره ــاخت مراک ــال، س مث
ــت  ــرده اس ــاره ک ــت� او اش ــوده اس ــر ب ــای خی ــن کاره ــه ی ای ــی ازجمل و آموزش
ــان  ــکاری آن ــت و هم ــا دول ــان ب ــاط بازرگان ــظ ارتب ــر حف ــی )ره( ب ــه امام خمین ک
ــن  ــه همی ــد: »ب ــد کرده ان ــه، تأکی ــع مشــکالت جامع ــدف رف ــا ه ــر ب ــور خی در ام
ــد از  ــد� بع ــیس ش ــوص تأس ــن خص ــزی در ای ــی مراک ــای بازرگان ــل در اتاق ه دلی
جنــگ تحمیلــی نیــز بازرگانــان و تجــار به خاطــر اینکــه ایــن ســنت حســنه باقــی 
ــه  ــد�« او همیش ــدام نمودن ــرار، اق ــوکاری اب ــه ی نیک ــکیل جامع ــرای تش ــد، ب بمان
ــداوم  ــای اقتصــادی ت ــار فعالیت ه ــد در کن ــر بای ــه کارهــای خی ــد ک ــد می کن تأکی
پیــدا کنــد و متأســف اســت کــه در حــال حاضــر، ایــن امــر در جامعــه بــه دســت 
ــت  ــه هم ــازی آن ب ــج و فرهنگ س ــرای تروی ــت و ب ــده اس ــپرده ش ــی س فراموش

ــم� ــاز داری جــدی اصحــاب رســانه نی
خالــی از لطــف نیســت کــه در اینجــا اشــاره کنیــم کتــاب پنجــره ای بــه گذشــته 
ــن مبحــث از آن  ــدای همی ــه در ابت ــراد مهرجــو ک ــان و به ــن غفاری نوشــته ی متی
ــی،  ــن میرمحمدصادق ــگاری عالء الدی ــل خاطره ن ــال 139۶ به دلی ــد، در س ــاد ش ی
رئیــس اتــاق بازرگانــی ایــران، در بخــش ویــژه ی »دهمیــن دوره ی جایــزه ی ادبــی 
ــوان  ــا عن ــی« ب ــاد مقاومت ــی اقتص ــه پویای ــک ده ــد، بزرگداشــت ی ــالل آل احم ج

»یــک دهــه ادبیــات اقتصــادی و پیامدهــای اجتماعــی کار« نامــزد شــده اســت�

احداث کارخانه  ی نساجی برای هزینه های دانشگاه امام صادق )ع(
جریــان بــازار پیــش از انقــالب بــا تأســیس مدرســه ی رفــاه و نیــکان و حمایــت 
ــادی  ــای غیراقتص ــور در عرصه ه ــرای حض ــا را ب ــن قدم ه ــوی اولی ــه ی عل از مدرس
برداشــته بــود� در ســال های پــس از انقــالب هــم همیــن گــروه پیرامــون آیــت اهلل 
ــن  ــت� عالالدی ــادق پرداخ ــگاه امام ص ــدی از دانش ــت ج ــه حمای ــی، ب ــدوی کن مه
ــن  ــادق در ای ــگاه امام ص ــیس دانش ــدای تأس ــال های ابت ــی، از س میرمحمدصادق
ــرده  ــه ک ــا را تجرب ــت در هیئت امن ــال ها عضوی ــته و س ــدی داش ــور ج ــاد حض نه
اســت� او کــه بــه جزئیــات راه انــدازی ایــن دانشــگاه اشــراف دارد، دربــاره ی ایــده ی 
ــت:  ــه اس ــاران گفت ــایت جم ــا س ــی ب ــز در گفت وگوی ــن مرک ــدازی ای ــی راه ان اصل
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ــان در  ــناختم� ایش ــالب می ش ــش از انق ــال ها پی ــی را س ــدوی کن ــت اهلل مه »آی
ــد�  ــده گرفتن ــر عه ــالمی را ب ــالب اس ــای انق ــئولیت  کمیته ه ــالب مس ــدای انق ابت
به مــوازات حضــور در کمیته هــای انقــالب اســالمی تصمیــم گرفتنــد بــه همراهــی 
جمعــی از دوســتان دانشــگاه امام صــادق را نیــز راه انــدازی کننــد� بــرادران 
ــر از  ــد نف ــراه چن ــه هم ــی ب ــای معین ــد و آق ــای نوی ــان، آق ــای مهدی ــان، آق خانی
فرهیختــگان حــوزه ی علمیــه ی قــم بــه ســفارش آیــت اهلل مهــدوی کنــی مؤسســه ی 
ــه  ــن مؤسس ــس از ای ــادق پ ــگاه امام ص ــد� دانش ــیس کردن ــادق’ را تأس ‘جامعة الص
ــای  ــر از کاره ــیاری دیگ ــد بس ــز مانن ــگاه نی ــن دانش ــدف ای ــد� ه ــدازی ش راه ان
فرهنگــی کــه پیــش از انقــالب انجــام داده بودیــم، ترویــج مفاهیــم اســالمی بــود� 
ــوان  ــاد به عن ــه ی هفت ــه ی ده ــال های میان ــگاه در س ــن دانش ــالن ای فارغ التحصی
مدیــران برجســته ی کشــوری مطــرح شــدند� آن هــا به دلیــل نــوع خــاص تربیتــی 
ــت  ــد� هیئ ــرار گرفتن ــور ق ــران کش ــاخص ترین مدی ــته ی ش ــتند، در دس ــه داش ک
مؤســس ایــن دانشــگاه شــخصیت هایی چــون آیــت اهلل خامنــه ای و حضــرات آیــات 
ــیار  ــت بس ــد� مدیری ــانی و��� بودن ــی کاش ــی، امام ــی، امین ــدوی کن ــکینی، مه مش
ــه  ــف ب ــات مختل ــی و ارادت طبق ــدوی کن ــت اهلل مه ــوای آی ــوص و تق خــوب و خل
ــه دانشــگاه امام صــادق شــد�  ــران ارشــد ب ایشــان موجــب جــذب اســتادان و مدی
بســیاری از فارغ التحصیــالن دانشــگاه امام صــادق اکنــون در ســَمت های مدیریتــی 
حضــور دارنــد و ایــن خــود نتیجــه ی فعالیت هــای آیــت اهلل مهــدوی کنــی اســت�«

او دربــاره ی تأمیــن هزینه هــای دانشــگاه می گویــد: »ابتــدا، گروهــی از بازرگانــان 
ــی  ــی، عل ــای ســعید امان ــد� آق ــن می کردن ــای دانشــگاه را تأمی ــان هزینه ه و بازاری
ــی، حســن  ــزاهلل عالءالدین ــا، عزی ــان، رضــا اصفهانی ه ــی، یوســف زمردی حاج طرخان
تهرانــی، خلیــل طباطبایــی، علی نقــی خاموشــی، محمــود لوالچیــان، احمــد 
ــاب  ــادق’ انتخ ــه ی ‘جامعةالص ــادی مؤسس ــروه اقتص ــوان گ ــن به عن ــانی و م کاش
شــدیم و قــرار شــد پــس از برگــزاری یــک ســری جلســات، برنامه هــای اقتصــادی 
ــگاه از  ــود دانش ــرار ب ــم� ق ــه کنی ــای آن ارائ ــن هزینه ه ــگاه و تأمی ــرای دانش را ب
ــجویان  ــه دانش ــاه ب ــر م ــان ه ــگاه در پای ــد� دانش ــذ نکن ــهریه اخ ــجویان ش دانش
ــن  ــرای تأمی ــرعت ب ــد به س ــرد� بای ــت می ک ــز پرداخ ــی نی ــه ی تحصیل کمک هزین
منابــع مالــی چاره اندیشــی صــورت می گرفــت� در یکــی از جلســات آقــای مهنــدس 
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ــن  ــم� ای ــک واحــد نســاجی تأســیس کنی ــد ی ــی خاموشــی پیشــنهاد کردن علی نق
ــدازی  ــرای راه ان ــی ب ــرد؛ ول ــن می ک ــگاه را تأمی ــای دانش ــد هزینه ه ــه بای کارخان
همیــن کارخانــه نیــز بــه بودجــه ای نیــاز بــود� بنابرایــن جلســه ای بــا حضــور آیت اهلل 
مهــدوی کنــی در اتــاق بازرگانــی و صنایــع و معــادن ایــران تشــکیل دادیــم� در ایــن 
جلســه گروهــی از بازاریــان سرشــناس و متدیــن دعــوت شــده بودنــد� آن هــا تحــت 
تأثیــر بیانــات آیــت اهلل مهــدوی کنــی، بخشــی از هزینه هــای تأســیس کارخانــه را 
ــای  ــد� آق ــن ش ــه تعیی ــرای کارخان ــره ای ب ــن هیئت مدی ــد� همچنی پرداخــت کردن
خاموشــی، نویــد، تهرانــی و بنــده به عنــوان هیئت مدیــره انتخــاب شــدیم و 
ــس  ــاه پ ــوت شــدند� هجــده م ــازرس دع ــوان ب ــم به عن ــان ه ــای زمردی ــا آق بعده
ــه همــت  ــه ب ــود، کارخان ــی برگــزار شــده ب ــاق بازرگان ــی کــه در ات از جلســه ی اول
ــادی  ــای اقتص ــه فعالیت ه ــن کارخان ــدف ای ــد� ه ــدازی ش ــی راه ان ــای خاموش آق
ــن  ــم در همی ــان ه ــود و همچن ــادق ب ــگاه امام ص ــای دانش ــن هزینه ه ــرای تأمی ب

ــی دارد�« راه گام برم
ــن  ــنامه ی ای ــری در اساس ــت اهلل منتظ ــام آی ــور ن ــاره ی حض ــن درب عالءالدی
ــد در  ــری بای ــام رهب ــه قائم مق ــود ک ــن ب ــرف ای ــل ح ــد: »اص ــگاه می گوی دانش
دانشــگاه حضــور داشــته باشــند� بــر همیــن اســاس هــم آقــای منتظــری به دلیــل 
اینکــه قائم مقــام رهبــری بودنــد، در میــان هیئت امنــا بودنــد� امــا پــس از آنکــه 
ــوان قائم مقامــی هــم برداشــته شــد، اساســاً موضــوع  ایشــان عــزل شــدند و عن
حضــور ایشــان هــم منتفــی شــد�« در ادامــه، پرســیده می شــود: »ســال ها بعــد 
ــرون  ــگاه بی ــن دانش ــالن ای ــان فارغ التحصی ــور از می ــران کش ــیاری از مدی بس
ــدام  ــادق اق ــگاه امام ص ــدازی دانش ــرای راه ان ــه ب ــی ک ــما هنگام ــا ش ــد� آی آمدن
کردیــد، تصویــری از تولیــد نیــروی انســانی داشــتید؟« او پاســخ می دهــد: »وقتــی 
ــا  ــد ب ــد بودن ــی معتق ــه شــد، همگ پیشــنهاد تأســیس دانشــگاه امام صــادق ارائ
ــر در شــرایط  ــر تغیی ــه فک ــد ب ــد کشــور، بای ــی جدی فضــای سیاســی و اجتماع
ــا تمــام مشــخصات  ــدازی مؤسســه ای ب ــا  راه ان ــود� تصــور م دانشــگاهی کشــور ب
اســالمی و علمــی بــود� ارتقــای ســطح علمــی دانشــجویان هــم مقدماتــی را مهیــا 
کــرد تــا بدنــه ی مدیــران دولتــی از میــان فارغ التحصیــالن دانشــگاه امام صــادق 

انتخــاب شــوند�«



81 کشف رگه های روشن در معدن زندگی

ورود به بازی قرض الحسنه ها
عالء الدیــن در حجــره نشســته بــود کــه ســیدتقی خاموشــی بــه ســراغش آمــد 
ــید  ــد� س ــدازی کنن ــنه ای را راه ان ــدوق قرض الحس ــد صن ــد دارن ــه قص ــت ک و گف
نگــران روزی بــود کــه صنــدوق بــا کســری بودجــه مواجــه شــود� او بــه عالءالدیــن 
ــت، در  پیشــنهاد داد به اتفــاق یکــی دیگــر از دوســتان اندوختــه ای به عنــوان ضمان
اختیــار صنــدوق قــرار دهنــد� این گونــه بــود کــه اولیــن صنــدوق قرض الحســنه ی 
ــا نــام »ذخیــره ی جاویــد« شــکل گرفــت� عالء الدیــن میرمحمدصادقــی  اســالمی ب
ــی  ــد اندک ــره ی جاوی ــدوق ذخی ــد� صن ــنه ها ش ــازی قرض الحس ــرعت وارد ب به س

ــزوده  شــد� ــداد قرض الحســنه ها اف ــر تع ــدام ب ــد تأســیس و م بع
هم زمــان بــا اوج گیــری انقــالب، نیازهــای مالــی بیــش از گذشــته در خانــواده ی 
زندانیــان سیاســی احســاس می شــد� از ســوی دیگــر، فعالیت هــای اجتماعــی نیــز 
ــورد�  ــد خ ــنه ها کلی ــت قرض الحس ــه نهض ــود ک ــن ب ــد� ای ــف می ش ــد متوق نبای
دســتگاه اطالعاتــی حکومــت پهلــوی قرض الحســنه ها را به عنــوان نهادهــای مالــی 
ــری نگذشــت کــه بخشــنامه ای از ســوی  جنبــش اســالمی شناســایی می کــرد� دی
ســاواک بــه شــهربانی صــادر شــد تــا مجــوز قرض الحســنه را بــه نــام گــروه صــادر 
نکننــد� در میــان نام هــای مدنظــر ســاواک یکــی هــم عالءالدیــن میرمحمدصادقــی 
بــود؛ امــا قطــار انقــالب ســرعت گرفتــه بــود و دیگــر جنبــش قرض الحســنه ها بــه 

اعتصابــات رســیده بــود�
مدیــران  گردهمایــی  در   1394 ســال  در  میرمحمدصادقــی  عالءالدیــن 
ایــن جلســه به منظــور  صندوق هــای قرض الحســنه ی کشــور، گفــت امــروز 
ــه ی  ــب مصوب ــل برحس ــنه و صحیح العم ــای قرض الحس ــم صندوق ه ــاع از حری دف
ــای  ــم صندوق ه ــه حری ــراً ب ــت: »اخی ــده اس ــزار ش ــازمان برگ ــره ی س هیئت مدی
قرض الحســنه تجــاوز شــده و علــت واقعــی، برخــی مؤسســاتی هســتند کــه 
ــمت  ــا به س ــاً هجمه ه ــرده و بعض ــت نک ــی را رعای ــائل پول ــی و مس ــاط مال انضب

صندوق هــا بــوده اســت�«
ــرد،  ــت می ک ــنه فعالی ــای قرض الحس ــیس صندوق ه ــه ی تأس ــه در زمین او ک
گفــت بایــد بیــن صندوق هــای قرض الحســنه ی صحیح العمــل و دیگــر خالفــکاران 
ــژه  ــا اجــازه و گفتــار روحانیــت به وی ــل شــد: »ایــن صندوق هــا ب ــی تفــاوت قائ پول
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قرض الحســنه  اولیــن صنــدوق  و ســال 134۶  راه انــدازی شــد  امام خمینــی 
ــی  ــنت اله ــرای احیــای س ــان ب ــان زم ــد� هم ــیس ش ــرزاده تأس در مســجد ل
ــید و  ــی کش ــام آه ــیدیم و ام ــام رس ــت ام ــکالت آن، خدم ــنه و مش قرض الحس
ــالمی  ــک اس ــوز بان ــع مج ــان موق ــد و هم ــک کن ــه کم ــت ک ــی نیس ــود کس فرم
گرفتــه شــد و اولیــن حســاب بــه نــام امــام بــاز شــد� شــهیدان مطهــری، بهشــتی 
ــد کــه در دولــت موقــت به دنبــال  و صدوقــی جــزو مؤسســان بانــک اســالمی بودن
ــام  ــود� ام ــی ش ــک اســالمی دولت ــد بان ــل بودن ــد و مای ــا بودن ــدن بانک ه ــی ش مل
فرمودنــد ایــن بانــک یــک اســتثنا اســت؛ امــا چنــد نفــر در دولــت بــه ایــن موضــوع 
ــت  ــت موق ــر دول ــش وزی ــع ش ــان موق ــت، هم ــن عل ــه همی ــتند، ب ــاد نداش اعتق
عنــوان کردنــد اگــر ایــن بانــک ملــی نشــود، اســتعفا می دهیــم؛ چــون بانک هــای 

ــد�« ــت کنن ــد فعالی ــه نمی توانن ــس و فرانس ــورهای روس، انگلی کش
او یــادآوری کــرد کــه همــان موقــع مرحــوم یــداهلل ســحابی به عنــوان نماینــده ی 
دولــت به دنبــال راهــکاری بــرای ایــن موضــوع شــد؛ چــون خــود نیــز بــه موضــوع 
ــب  ً  در قال ــدا ــد و بع ــر کن ــم آن تغیی ــد اس ــرار ش ــاد داشــت� ق قرض الحســنه اعتق
ســازمان اقتصــاد اســالمی صندوق هــای قرض الحســنه تحــت پوشــش قــرار گیرنــد� 
میرمحمدصادقــی معتقــد اســت ایــن صندوق هــا گرفتــاری مــردم را رفــع می کننــد 
و نقشــی در افزایــش نقدینگــی به شــکل کنونــی ندارنــد؛ امــا شــایعه های مختلفــی 

ــاره ی آن هــا مطــرح می شــود� درب

بخش خصوصی؛ یار و یاور دولت
عالءالدیــن بــر اســاس تمــام تجــارب کســب وکار خــود طــی ســال های عمــرش 
ــر ایــن اعتقــاد اســت کــه بخــش خصوصــی موجبــات رشــد اقتصــادی مملکــت  ب
را فراهــم می کنــد� او در گفت وگویــی بــه نقــل از ایســنا دربــاره ی چگونگــی 
ــر رشــد اقتصــادی،  ــت نظی مســاعدت بخــش خصوصــی در تحقــق وعده هــای دول
ــت  ــه دول ــد ب ــته می توان ــه پیوس ــر ک ــیار مؤث ــای بس ــی از نهاده ــد: »یک می گوی
ــی  ــش خصوص ــد، بخ ــگ باش ــریک و هماهن ــت ش ــداف دول ــد و در اه ــک کن کم
ــاور  ــار و ی اســت� در بیــش از بیســت ســال گذشــته همــواره بخــش خصوصــی، ی
دولــت بــوده و در اجــرای تصمیمــات، دولــت را همراهــی کــرده اســت� بــه یــاد دارم 
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کــه در زمــان مرحــوم دکتــر مصــدق مشــکالتی در وضــع اقتصــادی کشــور ایجــاد 
ــه دامــن  شــد� مرحــوم آیــت اهلل کاشــانی و خــود شــخص دکتــر مصــدق دســت ب
مــردم شــدند تــا بــه دولــت کمــک کننــد� دولــت بــا خلــع یــد کــردن انگلیــس از 
ــی  ــورهای اروپای ــد� کش ــا برنمی آم ــس هزینه ه ــد و از پ ــار ش ــل فش ــت، متحم نف
دولــت را در مضیقــه گذاشــتند و مشــکالت بی ســابقه ای بــرای کشــور ایجــاد شــد� 
ــن بخــش خصوصــی شــد و  ــه دام ــت دســت ب ــردم، دول ــه اشــاره ک همان طــور ک
بــرای اولیــن بــار اوراق قرضــه ی ملــی چــاپ کــرد� هم زمــان بخــش خصوصــی وارد 
عمــل شــد و بــه دســتور آیــت اهلل کاشــانی کــه خــود اولیــن ورق را خریــداری کــرد، 
اوراق قرضــه را خریــداری کــرد� در نتیجــه، دولــت را از یــک مشــکل بســیار بــزرگ 
ــد� در حــال حاضــر هــم رشــد اقتصــادی، کاهــش تــورم و برنامه هــای  نجــات دادن
ــت  ــن دول ــت اســت� بنابرای ــا دول اقتصــادی در گــرو همــکاری بخــش خصوصــی ب
ــه بخــش خصوصــی واگــذار  ــا اعتمــاد کامــل، کار را ب هزینه هــای خــود را کــم و ب

کنــد�«
ــد:  ــاد کن ــی اعتم ــش خصوص ــه بخ ــد ب ــت بای ــت دول ــد اس ــن معتق عالءالدی
ــم  ــالب کم ک ــد از انق ــت بع ــت� دول ــاده ای رخ داده اس ــرات فوق الع ــروز تغیی »ام
بخــش خصوصــی را کنــار گذاشــت و ایــن بخــش اثــر واقعــی خــود را در اقتصــاد 
ــی  ــه بعض ــف ک ــای مختل ــالب به علت ه ــد از انق ــالب و بع ــان انق ــت� در جری نداش
از آن هــا شــاید صحیــح نبــود، برخــی افــراد دســت اندرکاِر فعالیت هــای صنعتــی و 
تجــاری کنــار گذاشــته شــدند� کم کــم بــه جایــی رســیدیم کــه بیــش از نــود درصــد 
ــی  ــد� وقت ــت درآم ــه تصــدی دول ــارج شــد و ب کار از دســت بخــش خصوصــی خ
ــی،  ــوند� ازطرف ــه می ش ــه کار بی عالق ــبت ب ــردم نس ــود، م ــی می ش ــاد دولت اقتص
ــد�  ــات و امتیازاتــی را از دولــت بگیرن ــه هــر صــورت امکان افــراد ســعی می کننــد ب
گاهــی حتــی یــک کارمنــد دولــت فرصــت دارد از خــارج میلیارد هــا خریــد کنــد 
ــش  ــه بخ ــت ک ــی اس ــن در حال ــد� ای ــتر می کن ــاد را بیش ــوع فس ــن موض ــه ای ک
ــه بهتــر و  ــا دقتــی فوق العــاده انجــام می دهــد و در واردات ب خصوصــی کار هــا را ب
ارزان تــر خریــدن توجــه می کنــد یــا در بحــث صــادرات بــر انتخــاب بهتریــن نقطــه 
ــی کار از دســت بخــش خصوصــی  ــی وقت ــز اســت؛ ول ــن قیمــت متمرک ــا بهتری ب
خــارج شــود و افــراد مزدبگیــر متولــی شــوند و کار مربــوط بــه خودشــان نباشــد، 
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حتــی اگــر ســوء نیت هــم نداشــته باشــند بــه بهــای گران تــری کاال وارد می کننــد 
و کاالهــای صادراتــی را ارزان تــر می فروشــند� البتــه در دو یــا ســه ســال اخیــر بــا 
ــه  ــاره ب ــالب دوب ــد انق ــر فقی ــری، خط مشــی رهب ــام معظــم رهب ــای مق رهنمود ه
دولــت دیکتــه شــد کــه کاری را کــه بخــش خصوصــی یــا مــردم می تواننــد انجــام 
ــون اساســی قیــد  ــت انجــام ندهــد� بنابرایــن، در تفســیر اصــل 44 قان دهنــد، دول
ــه دســت بخــش خصوصــی ســپرده  شــد حتی المقــدور کار هــا برخــالف گذشــته ب
ــرد� منتهــا در واگذاری هــای  ــر صــورت بگی ــع هرچــه زود ت شــود و واگــذاری صنای
ــرای اجــرا انتظــار می رفــت، محقــق نشــد و دســتورات  اصــل 44 آن دقتــی کــه ب
مقــام معظــم رهبــری خــوب بــه اجــرا در نیامــد� گاهــی یــک مجموعــه را بــا قیمــت 
ــش از  ــه بی ــی ک ــش خصوص ــه، بخ ــد و در نتیج ــه می کردن ــادی عرض ــیار زی بس
ــت برخــی از  ــد آن را نداشــت و در نهای ــوان خری ــود، ت ســی ســال تحــت فشــار ب
ــرکت ها  ــوند، ش ــده می ش ــی نامی ــاً خصولت ــه اصطالح ــی ک ــازمان های نیمه دولت س

ــد�« را خریــداری کردن
میرمحمدصادقــی معتقــد اســت واگــذاری بــه بخــش خصوصی در دولــت یازدهم 
بایــد تســهیل و تســریع شــود: »مطلبــی کــه آقــای روحانــی یــا دولــت بــه آن اشــاره 
کــرد، حتمــاً صحیــح اســت� بایــد طــوری اقــدام کــرد کــه هــم منافــع دولــت فراهــم 
ــت  ــه مصلح ــود را به طوری ک ــدی خ ــد تص ــی بتوان ــش خصوص ــم بخ ــود و ه ش
ــی راضــی  ــای قبل ــد� بخــش خصوصــی از واگذاری ه ــه اســت، گســترش ده جامع
ــن،  نیســت� واگذاری هــا حتــی رضایــت مصلحیــن جامعــه را تأمیــن نکــرد؛ بنابرای
بایــد در ایــن زمینــه تجدیدنظــر شــود و رویــه ی قبــل تغییــر کنــد تــا بــه هــدف 
ــت  ــد تصدیگــری اقتصــاد کشــور به خصــوص در حــوزه ی صنع ــی برســیم� بای اصل
ــرای حضــور بخــش  ــه را ب ــد و زمین ــع را بردارن ــه بخــش خصوصــی برســد� موان ب
ــا  ــی واگذاری ه ــدارد در برخ ــوان ن ــی ت ــش خصوص ــد� بخ ــم کنن ــی فراه خصوص
مبلــغ کالن پرداخــت کنــد؛ کمااینکــه اگــر بخــش خصوصــی فرصــت حضــور پیــدا 
ــد�  ــد توســعه را در مجموعه هــای تحــت  واگــذاری تســریع کن ــد رون ــد، می توان کن
بنابرایــن، می تــوان پرداخــت را تقســیط کــرد یــا بــه بخــش خصوصــی تســهیالت 

داد تــا مجموعــه یــا شــرکتی را در دســت بگیــرد�«
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بانک ها باید به اقتصاد مملکت کمک کنند اما...
ــر نظــام بانکــی کشــور را موجــب  ــن میرمحمدصادقــی روش حاکــم ب عالءالدی
ــیس  ــل تأس ــد: »اص ــح می ده ــد و توضی ــا می دان ــتر بانک ه ــع بیش ــب مناف کس
ــالن  ــه عام ــک ب ــور و کم ــاد کش ــکوفایی اقتص ــت� اوالً ش ــر دو مبناس ــا ب بانک ه
ــرار  ــر ق ــد مدنظ ــک بای ــهام داران آن بان ــع س ــن مناف ــد از آن، تأمی ــادی و بع اقتص
گیــرد� متأســفانه در ایــران بخــش دوم بیشــتر مدنظــر قــرار گرفتــه اســت� 
ــن  ــر تأمی ــه فک ــی، ب ــای دولت ــی بانک ه ــده اند، حت ــیس ش ــه تأس ــی ک بانک های
منافــع و سوءاســتفاده از بخــش خصوصــی و مشــتریان هســتند� کمااینکــه هــدف 
ــه اقتصــاد مملکــت کمــک  ــا ب ــوده کــه بانک هــا را توســعه دهیــم ت ــن ب ــی ای اصل
کننــد کــه ایــن هــدف کمتــر محقــق شــده و در عملکــرد بانک هــا ایــن موضــوع 
ــد کــه  ــرای خــود انتخــاب کردن نادیــده گرفتــه شــده اســت� بانک هــا اســامی ای ب
اســامی اقتصــادی اســت؛ ماننــد بانــک توســعه، بانــک صــادرات، بانــک کارآفریــن، 
هــدف ایــن بانک هــا بــا نامشــان تبییــن شــده اســت� امــا در ایــن بخش هــا فعالیــت 
ــت  ــتند و قیم ــهام داران هس ــرای س ــع ب ــذب مناف ــال ج ــواره به دنب ــد و هم نکردن
ــی بانک هــا  ــه ی فعل ــد� در روی ــدا می کن سهامشــان به طــور سرســام آور افزایــش پی
بایــد تجدیدنظــر شــود� حتمــاً توســعه ی اقتصــاد کشــور را فرامــوش نکننــد؛ چراکــه 
ــه نظــرم  در درازمــدت دود ایــن نســیان در چشــم ســهام داران بانک هــا مــی رود� ب
ــاق  ــزی به اتف ــک مرک ــی بان ــی یعن ــام بانک ــدی نظ ــار و متص ــول و اعتب ــورای پ ش
ــدر  ــک چق ــر بان ــد ه ــن کن ــه تعیی ــد ک ــکیل دهن ــی را تش ــد اجماع ــا بای بانک ه
موظــف اســت در اقتصــاد مملکــت نقــش داشــته باشــد و در نهایــت آخــر هــر ســال 
ــه  ــود� البت ــن ش ــک در شــکوفایی اقتصــاد کشــور تدوی ــر بان ــش ه گزارشــی از نق
ــد، ایــن مــوارد  ــرای تأســیس موافقــت اصولــی بگیرن وقتــی بانک هــا قــرار اســت ب
را مکتــوب تأییــد می کننــد؛ منتهــا کســی نیســت کــه بررســی کنــد ایــن بنــد در 
عمــل چــه میــزان صــدق می کنــد� اگــر گزارش هــا بازخواســت شــود، قطعــاً نظــام 

ــا بخــش خصوصــی خواهــد داشــت�« بانکــی تعامــل خوبــی ب
ــت  ــاد اس ــن اعتق ــر ای ــواری ب ــه  ویژه خ ــی ب ــش خصوص ــگاه بخ ــاره ی ن او درب
ــض  ــه تبعی ــی ک ــرد� وقت ــمه می گی ــض سرچش ــواری از تبعی ــوالً ویژه خ ــه معم ک
ــه  ــراد ب ــرد، خودبه خــود اف ــرار می گی ــت ق هســت و برخــی کار هــا در انحصــار دول
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ــی را  ــاز خاص ــه امتی ــد ک ــد و از او می خواهن ــه می کنن ــی مراجع ــام دولت ــک مق ی
ــن  ــی ممک ــود� حت ــم می ش ــواری فراه ــه ی ویژه خ ــد، زمین ــذار کن ــا واگ ــه آن ه ب
اســت  همــان متصــدی دولتــی بــه ایــن فکــر بیفتــد کــه خــودش امتیــاز خاصــی را 
بــردارد� بــه نظــر می رســد تأکیــد آقــای روحانــی بســیار بجــا بــود و قطعــاً بایــد در 
ایــن مســیر اقــدام شــود� یکــی از بالهــای تهدید کننــده ی اقتصــاد کشــور مســئله ی 
ویژه خــواری اســت� ایــن در حالــی اســت کــه ویژه خــواری قطعــاً در بخــش 
خصوصــی به تنهایــی و بــدون مشــارکت دولتی هــا امــکان نــدارد� بخــش خصوصــی 
ــا  ــه دولتی ه ــن بخــش ب ــر ای ــا اگ ــع مشــروع اســت؛ ام ــال مناف خودبه خــود به دنب
وابســته شــود و از امکاناتــی کــه در کشــور اســت، بهــره ای یک طرفــه و انحصــاری 
ــن اوصــاف، هــر ویژه خــواری ای  ــا ای ــدم برمــی دارد� ب ــرد، در مســیر نا مشــروع ق بب
ــاً  ــاد تمام ــک اقتص ــه ی ــت و نتیج ــت اس ــای آن دول ــک پ ــد ی ــاق می افت ــه اتف ک
ــا ویژه خــواری بایــد در ســازمان های دولتــی دقــت  دولتــی اســت� امــا در مقابلــه ب
ــی  ــازمان های دولت ــا و س ــه اول وزارتخانه ه ــئوالن درج ــرد� مس ــورت بگی ــاد ص زی
ــی اســت کــه  بایــد دقــت کننــد و فرصــت رســیدگی داشــته باشــند� ایــن در حال
بیشــتر مســئوالن درجــه اول افــراد صالحــی هســتند و تاکنــون کمتــر اتفــاق افتــاده 
کــه یــک مســئول درجــه اول کشــور بــه خالف هــای عمــده ی مالــی متهــم شــود؛ 
ــه  ــن اســت ک ــت ای ــد� عل ــی دارن ــش پررنگ ــا نق ــت ها در ویژه خواری ه ــا زیردس ام
ــه را بررســی  ــای زیرمجموع ــد کاره ــد� بای ــی خــوب رســیدگی نمی کن ــام باالی مق
ــا  ــد ب ــئول بای ــر مس ــار آن، ه ــود و در کن ــته ش ــواری کاس ــا از ویژه خ ــد ت کنن

تبعیــض مخالفــت کنــد�

اگر اتاق ایران و امریکا را به ما بدهند...
ــع  ــور صنای ــال ام ــالء، فع ــه حاج آقاع ــروف ب ــی مع ــن میرمحمدصادق عالءالدی
ــران  ــادی ای ــعه ی اقتص ــاالن توس ــع فع ــته ی مجم ــای برجس ــادن، از چهره ه و مع
ــم  ــا حک ــار ب ــن  ب ــه اولی ــت ک ــران اس ــی ای ــاق بازرگان ــو ات ــابقه ترین عض و باس
ــت� او در  ــران راه یاف ــادن ای ــع و مع ــی و صنای ــاق بازرگان ــه ات ــی )ره( ب امام خمین
ــی  ــکا در گفت وگوی ــران و امری ــترک ای ــاق مش ــکیل ات ــاره ی تش ــال 1393 درب س
کــه ســایت بورس نیــوز منتشــر کــرد، گفــت: »تشــکیل اتــاق ایــران و امریــکا هنــوز 
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ــی داشــته  ــت ضمن ــن کار موافق ــا ای ــد ب ــت بای ــه دول ــی نشــده اســت؛ چراک قطع
ــی بدهــد،  ــاق بازرگان ــه ات ــت را ب ــن مأموری ــت ای باشــد� مطمئــن باشــید اگــر دول
اتــاق هــم بــا امریــکا و هــم بــا کشــورهای دیگــر ارتبــاط تجــاری برقــرار می کنــد�«

وی کــه در مقاطعــی به  عنــوان یکــی از مؤسســان اتاق هــای مشــترک و 
شــوراهای تجــاری مطــرح بــوده و هســت، در جــای دیگــری در خصــوص احتمــال 
ــای  ــه اتاق ه ــرای اینک ــت: »ب ــه اس ــکا گفت ــران و امری ــترک ای ــاق مش ــکیل ات تش
ــت تجــاری داشــته باشــند؛  ــد تجــار دو طــرف فعالی مشــترک تشــکیل شــود، بای
ــت�  ــوده ای اس ــود، کار بیه ــکیل ش ــکا تش ــران و امری ــاق ای ــا ات ــر تنه ــن اگ بنابرای
ــران’  ــکا و ای ــاق ‘امری ــا ات ــکا’ ی ــران و امری ــاق ‘ای ــق تشــکیل ات ــن رو، تحق از همی
مســتلزم ایــن اســت کــه هــر دو بــا هــم تشــکیل شــوند� حتــی اخیــراً بــا اتاق هــای 
اروپایــی در ایــران جلســه ی مشــترکی داشــتیم و آن هــا اظهــار آمادگــی کردنــد کــه 
ــران  ــی ای ــش خصوص ــا بخ ــور ها را ب ــی کش ــی برخ ــش خصوص ــم بخ ــا می توانی م
ارتبــاط دهیــم کــه البتــه ایــن موضــوع مغایــر بــا تحریم هــا هــم نیســت� بــا ایــن 
شــرایط بایــد کار را از جهــات مختلــف بــه بخــش خصوصــی واگــذار کننــد� البتــه 
دولــت هــم خواهــان ایــن ارتبــاط اســت و مســاعدت می کنــد؛ امــا ممکــن اســت 
ــن اتاق هــا ایــن  ــت از ای ــرادی باشــند کــه کارشــکنی  کننــد� منافــع دول گاهــی اف
ــرد؛  ــه کار بگی ــه ی اقتصــاد ب ــد ارز حاصــل از تجــارت را در بدن ــه می توان اســت ک
ــرآورده  ــم ب ــن مه ــه ای ــای منطق ــا اتاق ه ــی ب ــروز در همراه ــه ام ــا ب ــه ت چنان ک

می شــود�«
ــتان و  ــای افغانس ــه ی اتاق ه ــود در زمین ــای خ ــاره ی تجربه ه ــن درب عالءالدی
ــد  ــه می توانن ــی ک ــد: »اتاق های ــران، می گوی ــرای ای ــتاوردهای آن ب ــراق و دس ع
ــاق  ــتند� ات ــدود هس ــور مح ــرای کش ــد، ب ــاد کنن ــدرن ایج ــنتی و م ــاط س ارتب
ــن  ــه ی ای ــتان نمون ــران و افغانس ــترک ای ــاق مش ــراق و ات ــران و ع ــترک ای مش
ــی  ــت خوب ــروز فعالی ــه ام ــا ب ــتان ت ــران و افغانس ــاق ای ــد� ات ــای خاص ان اتاق ه
ــاز  ــه امتی ــورهایی ک ــی از کش ــت� یک ــال اس ــبتاً فع ــز نس ــون نی ــته و هم اکن داش
ــر  ــا ده براب ــت� م ــتان اس ــادرات دارد، افغانس ــه ی کاال و ص ــاده ای در مبادل فوق الع
ــه ایــن کشــور صــادرات  ــران کاال صــادر می کنــد، ب ــه ای ــی کــه افغانســتان ب میزان
ــران اســت� عــراق هــم همین طــور  ــرای ای ــی ب ــازار بســیار خوب ــم� بنابرایــن، ب داری
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ــی  ــواد صنعت ــوص م ــی، به خص ــواد غذای ــا م ــه ت ــرش گرفت ــران و ف ــت� از زعف اس
ــای  ــی از کااله ــن خیل ــراق و افغانســتان صــادر می شــود� همچنی ــه دو کشــور ع ب
صنعتــی بــه عــراق و افغانســتان می فرســتیم؛ چراکــه افغانســتان و عــراق نیازمنــد 
ــن  ــه ای ــی ب ــی و مهندس ــات فن ــدور خدم ــتند� ص ــران هس ــی ای ــات مهندس خدم
ــی از  ــور دارد� خیل ــن دو کش ــا ای ــران ب ــط ای ــزایی در رواب ــهم بس ــور س دو کش
ــد و همین طــور در  ــی کرده ان ــی اجرای ــای راه افغانســتان را مهندســان ایران پروژه ه
عــراق هــم مهندســان ایرانــی نقــش داشــته اند� فعــاًل ایــن دو کشــور می تواننــد بــه 
اقتصــاد ایــران کمــک کننــد تــا به تدریــج بــا دیگــر کشــورهای منطقــه و همچنیــن 
کشــورهای اروپایــی مبــادالت تجــاری مطلــوب برقــرار کنیــم� ایــن در حالــی اســت 
ــی شــورای های مشــترک  ــا بعضــی از کشــورهای عرب ــران ب ــن، ای ــش از ای ــه پی ک
داشــت کــه اتفاقــاً در تشــکیل ایــن شــورا ها و اتاق هــای مشــترک بنــده نیــز نقــش 
داشــتم� همــواره تــالش کــردم ایــن اتاق هــا یــا شــوراهای مشــترک بیــن ایــران و 
ــه از  ــا هشــت نمون ــاً در تشــکیل هفــت ی کشــورهای همســایه ایجــاد شــود� تقریب
ــن  ــه بعضــی از ای ــتم� البت ــال داش ــش فع ــی نق ــاق بازرگان ــورا ها در ات ــا و ش اتاق ه
ــورای  ــا ش ــاق ی ــاًل ات ــد؛ مث ــال بودن ــاده فع ــاص فوق الع ــی خ ــا در زمان های اتاق ه
ــد  ــال بودن ــیار فع ــن بس ــران و بحری ــر و ای ــران و قط ــان، ای ــران و عم ــترک ای مش
ــران و  ــه ای ــور ها ب ــن کش ــی ای ــای بازرگان ــوی هیئت ه ــفرهایی از س ــرر س و مک
ــن  ــد ای ــب ش ــرف موج ــت های دو ط ــا سیاس ــت� بعد ه ــورت می گرف ــس ص برعک
ــا  ــن اتاق ه ــم ای ــیدم و کم ک ــار کش ــز کن ــده نی ــی، بن ــود و ازطرف ــم ش ــاط ک ارتب
غیرفعــال شــدند؛ امــا در حــال حاضــر در اتــاق بازرگانــی ایــران صحبت هایــی شــده 
ــاره  ــا را دوب ــن اتاق ه ــم ای ــا در حــد توان ــول مســاعد داده ام ت ــم ق ــن ه اســت و م

فعــال کنــم�«
عالءالدیــن در ســال 1395 رئیــس اتــاق بازرگانــی مشــترک ایــران و افغانســتان 
ــران و  ــان دو کشــور ای ــی می ــم مشــترکات فرهنگــی و مذهب ــود� ازنظــر او، به رغ ب
ــی نیســت: »در حــال  ــن دو کشــور کاف ــی بی ــادالت بازرگان افغانســتان، حجــم مب
ــارد دالر  ــا ۲ میلی ــن دو کشــور حــدود 5�1 ت ــادالت تجــاری بی حاضــر، حجــم مب
اســت� بــرای حضــور در بــازار افغانســتان رقبــای زیــادی داریــم کــه دولــت بــا کمک 
ــا در  ــد ت ــم کن ــرایطی را فراه ــد ش ــان می توان ــه بازرگان ــهیالت ب ــاص تس و اختص
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ــور  ــن دو کش ــاری بی ــادالت تج ــم مب ــورها حج ــایر کش ــان س ــا بازرگان ــت ب رقاب
ــترش  ــرای گس ــی را ب ــود اقدامات ــوان خ ــد ت ــی در ح ــاق بازرگان ــد� ات ــش یاب افزای
مبــادالت تجــاری بــا افغانســتان انجــام داده و بــا ایجــاد نمایشــگاه در ایــن کشــور، 
ــا  ارســال هیئت هــای تجــاری و دعــوت از تجــار افغانســتانی ســعی کــرده اســت ت
ــک  ــد کم ــت بای ــد� دول ــم کن ــی را فراه ــای بازرگان ــترش فعالیت ه ــه ی گس زمین
ــی، شــرایط  ــد و ازطرف ــن کشــور کاهــش یاب ــه ای ــه ی حمــل کاال ب ــا هزین ــد ت کن
آســان تری بــرای حضــور بازرگانــان ایــن کشــور در ایــران فراهــم شــود کــه در ایــن 
ــا افغانســتان میّســر می شــود و حجــم  ــرای تجــارت ب صــورت، موقعیــت بهتــری ب

ــد�« ــش می یاب ــارد دالر افزای ــار میلی ــا چه ــن دو کشــور ت ــادالت تجــاری بی مب
او بــا توجــه بــه تجــارب خــود در ریاســت شــورای بازرگانــی ایــران و قطــر بــازار 
ایــن کشــور را نیــز به صــورت تاریخــی در تجــارت بــا ایــران دچــار نوســان دانســته 
اســت: »ایــن بــازار بــرای مــا گاه خیلــی بــاز بــوده اســت و گاه خیلــی بســته� پیــش 
از انقــالب و بعــد از آن در اوایــل دهــه ی 13۶0، قطــر بــرای کاالهــای ایرانــی بــازار 
خوبــی بــه حســاب می آمــد� در آن زمــان، شــاید بیــش از نیمــی از نیــاز بــازار قطــر 
را ایــران و کاالهــای ایرانــی تأمیــن می کــرد؛ امــا بعدهــا به تدریــج صــادرات کاالی 

ایرانــی بــه قطــر رونــد کاهشــی پیــدا کــرد�«
ــا قطــر را بــر عهــده ی خــود  حاج آقاعــالء بخشــی از تقصیــر کاهــش تجــارت ب
ــه  ــی ب ــت کاالی صادرات ــفانه کیفی ــد اســت: »متأس ــد و معتق ــی می دان ــار ایران تج
بــازار قطــر خــوب نبــود� ایــن مســئله فرصــت خوبــی را بــرای رقبــا ایجــاد کــرد تــا 
آن هــا به تدریــج بــازار را از دســت کاالی ایرانــی خــارج کننــد� هم زمــان فشــارهای 
ــت و  ــرای اقام ــه زودی ب ــر ب ــت قط ــه دول ــه ای ک ــد؛ به گون ــاز ش ــز آغ ــی نی سیاس
حتــی صــدور ویــزای ایرانیــان محدودیت هایــی قائــل شــد� ایــن در حالــی بــود کــه 
در میانــه ی دهــه ی 1370، ایــران در دوحــه فروشــگاه عرضــه ی مســتقیم کاال دایــر 

کــرده بــود کــه البتــه آن هــم تعطیــل شــد�«
ــز،  ــه نی ــورهای منطق ــی کش ــران و برخ ــان ای ــده می ــران پیش آم ــه بح او ب
ــه روی کاالی  ــی ب ــر کم ــازار قط ــران، ب ــن بح ــطه ی ای ــد: »به واس ــاره می کن اش
ــه دور از  ــاز شــده کــه بایــد تــالش کنیــم تعامــل تجــاری فعلــی ب تولیــد ایــران ب
ــاره  ــا پــای تولیــدات ایرانــی را دوب هرگونــه مســائل سیاســی توســعه پیــدا کنــد ت
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ــک و  ــی نزدی ــرای تجــار ایران ــازار قطــر ب ــم� به هرحــال، ب ــاز کنی ــن کشــور ب در ای
ــن کشــور  ــی اســت کــه بخشــی از شــهروندان ای ــن در حال در دســترس اســت؛ ای
اصالــت ایرانــی دارنــد و بــه قــول خودشــان عجــم هســتند و بــه ایــران عالقــه دارنــد� 
بنابرایــن، بــرای اســتقبال از کاالی باکیفیــت ایرانــی در ایــن کشــور پیش زمینــه ی 

ــز وجــود دارد�« فرهنگــی نی
عالءالدیــن مصرف کننــدگان قطــری را به رغــم جمعیــت دومیلیون نفــری 
ــد:  ــی می کن ــان پرمصــرف ارزیاب ــرانه ی زیادش ــد س ــن کشــور به واســطه ی درآم ای
ــار و مــواد غذایــی ای کــه مــا در تولیــد آن هــا مزیــت  »بایــد صــادرات میــوه، تره ب
ــه رقابتــی  ــا توجــه ب ــد تــالش کنیــم ب ــه ایــن کشــور مدنظــر باشــد� بای ــم، ب داری
ــد�  ــت باش ــل رقاب ــر قاب ــه قط ــی ب ــی کاالی صادرات ــت نهای ــود دارد، قیم ــه وج ک
ــل  ــوزه ی حمل ونق ــهیالتی در ح ــه ی تس ــاد و ارائ ــا ایج ــد ب ــز می توان ــت نی دول
بــرای تجــار ایرانــی بــه کاهــش قیمــت و ســرعت عرضــه کمــک کنــد� همچنیــن، 
دولــت می توانــد بــا نظــارت دقیــق بــر اســتانداردها و کیفیــت کاالی صادراتــی در 

ــر باشــد�« ــه قطــر مؤث زمینــه ی صــادرات ب
او به عنــوان فعــال باســابقه ی حــوزه ی بازرگانــی و صادراتــی کشــور، در پاســخ 
بــه ایــن پرســش کــه چــرا ترکیــه در همیــن مــدت کوتــاه پــس از بحــران قطــر، 
توانســته بــا وجــود دوری مســافت، بخــش بیشــتری از بــازار ایــن کشــور را نســبت 
ــون  ــادرات و فن ــش ص ــه در بخ ــد: »ترکی ــاورد، می گوی ــت بی ــه دس ــا ب ــه م ب
صادراتــی از مــا پیــش اســت� بایــد قبــول کــرد کــه بخــش خصوصــی کشــور بــرای 
ــی  ــه ط ــت ترکی ــد� دول ــی نمی بینن ــوزش کاف ــی آم ــای صادرات ــعه ی بازاره توس
ــه  ــدگان در نظــر گرفت ــرای صادرکنن ــددی را ب ــر مشــوق های متع ســال های اخی
اســت؛ امــا مــا نتوانســته ایم ایــن تســهیالت را بــرای صادرکننــده ی ایرانــی فراهــم 
کنیــم� همیــن حــاال اگــر صادرکننــده ای بخواهــد از تســهیالت بانکــی اســتفاده 
ــه  ــت ک ــه اس ــت مواج ــود در بازپرداخ ــد س ــتر از ۲5 درص ــرخ بیش ــا ن ــد، ب کن
نــرخ بســیار زیــادی اســت�« عالءالدیــن میرمحمدصادقــی، رئیــس ســابق شــورای 
بازرگانــی ایــران و قطــر، از غیرفعــال بــودن ایــن شــورا به دلیــل مســائل سیاســی 

متأســف اســت�
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نظرهای میرمحمدصادقی برای بهبود اقتصاد در شرایط موجود
عالءالدیــن میرمحمدصادقــی معتقــد اســت چرخــه ای معیــوب در اقتصــاد ایــران 
ــرای  ــم ب ــی ک ــوان مال ــکاری و ت ــا بی ــان را ب ــا و جوان ــه خانواده ه ــه ک شــکل  گرفت
ــر از  ــا پ ــار کارخانه ه ــه انب ــت ک ــی اس ــن در حال ــت؛ ای ــرده اس ــه  ک ــد مواج خری
کاالهایــی شــده کــه بــرای آن هــا مشــتری وجــود نــدارد� بــه اعتقــاد وی به عنــوان 
عضــو اتــاق بازرگانــی ایــران، ایــن چرخــه در نهایــت مجــال توســعه را از صاحبــان 
ــهیل و  ــور را تس ــب  وکار در کش ــای کس ــد فض ــت بای ــرد و دول ــب  وکار می گی کس
امــکان حضــور ســرمایه گذاری را مهیــا کنــد تــا فضــای اشــتغال جدیــد نیــز بــرای 
جوانــان ایجــاد  شــود؛ چراکــه در ایــن صــورت بــا شــاغل شــدن تــوده ای از جمعیــت 
ــازاری کــه تقاضــا کــم  ــردم ایجــاد می شــود و در ب ــرای م ــد ب ــکان خری ــران، ام ای
اســت، تحرکــی رخ می دهــد کــه نتیجــه ی آن تولیــد بیشــتر و ایجــاد شــغل بیشــتر 

اســت�
ــاره ی اینکــه بخــش خصوصــی  ــه یکــی از رســانه ها درب عالءالدیــن در پاســخ ب
ــه  ــن انتظــاری ک ــه اســت: »مهم تری ــی دارد، گفت ــم چــه انتظارات ــت دوازده از دول
بخــش خصوصــی از همــه ی دولت هــا و از دولــت دوازدهــم دارد، ایــن اســت کــه در 
ــش  ــیل بخ ــت و پتانس ــادی از ظرفی ــت گذاری های اقتص ــا و سیاس تصمیم گیری ه
ــگاه  ــئله و جای ــن مس ــه ای ــم ب ــت یازده ــه در دول ــد� البت ــتفاده کنن خصوصــی اس
ــی انتظــار بخــش خصوصــی ایــن اســت کــه  بخــش خصوصــی توجــه می شــد، ول
ــه در  ــود� البت ــتفاده ش ــی اس ــوان کارشناس ــا و ت ــن ظرفیت ه ــر از ای ــتر و بهت بیش
کنــار توجــه بــه جایــگاه بخــش خصوصــی واقعــی، دولــت بایــد برخــی از رویه هــای 
ــت  ــتاوردهای مثب ــزو دس ــه ج ــا را ک ــی رویه ه ــد و برخ ــالح کن ــت را اص نادرس

کارنامــه ی دولــت یازدهــم اســت، ادامــه دهــد�«
ــتاوردهای  ــی از دس ــت یک ــد اس ــی معتق ــش خصوص ــال بخ ــوان فع او به عن
بســیار مهــم دولــت یازدهــم، کاهــش تــورم و بهبــود نســبی معیشــت مــردم بــوده 
ــواه و  ــج دلخ ــه نتای ــد ب ــق و درســت می توان ــذاری دقی ــا هدف گ ــت ب اســت و دول
ــن مســیر را طــی  ــد همی ــم می توان ــم ه ــت دوازده ــن، دول ــد� بنابرای ــر برس مدنظ
ــرای  ــزی ب ــکان برنامه ری ــی، ام ــورم تک رقم ــرخ ت ــه ن ــی ب ــا ثبات بخش ــد و ب کن
فعــاالن اقتصــادی و بهبــود معیشــت مــردم را فراهــم آورد� لــذا تأکیــد می کنــد کــه 
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بــه اهمیــت تولیــد و کاهــش نــرخ بیــکاری توجــه شــده اســت؛ در حــوزه ی بیــکاری 
بــا توجــه بــه رکــودی کــه در اقتصــاد ایــران حاکــم بــود، اتفــاق خاصــی رخ نــداده و 
همچنــان ایــن مســئله ی بیــکاری اســت کــه جامعــه ی ایــران را درگیــر خــود کــرده 
اســت� دولــت دوازدهــم می توانــد موضــوع کاهــش نــرخ بیــکاری را به عنــوان یکــی 
از اهــداف خــود تعییــن کنــد و البتــه بایــد دقــت کــرد کــه کاهــش بیــکاری ارتبــاط 

مســتقیمی بــا وضعیــت اقتصــاد کالن کشــور دارد�«
میرمحمدصادقــی همــواره بــازار منطقــه و شــرایط کشــورهای هم جــوار را بســتر 
ــروی کار  ــده ی او، نی ــه عقی ــت� ب ــته اس ــادرات دانس ــعه ی ص ــرای توس ــبی ب مناس
ــاده،  ــد ج ــی مانن ــای مواصالت ــواع راه ه ــه ان ــی ب ــوان، دسترس ــرده و ج تحصیل ک
ــه بندرهــا در شــمال و جنــوب کشــور و امنیــت  ــرودگاه، دسترســی ب راه آهــن و ف
ــه  ــی را ایجــاد می کنــد کــه بیــش از هــر زمــان دیگــری ب حاکــم در کشــور امکان
ــن  ــه ای ــتیابی ب ــرای دس ــا ب ــیم؛ ام ــدوار باش ــی امی ــرمایه گذاران خارج ــور س حض
هــدف بایــد چنــد نکتــه به صــورت راهبــردی در دســتور کار قــرار گیــرد� شــرط اول 
حضــور ســرمایه گذاران خارجــی و اصــالح برخــی ســاختارهای اقتصــادی ازجملــه 
ــا  ــر ب ــارزه ی جــدی و مؤث ــز، مب ــرخ ارز و بهــره ی تســهیالت بانکــی و نی اصــالح ن
فســاد اســت� قــدم بعــدی ایجــاد زمینه هــای تســهیل فضــای کســب وکار و البتــه 
اقــدام مؤثــر نهایــی بــرای ایجــاد ثبــات در نظــام اقتصــادی کشــور اســت� ازنظــر او 
ــی و  ــرمایه گذار خارج ــم س ــور حت ــود، به ط ــا ش ــات مهی ــن مقدم ــه ای درصورتی ک
ــت راه  ــد و در نهای ــدا می کن ــل پی ــران تمای ــه حضــور در اقتصــاد ای ــی هــم ب داخل

ــاز می شــود� ــرای توســعه ی کشــور ب ــدی ب جدی
ــن  ــا تدوی ــد ب ــت بای ــه دول ــت ک ــاد اس ــن اعتق ــر ای ــن ب ــن همچنی عالء الدی
اســتراتژی منســجم از بخــش خصوصــی حمایــت کنــد� ایــن حمایــت هــم ممکــن 
اســت به صــورت اصــالح قوانیــن و مقــررات باشــد و هــم شــامل بســته های 
ــویقی  ــته های تش ــا بس ــا ب ــت از صادرکننده ه ــاًل حمای ــد؛ مث ــی باش حمایتی مال
ــتور کار  ــره در دس ــهیالت کم به ــت تس ــا پرداخ ــا ب ــت از تولیدکننده ه ــا حمای ی
ــی  ــود نقدینگ ــد کمب ــوزه ی تولی ــکل ح ــن مش ــر او مهم تری ــد� ازنظ ــت باش دول
اســت و دولــت بایــد بــرای تأمیــن نقدینگــی در حــوزه ی تولیــد، به طــور منســجم 
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قدر نعمت آزادی را بدانید که...
اردیبهشــت ســال 139۸ اســت� عالء الدیــن از پنجــره بــه بیــرون نــگاه می کنــد 
ــه خاطــر نمــی آورد  و ماشــینی را می بینــد کــه آمــده اســت و منتظــرش اســت� ب
ایــن چندمیــن بــار اســت کــه در مراســم گل ریــزان شــرکت می کنــد؛ ولــی همیشــه 
بــرای مشــارکت در این جــور جلســات حــس خــوب دارد، حــس کمــک بــه رهایــی 
انســانی از قفــس و بازگردانــدن او نــزد خانــواده اش� نــگاه می کنــد بــه آســمان� یــک 
ــی���  ــا در آســمان آب ــد، آزاد و ره ــاری در حــال پروازن ــوای به ــده در ه دســته پرن

ــد و عــازم می شــود� ــو« می گوی ــه امیــد ت »الهــی ب
غیــر از خــودش کــه حــاال پیش کســوت عرصــه ی اقتصــاد و کارآفرینــی اســت، 
ــر  ــده اند: اصغ ــع ش ــران جم ــی ای ــاق بازرگان ــل ات ــم در مح ــری ه ــزرگان دیگ ب
ــوری، عضــو  جهانگیــر، رئیــس ســازمان زندان هــا؛ حجت الســالم علی اکبــر ناطــق ن
ــری، نماینــده ی مــردم  مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام؛ شــهباز حســن پور بیگل
ــس  ــا امیرحســن خانی، نایب رئی ــورای اســالمی؛ محمدرض ــس ش ــیرجان در مجل س
کمیســیون اصــل 90 مجلــس؛ حمیدرضــا فوالدگــر، نماینــده ی مــردم اصفهــان در 

ــه ی ملــت و عــده ای از خیریــن� خان
بیشــترین میــزان کمک هــای واصلــه در ایــن مراســم، کمــک چهارمیلیاردریالــی 
ــی  ــون تومان ــک ۲70 میلی ــدی کم ــه ی بع ــت و در رتب ــالب اس ــم انق ــر معظ رهب
ــیصد  ــا، س ــتگاه قض ــس دس ــال رئی ــون ری ــد میلی ــرار دارد� پانص ــور ق رئیس جمه
ــال هــم از  ــون ری ــادل دویســت میلی ــس و مبلغــی مع ــال رئیــس مجل ــون ری میلی
ــه  ــی ک ــود� زندانیان ــز می ش ــام واری ــت نظ ــخیص مصل ــع تش ــس مجم ــوی رئی س
بــا مبالــغ جمع آوری شــده در ایــن آییــن معنــوی آزاد می شــوند، در شــمار 
ــا آورده ی محبوســان و  ــا ب ــی آن ه ــواده هســتند و بخشــی از بده سرپرســتان خان
بخشــی نیــز بــا گذشــت شــاکیان خصوصــی تأمیــن شــده اســت؛ لــذا کمک هــای 
اهدایــی خّیــران صــرف مانــده ی بدهــی محکومــان خواهــد شــد� عالء الدیــن خــدا 

ــد� ــکر می کن را ش
خــوب کــه فکــر می کنــد، بــه یــاد مــی آورد کــه در ســال 1395 هــم در یکــی 
ــا حضــور  ــه حضــور داشــت� جلســه ای کــه ب ــره ی ســتاد دی از جلســات هیئت مدی
ــداهلل  ــوی، سیداس ــدس رض ــتان ق ــت آس ــام تولی ــاری، قائم مق ــیدمرتضی بختی س
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جوالیــی، مدیرعامــل، خــودش در جایــگاه رئیــس و علی اکبــر یســاقی، نایب  رئیــس 
هیئت مدیــره ســتاد دیــه ی کشــور، در دفتــر تولیــت آســتان ملکوتــی امام رضــا)ع( 
برگــزار شــد� بعــد از بررســی شــرایط پرونده هــای ثبت شــده، بــا اعطــای تســهیالت 
بــه پنــج نفــر از مددجویــان واجــد شــرایط موافقــت کــرده بودنــد� در همــان جلســه 
ــی  ــاد مردم ــن نه ــرد شــش ماهه ی ای ــان عملک ــا بی ــه ب ــتاد دی ــی س ــاون اجرای مع
ــی 45  ــه ی رهای ــهریورماه زمین ــان ش ــا پای ــال 1395 ت ــدای س ــود از ابت ــه ب گفت
ــور  ــا به ط ــده ی آن ه ــا پرون ــده ی ــم ش ــل فراه ــان مح ــدی از هم ــوم غیرعم محک
ــده  ــا ش ــس مهی ــان از حب ــه ی آزادی ش ــرح و زمین ــات مط ــن جلس ــژه، در ای وی
ــه ناشــی  ــوس بدهــکار دی ــاه ۲۶9 محب ــادش هســت کــه در آن شــش م اســت� ی
ــد  ــی از بن ــن خســارت های بدن ــدوق تأمی ــاری صن ــا همی ــی ب ــات رانندگ از تصادف

ــد� ــی یافته ان رهای
ــر کارش  ــه دفت ــود و ب ــین ش ــوار ماش ــد س ــی می خواه ــه وقت ــد از جلس بع
بــرود، آواز پرنــده ای روی شــاخه ی درختــی در همــان نزدیکــی توجهــش را جلــب 
ــن  ــرد و عالء الدی ــر می پ ــاخه ای دیگ ــه ش ــاخه ای ب ــه از ش ــده آزادان ــد� پرن می کن
ــه در انتظــار  ــر بی تابان ــود کــه روی شــاخه ی باالت ــه دو جوجــه ای می ش متوج
ــه  ــکر ک ــدا را ش ــد: »خ ــه می کن ــود زمزم ــا خ ــاز و ب ــین را ب ــتند� در ماش او هس

ــه���«  ــد ک ــت آزادی را بدانی ــدر نعم ــت� ق ــیانه تان آزاد اس ــت آش سرپرس
راننده می پرسد: »حاج آقا با بنده بودید؟ چیزی فرمودید؟«

ــه،  ــد: »ن ــرد، می گوی ــت می نگ ــاخه های درخ ــه ش ــوز ب ــه هن ــن ک عالء الدی
ــر!« ــم دفت بروی

حاصل حدود نود سال زندگی
داســتان زندگــی عالءالدیــن میرمحمدصادقــی روایتــی از یــک عمــر کارآفرینــی 
و تــالش اســت� او مــردی اقتصــادی اســت کــه عــالوه بــر فعالیت هــای اقتصــادی، 
در امــور اجتماعــی و سیاســی نیــز نقشــی فعــال داشــته اســت� عالءالدیــن 
در  و  می کنــد  آزاد  زندانــی  می ســازد،  مدرســه  همچنــان  میرمحمدصادقــی 
ــه ی  ــت او، قص ــت� روای ــرای قرض الحسنه هاس ــی ب ــع مال ــن مناب ــه ی تأمی اندیش
نســلی از بــازار اســت کــه ســال های جوانــی را بــه کار بی وقفــه اختصــاص داده انــد� 
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ــران اســت  ــم، از چهره هــای اثرگــذار اقتصــادی بخــش خصوصــی ای او به طــور حت
کــه گروه هــای سیاســی گوناگــون بــه او احتــرام می گذارنــد� عالءالدیــن در 

ــت� ــران اس ــش از دیگ ــهرتش بی ــه ش ــرد ک ــای می گی ــی ج ــته ی بازاریان دس
ــروف،  ــیار مع ــران بس ــی از تاج ــن میرمحمدصادق ــر، عالء الدی ــال حاض در ح
ــاق  ــدار ات ــره ی نام ــه و چه ــزب مؤتلف ــای ح ــران و از اعض ــام ای ــی و خوش ن قدیم
ــال  ــاد س ــت هفت ــم نکوداش ــال 1397 مراس ــه در س ــت ک ــور اس ــی کش بازرگان
ــد� او  ــزار ش ــت، برگ ــه همــت دول ــوکاری وی ب ــات تجــاری و سیاســی و نیک خدم
ــدان  ــت� خان ــران اس ــوپرمیلیاردرهای ای ــی از س ــگراوالدی یک ــداهلل عس ــد اس مانن
ــه  ــد ک ــالء اداره می کنن ــر حاج آقاع ــر نظ ــرکت را زی ــا ش ــا، ده ه میرمحمدصادقی ه
ــز  ــی، مراک ــدارس مذهب ــیس م ــا تأس ــیمی ت ــیمان، از پتروش ــا س ــازی ت از داروس
ــام او  ــود� ن ــامل می ش ــنه را ش ــوکاری و قرض الحس ــای نیک ــی و صندوق ه آموزش
ــه همیــن  ــده نمی شــود و ب ــاد دی ــش در رســانه ها زی خــالف بســیاری از هم ردیفان
ــازار  خاطــر، یــک چهــره ی اقتصــادی ســنتِی تأثیرگــذار و البتــه، کم ســرو صدا در ب

ــران اســت� امــروز ای
دامنــه ی عملکــرد عالء الدیــن میرمحمدصادقــی در اقتصــاد امــروز ایــران، صرفــاً 
ــا شــرکت و  ــا ده ه ــک کســب وکار محــدود نیســت� او ب ــه حــوزه ی خاصــی در ی ب
ــا همــکاری  ــا ب مؤسســه و صندوقــی کــه در اختیــار دارد و به صــورت خانوادگــی ی
ــان  ــارد توم ــا میلی ــاالنه صده ــود، س ــت می ش ــش هدای ــدار و معروف ــتان نام دوس
ــوزه ی اقتصــاد  ــای خســتگی ناپذیر ح ــوان از چهره ه ــی دارد� او را می ت ــردش مال گ
و سیاســت دانســت� او از حامیــان مالــی انقــالب بــوده اســت و هم اکنــون از طریــق 
ــا چهره هــای شــاخص مؤتلفــه و اقتصــاد  ــه و مؤسســاتی کــه ب صندوق هــای خیری
ــای  ــت برنامه ه ــان و هدای ــه محروم ــک ب ــه و کم ــای دی ــران دارد، در برنامه ه ای

ــد� ــت می کن ــور، فعالی ــر کش ــه در سرتاس عام المنفع
عالءالدیــن میرمحمدصادقــی در راه انــدازی ده هــا صنــدوق قرض الحســنه نقــش 
ــا  ــازمان اقتصــاد اســالمی ب ــره ی س ــس هیئت مدی ــوان رئی اساســی داشــته و به عن
صدهــا صنــدوق دیگــر نیــز همــراه بــوده اســت� او مؤسســه ای بــرای ایجــاد مــدارس 
ــش  ــرادر و همفکران ــه همــراه ب پایه گــذاری کــرد کــه بیــش از یک صــد مدرســه ب
زیــر نظــر آن ســاخته شــد� تأســیس مؤسســات خیریــه و بنیان گــذاری تشــکل های 
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ــوده  ــه ی مســئولیت اجتماعــی ب ــه فعالیت هــای دیگــر او در زمین اقتصــادی ازجمل
ــف اقتصــادی و اجتماعــی  ــن فعالیت هــای گســترده در زمینه هــای مختل اســت� ای
ــن نهادهــا دارای مســئولیت  و نیکــوکاری موجــب شــده کــه وی در بســیاری از ای

باشــد کــه برخــی از آن هــا بــه شــرح زیــر اســت:

فعالیت های نیکوکاری و فرهنگی
ــع  ــای مجتم ــو هیئت امن ــوی؛ عض ــی عل ــع فرهنگ ــای مجتم ــو هیئت امن عض
فرهنگــی نیــکان؛ عضــو هیئت مدیــره ی دفتــر نشــر فرهنــگ اســالمی؛ عضــو و همــراه 
ــس  ــت )ع(؛ رئی ــی اهل بی ــع جهان ــراه مجتم ــو و هم ــر؛ عض ــی غدی ــاد بین الملل بنی
ــه ی  ــگاه خیری ــداز مســکن؛ مؤســس درمان ــدوق پس ان ــت مؤســس صن و عضــو هیئ
شــهر ری؛ عضــو هیئت مدیــره ی مدرســه ی عالــی شــهید مطهــری؛ عضــو هیئت امنــا 
هیئت امنــای  عضــو  امام صــادق(؛  )دانشــگاه  جامعةالصــادق  هیئت مدیــره ی  و 
ــاد  ــو بنی ــر؛ عض ــگاه امیرکبی ــای دانش ــو هیئت امن ــتی؛ عض ــهید بهش ــگاه ش دانش
ــه ی  ــس مؤسس ــریف(؛ مؤس ــی ش ــگاه صنعت ــه دانش ــته ب ــریف )وابس ــگاهی ش دانش
ــت مؤســس مجتمــع فرهنگــی  مجتمــع فرهنگــی ۲۲بهمــن شــهر ری؛ عضــو هیئ
۲۲بهمــن اهــواز؛ عضــو هیئت امنــای جامعــه ی تعلیمــات اســالمی؛ رئیــس و عضــو 
ــاه مســلمین؛ عضــو هیئــت مؤســس مجتمــع  ــه ی رف ــاد خیری هیئــت مؤســس بنی
فرهنگــی ســادات اصفهــان؛ عضــو هیئــت مؤســس و هیئت مدیــره ی عتــرت فاطمــی؛ 
رئیــس و عضــو هیئــت مؤســس مؤسســه ی احیــاء کــودکان اســتثنائی؛ رئیــس و عضو 
ــت مؤســس  ــات الصالحــات؛ رئیــس و عضــو هیئ ــت مؤســس مؤسســه ی الباقی هیئ
ــن  ــتان ۲۲بهم ــس بیمارس ــت مؤس ــو هیئ ــس و عض ــادق )ع(؛ رئی ــه ی امام ص خیری
مشــهد؛ رئیــس و عضــو هیئــت مؤســس مؤسســه ی خیریــه ی ۲۲بهمــن و رئیــس و 

ــد� ــه ی جاوی ــدوق قرض الحســنه ی اندوخت ــت مؤســس صن عضــو هیئ

تشکل ها و بخش های خصوصی
ــو  ــاوب؛ عض ــور متن ــال 135۸ به ط ــران از س ــاق ای ــه ی ات ــو هیئت رئیس عض
هیئت رئیســه ی اتــاق بازرگانــی تهــران از ســال 135۸؛ عضــو شــورای عالــی 
ــره ی  ــس هیئت مدی ــال 1395؛ رئی ــران از س ــاق ای ــی ات ــاد مقاومت ــردی اقتص راهب
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ــادا  ــران و کان ــاق مشــترک ای ســازمان اقتصــاد اســالمی از ســال 135۸؛ رئیــس ات
از ســال 1371؛ رئیــس اتــاق مشــترک ایــران و افغانســتان از ســال 13۸1؛ رئیــس 
هیئت مدیــره ی ســتاد دیــه و کمــک بــه زندانیــان نیازمنــد از ســال 13۶9؛ رئیــس 
شــورای پیش کســوتان اتــاق ایــران از ســال 1394؛ عضــو شــورای عالــی معــادن از 
ســال 13۸9؛ رئیــس اتحادیــه ی محصــوالت معدنــی از ســال 13۶9؛ عضــو مؤســس 
و رئیــس هیئت مدیــره ی بنیــاد فرهنگــی رفــاه؛ رئیــس کمیتــه ی مشــترک ایــران 
و کــره؛ مؤســس و رئیــس شــورای مشــترک ایــران و بحریــن و مؤســس و رئیــس 

ــران و عربســتان در ســال 13۸5� شــورای مشــترک ای

شرکت ها و کارخانه ها
ــتان از ســال 1357؛ عضــو  ــچ خوزس ــع گ ــره ی شــرکت صنای عضــو هیئت مدی
ــرکت  ــره ی ش ــو هیئت مدی ــوب؛ عض ــادر جن ــی بن ــرکت صادرات ــره ی ش هیئت مدی
ــو  ــور؛ عض ــچ کش ــادن گ ــع و مع ــن صنای ــس انجم ــور؛ رئی ــیمان کش ــش س پخ
ــچ  ــرکت گ ــره ی ش ــو هیئت مدی ــوح؛ عض ــتی رانی ن ــرکت کش ــره ی ش هیئت مدی
ــوک  ــه و بل ــده ی پوک ــکا )تولیدکنن ــرکت لی ــره ی ش ــو هیئت مدی ــان؛ عض آذربایج
ســبک صنعتــی(؛ عضــو هیئت مدیــره ی کارخانه هــای ریســندگی بافندگــی جامعــه؛ 
عضــو هیئت مدیــره ی شــرکت کارخانجــات گــچ یــزد؛ عضــو هیئت مدیــره ی 
ــع  ــره ی صنای ــو هیئت مدی ــری؛ عض ــهید مطه ــی ش ــندگی و بافندگ ــرکت ریس ش

ــینی ورع� ــر ماش ــرکت آج ــره ی ش ــو هیئت مدی ــان؛ عض ــور خراس ــچ بل گ
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رونمایی از سردیس عالءالدین میرمحمدصادقی در مراسم تقدیر از وی

تمبر عالءالدین میرمحمدصادقی
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دریافت نشان امین الضرب

رونمایی از کتاب سرگذشت زندگی در مراسم نکوداشت
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سلطان گچ ایران با اسداهلل عسگراوالدی سلطان خشکبار ایران 

تابلویی که در مراسم نکوداشت عالءالدین میرمحمدصادقی به پاس هفتاد سال خدمت او رونمایی شد�
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فصل سوم

خستگی ناپذیر
داستان زندگی محسن خلیلی، 
بنیانگذار شرکت گاز بوتان

نویسنده: رویا میرغیاثی





ــگاه ها  ــت� دانش ــالب اس ــل انق ــود، اوای ــه می ش ــروگان گرفت ــن گ ــی محس وقت
ــان  ــوی سرش ــه ت ــه آدم ک ــک عالم ــده اند و ی ــل ش ــا تعطی ــا و اداره ه و کارخانه ه
منتظرنــد  همــه  می چرخنــد�  شــهر  در  تفنگ به دســت  اســت،  های وهــوی 
شــعله های آتــش فروکــش کنــد و آینــده ی روشــن رخ نشــان دهــد کــه یــک روز، 
ــان« می شــوند و راه را  گروهــی مســلح و خشــمگین وارد ســاختمان شــرکت »بوت
ــری  ــاق دیگ ــاید اتف ــه ش ــد ک ــرش نمی رس ــه فک ــی ب ــد� کس ــن می بندن ــر محس ب
ــد  ــود، هرچن ــرار می ش ــی تک ــال ها خیل ــه آن س ــت ک ــی اس ــن ماجرای ــد� ای بیفت
ــاعتی  ــوند و س ــه ای می ش ــی وارد کارخان ــو گروه ــت� یکه ــی نیس ــوز باورکردن هن
ــع و مقاومــت  ــدون مان ــه ب ــه ای ک ــد و تمــام� برنام ــد، آنجــا را تصاحــب می کنن بع
ــی می شــود� مهاجم هــای  ــر کارش زندان ــوی دفت اجــرا می شــود� آن روز محســن ت
ــا خشــم و تردیــد و تهدیــد� شــور انقالبــی  جــوان پشتِ ســِرهم ســؤال می کننــد، ب
ــا  ــه همــه ی م ــا ب ــد: »ی ــه محســن می گوین ــد و ب ــال مقصــر می گردن ــد و دنب دارن
وام می دهــی یــا تــو را خواهیــم کشــت�« حــرف عجیبــی اســت، ولــی محســن درک 
ــی  ــن ماجراهای ــت در چنی ــرار نیس ــه ق ــد ک ــت� می دان ــم نیس ــو ه ــد� ترس می کن
ــل  ــد� مث ــگ بزن ــد، چن ــتش می رس ــه دس ــه هرچ ــد ب ــود و نمی خواه ــرق ش غ
ــول  ــر پ ــن اگ ــان م ــه نظرت ــد: »ب ــح و واضــح می گوی ــؤدب و آرام، صری همیشــه م
ــز را بگــذارم  ــه همه چی ــل بقی ــردم؟ نمی توانســتم مث داشــتم، اینجــا چــه کار می ک
و بــروم؟ می خواهیــد مــن را بکشــید؟ خــب، بکشــید�« غریبه هــا درگوشــی حــرف 
ــان  ــت چشم هایش ــا حرک ــان را ب ــه های بعدی ش ــد نقش ــعی می کنن ــد و س می زنن
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ردوبــدل کننــد کــه محســن دســته کلید شــرکت را روی میــز می گــذارد و حجــت 
را تمــام می کنــد: »اگــر شــرکت را بــه شــما بدهــم، راضــی می شــوید کــه دســت 
از ســر مــن برداریــد؟« معلــوم اســت کــه حــال و روز خوبــی ندارنــد و نمی خواهنــد 
ــد ســفید و  ــا گردن بن ــب می شــوند، محســن  ب ــه غی ــم ک ــد ه ــد و بع ــی بزنن حرف
ــا  ــت پنجره ه ــت و پش ــور اس ــاق کم ن ــیند� ات ــزش می نش ــت می ــروز پش ــن آرت په

هیاهوســت�
ــد کــه  ــان دارد، می دان ــه ی کاری اش اطمین ــه روش کار خــود و کارنام او کــه ب
ــدا  ــی پی ــروکله ی هوش ــان، س ــد� ناگه ــزی نباش ــران چی ــد و نگ ــل کن ــد تحم بای
می شــود� محســن می پرســد: »هوشــی! فدایــت شــوم��� اینجــا چــه کار می کنــی؟« 
هوشــی جــواب می دهــد: »آمــده ام کمــک���« ســیروس طایفه هوشــی بیست ســاله و 
عضــو تیــم کشــتی امیــد )جوانــان( ایــران بــود کــه وارد شــرکت بوتــان شــد� پســری 
ــان در  ــود و کمــی بعــد، ریاســت بوت ــده ای معرکــه ب باحــال و بامــرام کــه یادگیرن
تبریــز را بــر عهــده گرفــت� هرجــا کمکــی الزم اســت، هوشــی حاضــر و آماده اســت� 
آن روز تــا خبــر را می شــنود، دوســتان تاجــر و مهنــدس و کشــتی گیرش در امیریــه 
را بســیج می کنــد و همگــی بــا ماشــین و تفنــگ دار خودشــان را فــوری می رســانند� 
لشــکِر هوشــی پشــت در می ایســتند و خــودش وارد ســاختمان می شــود� محســن 
ــر از  ــتانی بهت ــد و دوس ــج نزن ــرای او غن ــش ب ــد و دل ــی را ببین ــد هوش نمی توان
ــرگردان اند�  ــهر س ــایه هایی در ش ــت و س ــروب اس ــد� غ ــور کن ــش را تص کارکنان
محســن تنــدِی ضربــاِن قلــِب هوشــی را می فهمــد؛ ولــی آدِم تســال و آرامــش اســت� 
ــه  ــی ک ــد� می بین ــوا دردی را دوا نمی کن ــی! دع ــد: »هوش ــن می گوی ــرای همی ب
خبــری نیســت� از دوســت هایت تشــکر کــن و خــودت هــم برگــرد خانــه�« طــوری 
کــه انــگار اتفــاق مهمــی نیفتــاده اســت� هوشــی کــه پکــر شــده اســت، می پرســد: 
ــا  ــرا م ــس چ ــرده ای، پ ــو چطــوری کار ک ــد ت ــه می دانن ــا ک »محســن  خان��� این ه
ــن  ــی محس ــی زندگ ــد تمام ــه می دانن ــد؟« هم ــان نمی گذارن ــال خودم ــه ح را ب
ــز  ــگار هیچ چی ــه ان ــد ک ــار می کن ــوری رفت ــی او ج ــت؛ ول ــان اس ــه بوت ــته ب وابس
ــی  ــد: »عیب ــه هوشــی می گوی ــی ب ــا مهربان ــم ب ــدارد� آن روز ه ــی ن ــش اهمیت برای
ــدارد! این هــا همــه بچه هــای مــن هســتند� خودشــان بعــداً متوجــه اشتباهشــان  ن
ــاز  می شــوند� همه چیــز درســت می شــود� هرکســی در حــق مــن ظلمــی بکنــد، ب
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ــد� مگــر فرزنــدم  ــد� از مــن درخواســتی دارن هــم فرزنــد مــن اســت� کاری نکرده ان
ــان را  ــای خودش ــد تقاض ــد نبودن ــا بل ــط این ه ــد؟ فق ــزی نمی خواه ــن چی از م

بگوینــد� ناراحــت نبــاش و برگــرد و اصــاًل کاری نداشــته بــاش�«
محســن ســخت کار می کنــد، ولــی آدم راحتــی اســت� از حــال و روزش 
ــت  ــی وق ــتنی� حت ــدی دوست داش ــد، لبخن ــد می زن ــه لبخن ــت� همیش ــی اس راض
ــح هــم مغــزش فعالیــت می کنــد و پــی چیــزی اســت و گاهــی  اســتراحت و تفری
ــرای رفتــن�  ــرای ســاختن و راه هایــی ب هــم چیزهایــی پیــدا می کنــد: ایده هایــی ب
هیچ چیــز به قــدر کار برایــش محبــوب و خواســتنی نیســت؛ بــرای همیــن، 
ــه گروهــی، دســته ای، حزبــی و جناحــی تعلــق داشــته باشــد، ولــی  نمی خواهــد ب
انــگار خواســِت او چیــزی را عــوض نمی کنــد� بعــد از انقــالب خیلــی چیزهــا تغییــر 
ــم  ــی ه ــا، گاه ــا و انقالبی ه ــا، مذهبی ه ــوادها، مکتبی ه ــف باس ــن ص ــد� بی می کن
ــدری  ــد و قل ــری دارن ــای دیگ ــه هدف ه ــود ک ــدا می ش ــا پی ــروکله ی بعضی ه س
می کننــد و می خواهنــد بــا بی عدالتــی، عدالــت را اجــرا کننــد� مدیرعامــل شــرکت 
ــه  ــان ک ــت� هم ــن بعضی هاس ــه ای  از ای ــتم ها نمون ــت سیس ــزی و مدیری  برنامه ری
دفتــرش در میــدان ونــک داخــل کوچــه ی اکســیر ماننــد کاخ اســت و یــک روز کــه 
آنجــا نشســته اســت و کاری نــدارد، تلفــن را برمــی دارد و یکی یکــی بــا مدیرهــای 
ــال  ــر م ــان دیگ ــد: »بوت ــرد و می گوی ــاس می گی ــر تم ــهرهای دیگ ــان در ش بوت
ــازِی خــودش را جــدی گرفتــه اســت و در ایــن نمایــِش مضحــک  ــا ب ماســت�« آق
ــد و دل واپســی  ــه بدهن ــب ادام ــد کارهایشــان را مرت ــفارش می کن ــا س ــه مدیره ب
ــه توســت� محکــم  ــق ب ــان هــم می دهــد کــه »آنجــا متعل نداشــته باشــند� اطمین
نگهــش دار� فقــط مواظــب آنجــا بــاش و منتظــر بمــان تــا نماینــدگان مــن بیاینــد 
و بــا تــو صحبــت کننــد�« یــک روز هــم بــه هوشــی تلفــن می زنــد و او  می پرســد: 
»اگــر بوتــان مــال توســت، پــس آقایــان خلیلــی چــی؟« کــه مدیــِر نامحتــرم جــا 
و  دگرگــون  ُمرده انــد�« هوشــی حســابی  و  می گویــد: »خلیلی هــا  می خــورد 
ــرده ای�  ــودت ُم ــو! خ ــه ش ــد:  »خف ــاد می زن ــود و فری ــوب می ش ــش آش ــوی دل ت
ــه محســن خان اســت�« وقتــی هوشــی  ــان متعلــق ب ــده اســت� بوت محســن خان زن
ماجــرا را تعریــف می کنــد، صورتــش تــب دار بــه نظــر می رســد و خیلــی عصبانــی 
ــد  ــی معتق ــدارد؛ ول ــی ن ــرکت تعریف ــی ش ــاع داخل ــد اوض ــن می دان ــت� محس اس

خستگی ناپذیر



همیشه پای یک مدیر در میان است108

اســت دوســت ها و رفقایــش تنهــا ســرمایه اش هســتند� بــرای همیــن، بــه هوشــی 
ــه دوســتانت هــم بگــو کــه آن  هــا هــم  ــرو منطقــه ات را نگــه دار و ب ــد: »ب می گوی
ــاوان پــس بدهیــم،  ــد ت ــم� بای ــد� مــا پیروزی مناطــق خودشــان را خــوب نگــه دارن
ــق  ــن عاش ــازیم� م ــان را بس ــم وطنم ــا بتوانی ــیم ت ــذاب بکش ــم و ع ــک بخوری کت
ایرانــم و اگــر می خواســتم بــروم، همــان روزهــای اول می رفتــم؛ امــا مملکــت مــال 
ــرای حفــظ و نگهــداری آن  ماســت� ایــن خــاک مــال ماســت و بایــد از جانمــان ب

مایــه بگذاریــم�«
ــما را  ــاید ش ــد؟ ش ــرا نمی روی ــن خان! چ ــد: »محس ــن می پرس ــی غمگی هوش

هــم ببرنــد و زندانــی کننــد�«
محســن احســاس می کنــد پوســت صورتــش خشــک و چروکیــده شــده اســت، 
ــه فــرار  ــا صدایــی مطمئــن می گویــد: »مــن کاری نکــرده ام کــه بخواهــم ب ــی ب ول
فکــر کنــم� مــن و برادرهایــم پیــش آقاجــان کارگــری کرده ایــم و تــا امــروز فقــط 
ــته ایم  ــت گذاش ــن مملک ــم، در ای ــه درآورده ای ــم� هرچ ــت کرده ای ــردم خدم ــه م ب
ــه  ــم� هرچ ــم مقروض ای ــا ه ــه بانک ه ــم و ب ــی نکرده ای ــم� خالف ــزی نبرده ای و چی
ــم  ــا بروی ــای دنی ــا هرج ــت��� م ــت خدم ــه نی ــم ب ــرمایه گذاری کرده ای ــوده، س ب
ــن  ــم� در ای ــار داری ــی اعتب ــم، ول ــول نداری ــه پ ــت ک ــت اس ــتیم� درس ــق هس موف
ــت را  ــم� مملک ــرکت را نمی خواهی ــی ش ــم و حت ــروت نمی خواهی ــم ث ــرودار ه گی
ــود می شــود� نتــرس� آخــرش چــی  ــروم، ایــن صنعــت ناب می خواهیــم� مــن اگــر ب
می شــود؟ همه چیــز را از مــن می گیرنــد؟ خــب، بگیرنــد� بعــد کــه اوضــاع درســت 
ــم و  ــاره ســیلندر درســت می کنی ــان دوب ــام بوت ــه ن ــم و ب ــازه ای می گیری شــد، مغ
ــروم؟ مــا  ایــن صنعــت را رونــق می دهیــم� مملکــت خــودم را رهــا کنــم و کجــا ب

می مانیــم و خدمــت می کنیــم�«

قصه های پدر و پسر
ــت�  ــاده اس ــاختن فوق الع ــد س ــی، معتقدن ــود خلیل ــدرش، محم ــن و پ محس
محمــود هفــت فرزنــد دارد و محســن، فرزند ســومش، در 5تیرمــاه130۸ در محله ی 
ــان  ــن در خیاب ــزده بهم ــتاِن پان ــت� او در دبس ــده اس ــا آم ــه دنی ــران ب ــد ته دربن
آتشــکده، دبیرســتان شــاپور در تجریــش و دبیرســتان های ایرانشــهر و البــرز درس 
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خوانــده و بعــد هــم دانشــجوی دانشــگاه تهــران شــده اســت� وقتــی محســن وارد 
دانشــگاه می شــود، هنــوز ملــی شــدن صنعــت نفــت اتفــاق نیفتــاده اســت� او عضــو 
فعــال انجمــن اســالمی دانشــجویان اســت و جنبش هــای آزادی خواهــی را دنبــال 
ــیرین و  ــی ش ــی رؤیای ــدر پ ــخ و ک ــی تل ــه ی کابوس ــه در میان ــگار ک ــد؛ ان می کن
رهایی بخــش باشــد� »دوران تحصیلــی مــن هم زمــان بــا دوران بســیار بحرانــی امــا 
ــا دانشــجویان افتخــار داشــتیم کــه در نهضــت  ــود� م پرافتخــار دانشــگاه تهــران ب
ــن  ــه میه ــجویی ب ــب دانش ــات الزم را در قال ــت، خدم ــت نف ــدن صنع ــی ش مل

ــه دهیــم�« عزیزمــان ارائ
ــای  ــا کودت ــتانه دارد، ت ــاری دوس ــه رفت ــت ک ــرژی اس ــی پران ــن جوان محس
او: »چــون در  دانشــگاه  بــا ســال آخــر  ۲۸مــرداد کــه هم زمــان می شــود 
فعالیت هــای اجتماعــی زیــاد مشــارکت داشــتم، برخــی از امتحاناتــم را بــه شــهریور 
ــدم  ــا دوســتانم درس می خوان ــاد ب موکــول می کــردم� در کــوی دانشــگاه در امیرآب
ــران  ــت� نگ ــران برخاس ــد و دود از ته ــد ش ــددی بلن ــای متع ــدای توپ ه ــه ص ک
ــاندم�  ــدق رس ــوم مص ــه ی مرح ــه خان ــاد ب ــاده از امیرآب ــود را پی ــدم� خ ــا ش کودت
ــی آنجــا را  ــدم جمعیت ــروز دی ــان و فلســطین ام ــان کاخ آن زم ــا اینکــه در خیاب ت
ــه  ــوم مصــدق را ب ــزل مرح ــوال من ــی ام ــراد بی اصــول تمام ــد و اف ــغال کرده ان اش
تــاراج برده انــد� ایــن صحنــه اشــک از چشــمانم جــاری کــرد� شــهر تعطیــل بــود و 
وســیله ی نقلیــه ای نبــود� گریه کنــان خــودم را از خیابــان کاخ بــه خیابــان دربنــد، 
کوچــه ی خلیلــی رســاندم� ایــن مســیر شــاید ســه ســاعت طــول کشــید� بــا خــودم 
بســیار فکــر کــردم� از خــودم پرســیدم: ‘محســن آیــا کســانی کــه منــزل مصــدق را 
ــان  ــان هم وطن ــود� تمــام آن ــد؟’ پاســخ منفــی ب ــی بودن ــد، امریکای ــارت می کردن غ
نابخــرد خودمــان بودنــد کــه بــا عنایــت شــعبان جعفــری ایــن اعمــال نابخردانــه را 
ــران را  ــی کســی نفــت ای ــر فشــار قدرت هــای جهان ــر اث ــد؛ چــون ب انجــام می دادن

نمی خریــد�«
آنچــه بــر مصــدق می گــذرد، محســن را بی رمــق، خســته و ســخت خشــمگین 
می کنــد� بــرای جوانــی کــه در دوازده ســالگی کارگاه کوچکــی بــا کمــک پــدرش در 
ــه داشــت و از  ــه کارهــای فنــی و درس ریاضــی عالق ــود، ب ــه درســت کــرده ب خان
ــد زندگــی را بی دردســرتر  ــود کــه صنعــت می توان ــدر آموختــه ب ســبِک زندگــی پ
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کنــد، ترقــی، رؤیایــی اســت کــه رهاشــدنی نیســت�
ــم  ــوان معل ــه به عن ــان مدرس ــده و در هم ــن درس خوان ــود در دارالمعلمی محم
ــرد:  ــا نمی ک ــه ای او را ره ــت لحظ ــال صنع ــا خی ــود؛ ام ــده ب ــه کار ش ــغول ب مش
»پــدرم در شــروع کار و بعــد از ازدواج بــا مــادرم، معلــم فیزیــک دارالمعلمیــن بــود و 
بــا هزینــه ی خــودش بــرای دانش آمــوزان البراتــوار فیزیــک درســت کــرد� آن طــور 
ــد از  ــی بع ــرد؛ ول ــان وارد ک ــوازم آزمایشــگاه را از آلم ــرد، ل ــان ک ــودش بی ــه خ ک
مدتــی کــه اســتاد بــزرگ فیزیــک، مرحــوم دکتــر حســابی، پــس از تحصیــالت از 
فرانســه بــه ایــران آمــد، پــدرم ســمت خــودش را تحویــل مرحــوم دکتــر حســابی، 

دانشــمند عصــر، داد و بــه کار فنــی مشــغول شــد�«
محمــود پــس از معلمــی بــه امــور فنــی در بخــش بــرق روی مــی آوَرد� کارگاهی 
راه می انــدازد تــا کســب و کار مســتقلی داشــته باشــد� ســال 1317، وقتــی ریاســت 
ــت  ــتاق اس ــد� او مش ــه نمی گوی ــود، ن ــنهاد می ش ــه او پیش ــران ب ــرق ته اداره ی ب
تــا کار دولتــی را هــم تجربــه کنــد: »پــدرم از کارگاه الکترومکانیــک شــروع کــرد و 
ــذاری  ــن دوره پایه گ ــوت شــد و در همی ــت دع ــت وق ــی از ســوی دول ــد از مدت بع
ــدرم  ــت� مرحــوم پ ــد از مرحــوم امین الضــرب انجــام گرف ــن مملکــت بع ــرق نوی ب
بــا خواســته ی دولــت و همــکاری چکســلواکی کارخانــه ی بــرق شــش هــزار کیلــو 
ــات  ــران زحم ــبکه اش در ته ــاد ش ــرای ایج ــرد و ب ــیس ک ــگودا’ را تأس ــی ‘اش وات

زیــادی کشــید�«
ــاز  ــال آغ ــان س ــی از هم ــش خانگ ــرای بخ ــی ب ــرق و کابل کش ــای ب دکل ه
می شــود� مــردم کــه چنیــن چیــزی ندیده انــد، علیــه محمــود شــکایت می کننــد؛ 
ــت  ــازه اول کار اس ــود� ت ــت می ش ــه او ثب ــرم علی ــالم ج ــد اع ــه چهارص به طوری ک
و محمــود می دانــد نبایــد عجلــه کنــد یــا ناامیــد شــود: »بــا توجــه بــه کابل هایــی 
کــه از منــازل مــردم عبــور می کــرد، آن هــا متوحــش بودنــد کــه بــرق باعــث مــرگ 

ــود�« ــان می ش آن
ــعه ی  ــای توس ــه رؤی ــن اســت ک ــدرش شــجاع، و مطمئ ــل پ ــم مث محســن ه
صنعتــی درآمــد بیشــتر و زندگــی راحت تــری را بــه مــردم هدیــه می دهــد؛ بــرای 
ــور  ــوان کش ــه می ت ــد چگون ــودش می پرس ــت و از خ ــر اس ــب در فک ــن، مرت همی
ــی  ــن� جواب های ــل ای ــه وجــود آورد و ســؤال هایی مث ــاه را ب ــرد و رف را متحــول ک
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ــوت نشــان می دهنــد: »وقتــی  هــم کــه می خواهــد، خودشــان را در ســکوت و خل
بیشــتر مــردم فقیــر و بی ســواد باشــند، نمی تــوان کشــور را متحــول کــرد�« 
»ترقــی یــک مملکــت همان قــدر کــه بــه راهبــری نیــاز دارد، مســتلزم ایجــاد نهادهــا 
و زیرســاخت های متناســب فرهنگــی و اجتماعــی اســت�« محســن واقع بیــن اســت 
ــر  ــش پ ــی دل ــد، ول ــال می کن ــه خی ــت ک ــر از آن اس ــز دورت ــد همه چی و می دان

اســت از شــور و شــوق بــرای ســاختِن وطــن�

شروع یک رؤیا
ــای  ــتان از میدان ه ــه خوزس ــفری ب ــود در س ــن، محم ــل از ای ــال قب ــد س چن
نفتــی ایــران بازدیــد کــرده و متوجــه شــده بــود گاز مایــع کــه در فراینــد اســتخراج 
ــری در  ــد فک ــث ش ــاهده باع ــن مش ــود� ای ــوزانده می ش ــد، س ــت می آی ــه دس ب
ــو چــه کنــم  ــن فکــر ن ــا ای ــود ب ــا خــودش گفتــه ب ــد و بعــد ب ــه بزن ذهنــش جرق
ــب در وجــود آقامحمــود اســت و آرام و  ــب و غری ــی عجی ــد، نیروی و خــب می دانی
قــرار نــدارد� فکــر اســتفاده از گاز تــوی ســرش اســت و می خواهــد ماجرایــی تــازه 
ــا  ــود ت ــم می ش ــم مصم ــد ه ــع� بع ــت گاز مای ــذاری صنع ــد: پایه گ ــروع کن را ش
صنعــت گاز را بــه ایــران وارد کنــد� او می دانــد کــه همه چیــز از دروِن ذهــن شــروع 
می شــود و خوش حــال اســت کــه بــا ایــن ســرمایه گذاری می توانــد خاطــِر 
ــه دار را خــوش کنــد و بســاط هیــزم و نفــت را از آشــپزخانه جمــع  خانم هــای خان
ــت را  ــی انگلیســی ها نف ــت اســت؛ ول ــرارزش نف ــای پ ــد� گاز یکــی از فرآورده ه کن
ــم  ــتایی ها ه ــوزانند� روس ــش آن را می س ــل از پاالی ــد و گاز حاص ــارت می کنن غ
ــد و آقامحمــود���  ــرم کنن ــه را گ ــد اجــاق خان ــا بتوانن ــد ت ــود می کنن ــگل را ناب جن
دنبــال چــاره اســت تــا ســرمایه ها ی عظیــم ملــی نابــود نشــود و کنــار ایــن چــاه، 
ــد تأسیســات ســاخته شــود و��� �  ــک راه بســازد� ســرمایه گذاری الزم اســت و بای ی
ــل  ــی محســن در رشــته ی مهندســی الکترومکانیــک فارغ التحصی ــت، وقت عاقب
ــام  ــم تم ــی درس ــرد� »وقت ــودش را می گی ــم خ ــم تصمی ــود ه ــود، آقامحم می ش
ــم و  ــم بدهی ــه دســت ه ــا حاضــری دســت ب ــه آی ــدرم پرســید ک شــد مرحــوم پ
اســتفاده از گاز را در مملکــت شــروع کنیــم؟ ازآنجا کــه کارآمــوزی را در پاالیشــگاه 
ــت را  ــت نف ــدس، صنع ــوان مهن ــک ج ــد ی ــودم و در ح ــرده ب ــپری ک ــادان س آب
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ــه  ــودم کــه از چاه هــای نفــت ب ــده ب می شــناختم و شــعله های عظیــم آتــش را دی
ــب گازهــای همــراه نفــت  ــروت ملــی در قال آســمان می رفــت و می دانســتم کــه ث
و گاز طبیعــی می ســوزد و محیــط را آلــوده می کنــد، بــا امکانــات صفــر بــه پــدرم 
ــای  ــدق اجازه ه ــوم مص ــت مرح ــر دول ــدرم در اواخ ــه، پ ــت دادم� البت ــواب مثب ج

ــود�« ــرای اســتفاده از گاز مایــع گرفتــه ب مقدماتــی را ب
محســن پــدر را دوســت دارد و آقاجــان برایــش دروازه ای اســت کــه بــه جهــان 
ــود  ــن نمی ش ــم رفت ــا ه ــز ب ــری ج ــه کار بهت ــد ک ــود� می دان ــاز می ش ــران ب بی ک
ــه دور دنیــا را آغــاز می کننــد، از آلمــان و  کــرد� آن هــا خیلــی زود ســفری ب
ــاره ی گاز مایــع )LPG( مطالعــه کننــد و  ــا فرانســه و امریــکا� بایــد درب انگلیــس ت
بیشــتر بداننــد� ســفر از زیــر آســمان تهــران شــروع می شــود و بعــد از یــک ســالی 
ــد� مدتــی طوالنــی را  ــه آمــوزش می گــذرد، محســن و آقامحمــود برمی گردن کــه ب
ــر  ــم درگی ــر را ه ــای دیگ ــا خیلی ه ــد ت ــدوار برمی گردن ــد و امی ــم گذرانده ان ــا ه ب
ماجــرای خودشــان کننــد� ایــن راهــی اســت کــه بلــد شــده اند� تــوی دنیــا گشــته 
بودنــد تــا جایــی را پیــدا کننــد کــه بهتریــن اســتانداردها را بــرای اســتفاده از گاز 
مایــع داشــته باشــد و بــه امریــکا رســیده بودنــد� پــدر و پســر مطمئــن شــده بودنــد 
کــه اســتانداردهای امریکایــی بهتریــن اســت� در ایــران هــم کــه اســتانداردی وجــود 

نداشــت�
ــه کارکنــان آمــوزش می دهنــد  ــد و ب آن هــا اســتانداردها و کتاب هــا را می آورن
ــتفاده  ــا اس ــا و مالک ه ــور از معیاره ــد چط ــاد می دهن ــدگان ی ــه مصرف کنن و ب
کننــد� محســن پســری باهــوش اســت کــه همیشــه تــوی امتحان هــای مدرســه و 
دانشــگاه موفــق بــوده، ولــی کارش بــا ابــزار هــم خیلــی خــوب اســت� او می خواهــد 
تشــکیالتی کوچــک بــر اســاس تکنولــوژی پیشــرفته و صحیــح روز راه انــدازی کنــد 
ــد و  ــی دارد و وام می گیرن ــود راه حل های ــد� آقامحم ــازاری نباش ــاری و ب ــه تج ک
ــه ی  ــذرد، کارخان ــه می گ ــی ک ــد و کم ــان می رس ــه دستش ــل ب ــای فامی کمک ه
ــرد�  ــادی می ب ــدازی زمــان زی ــا راه ان سیلندرســازی ســاخته می شــود� از تأســیس ت
گاز مایــع بــه فنــاوری پیچیــده ای نیــاز دارد� فشــار گاز زیــاد اســت و بــرای حمــل 
ــرف  ــوی ظ ــع را از ت ــد گاز مای ــد� بای ــاز دارن ــاص نی ــایل خ ــا و وس ــه ظرف ه آن ب
بــزرگ تــوی ظــرف کوچــک بریزنــد و در شــرایط خــاص حمــل و نگــه داری کننــد� 
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ــل  ــار دور از تصــور اســت� قب ــا آن فش ــا گاز ب ــردن ب ــم کار ک ــا ه ــرای خانواده ه ب
ــا نفــت ســفید� وســیله ی گازســوز هــم الزم اســت  ــوده اســت ی ــا هیــزم ب از آن، ی
کــه در ایــران اصــاًل وجــود نــدارد� پــدر و پســر بهتریــن بخــش از اندیشه هایشــان را 
مدیــون همدیگرنــد� بــا شــور و هیجــان حــرف می زننــد و گاهــی می شــود صــدای 
رؤیاهایشــان را هــم شــنید� خیال پردازی هایشــان بــدون کارهــای عملیاتــی نیســت 
ــان  ــه هم زم ــد ک ــش می آی ــی پی ــد� گاه ــال نمی کنن ــه را دنب ــای بی نتیج و کاره
ــوند  ــق می ش ــم موف ــت ه ــد� در نهای ــام می دهن ــا کار انج ــار ت ــه چه ــا��� بلک دو ت

شــرکت بوتــان را بــا مســئولیت محــدود ثبــت کننــد� 
ــا  ــه اروپ ــدیم� ب ــکا ش ــا و امری ــه ی اروپ ــال 1954 روان ــدرم در س ــاق پ »به اتف
رفتیــم و مطالعاتــی انجــام دادیــم و پــس از آن هــم، بــه امریــکا ســفر کردیــم کــه 
ــکا  ــی، در امری ــعید خلیل ــدس س ــرادرم، مهن ــتیم� ب ــی داش ــم مطالعات ــا ه در آنج
ــا  ــای م ــودش راهنم ــدود خ ــوان مح ــد ت ــان در ح ــود و ایش ــل ب ــغول تحصی مش
بــود کــه در نتیجــه، مرحــوم پــدرم و بنــده صنعــت گاز مایــع را بســیار جــدی در 
ــی  ــا ســفارش های مقدمات ــم� ب ــات دانشــگاهی روز بررســی کردی ــا مطالع ــکا ب امری
ــب  ــن بازگشــتیم� کار را در قال ــه میه ــات الزم ب ــی و اطالع ــه ســازندگان امریکای ب
شــرکت بوتــان شــروع کردیــم� بوتــان نــام همــان گازی اســت کــه قــرار بــود مــا از 

ــود�« ــده ی c4h10 ب ــن اشباع ش ــول آن کرب ــم و فرم ــتفاده کنی آن اس
ــه ی گاز مایــع را از شــرکت ملــی نفــت ایــران  روزی کــه بوتــان اولیــن محمول
ــی  ــه اش مجان ــوی خان ــرد گاز را ت ــول ک ــه قب ــن کســی ک ــا اولی ــت ی ــل گرف تحوی
ــث  ــا باع ــِل خلیلی ه ــر و عم ــد� فک ــن می درخش ــاد محس ــوز در ی ــد، هن بگذارن
ــم در  ــد؛ آن ه ــد کن ــه رش ــد و یک دفع ــا بیای ــه دنی ــران ب ــی در ای ــود صنعت می ش
ــای  ــود دارد و زمینه ه ــی وج ــای متفاوت ــکالت و محدودیت ه ــه مش ــرایطی ک ش
پذیــرش در جامعــه نیســت� مــردم از گاز می ترســند� انــگار هیوالیــی نامرئــی کــه 
ــاره اش نشــنیده اند� و خــب، جــا افتــادن  هیــچ قصــه ی شــیرین و شــورانگیزی درب
ــان چندتایــی مشــتری  ــا باالخــره بوت ایــن صنعــت پنــج ســالی طــول می کشــد ت
ــتن  ــا گذاش ــه ج ــد، از ب ــگاه می کن ــته ن ــه گذش ــن ب ــی محس ــد� وقت ــدا می کن پی
ــرکت  ــن ش ــدرش اولی ــت� او و پ ــی اس ــران راض ــت ای ــانه هایی در صنع ــار و نش آث
بخــش خصوصــی را در صنعــت گاز مایــع ســاختند تــا ایــن ســوخت را بــه زندگــی 
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ــر آدِم دیگــر هــم انجــام  ــا نف ــود کــه میلیون ه ــن کاری نب ــد� ای ــان وارد کنن ایرانی
بدهنــد� آن هــا آداِب خودشــان را داشــتند و تــالش کردنــد ذهــن و قلــب مــردم را 

تعلیــم بدهنــد�
ــرای  ــت را ب ــای وق ــا دولت ه ــود ت ــرده ب ــالش ک ــیار ت ــی بس ــود خلیل محم
میــدان دادن بــه ســرمایه گذارهای داخلــی قانــع کنــد� از نامــه نوشــتن بــه 
قوام الســلطنه و انتقــاد بــه بی عدالتــی در حــق ســرمایه گذارهای داخلــی در 
ــت دادن  ــر اولوی ــی ب ــت هایی مبن ــا درخواس ــی ت ــرمایه گذار های خارج ــل س مقاب
ــه  ــوازم ضــروری به منظــور احــداث کارخان ــرای تأمیــن ل ــی ب ــه شــرکت های ایران ب
ــدن  ــی ش ــد از مل ــا بع ــود ت ــده ب ــه مان ــش بی نتیج ــتر تالش های ــب، بیش ــه خ ک

ــود� ــم می ش ــا فراه ــت خلیلی ه ــرای فعالی ــه ب ــه زمین ــت ک ــت نف صنع
مهنــدس بــازرگان دربــاره ی محمــود می گویــد: »خلیلــی چقــدر بــا مســئوالن 
ــذارد  ــان بگ ــا گردنش ــت ت ــار رف ــیوم کلنج ــان  کنسرس ــت در زم ــی نف ــرکت مل ش
گازهایــی کــه بــه هــدر مــی رود، تصفیــه کننــد و بوتــان و پروپــان آن را در 
ــرای  ــود� ب ــع ش ــا در کشــور توزی ــند ت ــه ایشــان بفروش ــای تحــت فشــار ب تانکره
ــای  ــایل و کامیون ه ــاخت و وس ــار س ــود، انب ــل ش ــی تبدی ــت مل ــه صنع ــه ب اینک
توزیــع گاز را تهیــه کــرد و کارخانــه ی کپسول ســازی و تولیــد اجــاق فــر را ایجــاد 
ــا  ــدی ب ــزرگ و آبرومن ــه مؤسســه ی ب ــدر و پســر خســتگی ناپذیر آن را ب ــود� پ نم
پرســنل فنــی و باتجربــه ی امــروزی تبدیــل کردنــد� ســرمایه های انســانی مدیــر و 
ــن صنعــت  ــزی توســعه و پیشــرفت ای ــر، در طرح ری تکنســین و متخصــص و کارگ

ــته اند�« ــد داش ــر و مفی ــیار مؤث ــش بس ــت نق در مملک
خالصــه، 4مهرمــاه133۲ آقامحمــود خلیلــی عراقــی نامــه ای بــه شــرکت ملــی 
ــودش و  ــت خ ــه هم ــان ب ــرکت بوت ــذاری ش ــد و از پایه گ ــران می نویس ــت ای نف
ــی نفــت  ــرِم شــرکت مل ــا محت ــر می دهــد: »اولی پســرش و اســفندیار یگانگــی خب
ایــران اســتحضار دارنــد، بــرای آشــنا نمــودن مــردم کشــور بــه مصــرف گاز مایــع 
ــان  ــام شــرکت بوت ــه ن ــن نامــه، شــرکتی ب ــان و اشــاعه ی آن، امضاکننــده ی ای بوت
تأســیس نمــود و بــه همــان ترتیبــی کــه در ممالــک راقیــه ی جهــان معمــول اســت، 
ــر  ــت دارم و از اواخ ــی و صنع ــی خانگ ــن ســوخت را در زندگ ــتفاده از ای قصــد اس
ســال گذشــته بــه ایــن طــرف نیــز، شــخصاً مطالعاتــی را در ایــن موضــوع در ممالک 
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متحــده ی امریــکا و کشــورهای اروپایــی نمــوده ام و اینــک تصمیــم بــه وارد نمــودن 
ــوع و  ــی متن ــای طباخ ــع گاز و فِره ــایل توزی ــازن و وس ــل و مخ ــوازم حمل ونق ل
ــوازم روشــنایی و بلورهــای مخصــوص و  تأسیســات آب گــرم و وســایل شــوفاژ و ل

احــداث نمایشــگاه بــرای کاالهــای مذکــور را دارم�
»چــون مســلماً قبــل از هرچیــز بایســتی قــراری بــرای طــرز تحویــل و بهــای 
گاز بــا شــرکت ملــی نفــت ایــران گــذارده شــود کــه برنامــه ی تولیــد ایــن شــرکت 
و برنامــه ی توزیــع ایــن بنــده، معیــن باشــد، متمنــی اســت مقــرر فرماینــد ضمــن 
اعــالم طــرز تحویــل و مقــدار تحویلــی ســالیانه، مرقــوم دارنــد درصورتی کــه مصــرف 
ســالیانه ی ایــن شــرکت در ســال اول، حداقــل پنجــاه و حداکثــر پانصــد تــن باشــد، 
قیمــت هــر تــن چــه خواهــد بــود و اصــوالً چــه تســهیالتی را شــرکت ملــی نفــت 
ــد  ــل خواهن ــن قائ ــت نوی ــن خدم ــذار ای ــو و بنیان گ ــن مشــتری ن ــرای ای ــران ب ای

شــد�«
یــک ســال بعــد هــم، اولیــن نســل از محصــوالت گازســوز و ســیلندرهای گاز در 
ــال ها  ــان س ــا در هم ــود� خلیلی ه ــد می ش ــران تولی ــه راه آذری ته ــی در س کارگاه
در خیابــان ســعدی، دفتــری بــرای شــرکت اجــاره و نمایشــگاهی در کنــار آن دایــر 
ــرک می نویســند و درخواســت  ــس اداره ی کل گم ــه رئی ــم ب ــه ای ه ــد� نام می کنن
می کننــد تعرفــه ی گمرکــی لــوازم گازســوز کاهــش پیــدا کنــد� آن زمــان جــاده ی 
ــا ســرهم  ــان ب ــدارد� شــرکت بوت ــی ن ــران شــرایط مطلوب ــه ته ــادان ب ارتباطــی آب
ــق  ــان، موف ــی از آلم ــر واردات ــی و تانک ــگ جهان ــده از جن ــایل باقی مان ــردن وس ک
می شــود نخســتین تریلــر را بــه ظرفیــت دوازده تــن بســازد� عبــاس چمــران، کــه 
ــر روی واگــن و  ــک ب ــود، در نصــب تان ــا محســن دوســت ب در دانشــکده ی فنــی ب
ــری در خرمشــهر و تپه ســفید نقــش مهمــی دارد�  ــه و بارگی ایجــاد ایســتگاه تخلی
ــش  ــع در بخ ــتفاده از گاز مای ــرای اس ــرایط الزم ب ــدرش ش ــن و پ ــم، محس کم ک
ــد  ــا می گوی ــه آن ه ــم ب ــزه و عل ــد� غری ــم می کنن ــی  را فراه ــت و لوازم خانگ صنع
ــارج  ــا خ ــوان ایرانی ه ــت از ت ــن صنع ــتفاده از ای ــد اس ــات کنن ــد اثب ــه می توانن ک
نیســت� محســن معتقــد اســت بایــد هرچــه زودتــر ســاخت وســایل گازســوز را هــم 
در داخــل کشــور آغــاز کننــد� مصــرف گاز مایــع بــدون لــوازم گازســوز و ســیلندر 
ــن  ــع آن ممک ــازی و توزی ــل، ذخیره س ــرای حم ــار ب ــروف تحت فش ــع و ظ گاز مای
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نیســت� او ایمــان دارد کــه ایــن صنعــت ســرآغازی بــرای یــک زندگــی نــو اســت� 
ــد�  ــول می کن ــران را متح ــم دیگ ــودش و ه ــی خ ــم زندگ ــه ه ــاره ک ــروعی دوب ش
بــرای همیــن، خیلــی زود بوتــان ســاختن اجــاق، بخــاری، ســیلندر، شــیر، مخــزن و 
ــن  ــد اولی ــد، تولی ــه محســن تصــور می کن ــد� همان طــور ک ــر را شــروع می کن تانک
اجــاق  گاز و بخــاری گازی تحــول بزرگــی در زندگــی ایرانیــان بــه وجــود مــی آورد�

ــان، فرهــا و اجاق هــای گازســوز کم کــم در  در ســال دوم تأســیس شــرکت بوت
ــِم  ــه چش ــا آن ب ــز ب ــی پخت وپ ــکوه و راحت ــرد و ش ــا می گی ــردم ج ــای م خانه ه
ــه از ســوزش چشــم!  ــه از دود خبــری اســت و ن ــد� دیگــر ن دوســت و آشــنا می آی
ــه روز  ــه روزب ــود ک ــن می ش ــت� همی ــایش آورده اس ــردم آس ــرای م ــان ب ــه، بوت بل
ــان در  ــد و بوت ــه می کنن ــرکت مراجع ــه ش ــد ب ــرای خری ــتری ب ــراد بیش ــداد اف تع
ــه بیــش از ده  ــدا می کنــد و بعدهــا مشــترکان آن ب پنــج ســال چنــد مشــتری پی
ــد،  ــا پنــج نفــر در نظــر بگیری ــوار را چهــار ی میلیــون نفــر می رســد� اگــر هــر خان
یعنــی یک دفعــه چهــل میلیــون نفــر اســتفاده از گاز مایــع را شــروع می کننــد� گاز 
مایــع بســتری می شــود تــا محصــوالت گازســوز تولیــد شــوند� در همیــن ســال ها، 
اولیــن مرکــز تمــاس مجهــز بــه سیســتم بی ســیم در بوتــان راه انــدازی می شــود و 

ــد� ــذاری می کن ــم پایه گ ــتریان را ه ــات مش ــن خدم محس
رونــد توســعه ی شــرکت خیلــی ســریع پیــش مــی رود تــا جایــی کــه محســن 
ــران می نویســد و  ــت ای ــی نف ــه شــرکت مل ــه ای ب ــاه 133۸ نام ــی در مردادم خلیل
چهــار خواســته را مطــرح می کنــد کــه یکــی تبلیغــات بــرای مصــرف ســوخت گاز و 
آشــنایی شــهروندان بــا آن اســت� پــس از آنکــه میــل بــه تبدیــل ســوخت مصرفــی 
خانــوار از نفــت بــه گاز افزایــش می یابــد و کپســول های بوتــان در گوشــه ی 
خانه هــا جــای خــود را پیــدا می کنــد، کار و زندگــی خلیلی هــا در هــم می آمیــزد 
و عاقبــت، بعــد از ده ســال، محســن می توانــد گــروه صنعتــی بوتــان را بــا آقامحمــود 
و بــرادرش، ســعید، در ســال 134۲ تأســیس کنــد� خلیلی هــا اســتانداردهایی کــه 
بــا خودشــان آورده بودنــد، ترجمــه می کننــد و مبنــا قــرار می دهنــد و بــر اســاس 
ــا  ــد پ ــی جدی ــوری صنعت ــد و این ط ــت می کنن ــزات درس ــات و تجهی آن، تأسیس
می گیــرد� بعدهــا شــرکت های دیگــری می آینــد و وارد ایــن کار می شــوند و 

ــد� ــد می کن ــه رش مجموع
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ــان  ــه پای ــی ب ــی عراق ــون خلیل ــاهین و همای ــد، ش ــالت حمی ــی تحصی وقت
ــای  ــد و موقعیت ه ــه می آین ــه کارخان ــب ب ــم مرت ــرادر ه ــه ب ــن س ــد، ای می رس
ــی در  ــد به راحت ــا می توانن ــازند� خلیلی ه ــرفت می س ــد و پیش ــرای رش ــازه ای ب ت
خــارج از ایــران بماننــد و زندگــی کننــد؛ ولــی از هــم جداشــدنی نیســتند و بــرای 
زندگی شــان معنــای دیگــری را جســت وجو می کننــد� آن  هــا پــی تغییرنــد و 
ــرای  ــود� ب ــر ش ــران بهت ــی دیگ ــم زندگ ــان و ه ــی خودش ــم زندگ ــد ه می خواهن
ــا فکرهــا و دست هایشــان ســاخت وســایل گازســوز را شــروع می کننــد�  همیــن، ب
ــه هــم اعتمــاد و ایمــان پیــدا می کننــد�  هرچــه بیشــتر حــرف می زننــد، بیشــتر ب
داشــتن چنیــن احساســی نشــانه ی خوبــی اســت� کار بوتــان در میــدان جدیــد هــم 
آغــاز می شــود تــا نخســتین محصــول ایــن شــرکت یعنــی آب گرم کــن ایســتاده ی 
ــاخت  ــه س ــود� رفته رفت ــازار ش ــه ی ب ــتاتیک روان ــرل ترموس ــا کنت ــی ب چهل گالن
ــا  ــا چهــار شــعله آغــاز می شــود� بعدهــا ب اجاق هــای رومیــزی و پلوپزهــای یــک ت
اســتفاده از تکنیک هــای تــازه ی لعــاب کاری تولیــدات هــم افزایــش پیــدا می کنــد� 
ــه  ــه ای در چهاردانگ ــه کارخان ــه راه آذری ب ــا، کارگاه از س ــعه ی فعالیت ه ــا توس ب
ــیلندرهای گاز  ــق س ــوز از طری ــایل گازس ــتفاده از وس ــوج اس ــود� م ــل می ش منتق
مایــع بوتــان آن چنــان فراگیــر می شــود کــه مصــرف گاز بــه صدهــا برابــر افزایــش 
ــد  ــرف می زنن ــر ح ــه کمت ــوند ک ــال می ش ــدر خوش ح ــا آن ق ــد و خلیلی ه می یاب

ــد� ــتر کار می کنن و بیش
بوتــان موفــق می شــود اولیــن آب گرم کــن گازی ایســتاده، اولیــن ســیلندر گاز 
مایــع و اولیــن اجــاق پیک نیــک را تولیــد کنــد و تــا ســال ها تنهــا توزیع کننــده ی 
گاز مایــع و ســازنده ی وســایل گازســوز اســت� گازســوز کــردن خــودرو هــم بــرای 
ــدر  ــی پ ــبختانه، پیش بین ــود� خوش ــام می ش ــا انج ــت خلیلی ه ــه هم ــار ب ــن ب اولی
ــت اســت و  ــت و نعم ــار از برک ــت گاز سرش ــد؛ صنع ــدا می کن ــت پی و پســر حقیق
هــم آســایش و آرامــش را بــه زندگــِی مــردم مــی آورد و هــم صنعتگرهــا را مملــو از 

ــد� ــاور می کن ــد و ب امی
پشــتکار و نیکــوکاری محمودآقــا و پســرهایش همچــون نــوری اســت کــه بــه 
ــع  ــرای توزی ــد شــرکت هایی ب ــه می توانن ــد چگون ــان ســرمایه نشــان می ده صاحب
ــار  ــی اســت کســی کن ــد� کاف ــع و ســاخت وســایل گازســوز تأســیس کنن گاز مای
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ــا  ــای آن ه ــاً در رؤی ــت حتم ــنود، آن وق ــان را بش ــیند و حرف هایش ــا بنش خلیلی ه
ســهیم می شــود� اســتفاده از گاز مایــع زمینــه ی اســتفاده از گاز طبیعــی را فراهــم 
کــرده بــود� کســی کــه گاز طبیعــی مایــع اســتفاده می کــرد، حــاال می دانســت کــه 
بــا گاز چــه کار کنــد� همیــن می شــود کــه گاز طبیعــی هــم در ایــران توســعه پیــدا 
ــه  ــی را ک ــریع چارچوب ــی س ــر اســت و خیل ــر و راحت ت ــه پاک ت ــد� گازی ک می کن

ــد� ــر می ده ــد، تغیی ــی و کار می کردن ــردم در آن زندگ م

بقای بوتانی
انقــالب 1357 سرشــار از تحــول و تغییــر اســت و بــه خیلی هــا نشــان می دهــد 
کــه چــی بودنــد و چــی هســتند� تغییــر در دنیــای صنعــت هــم خیلــی ملمــوس 
اســت و همیــن باعــث می شــود بســیاری از واحدهــای تولیــدی تعطیــل و صاحبــان 
آن هــا غیــب شــوند� دیگــر حتــی مدیــر و رئیســی باقــی نمانــده اســت و همــه در 
ــا دویســت پرســنل دارد، مصــادره  ــی را کــه صــد ت ــت هــم واحدهای ــد� دول رفته ان
می کنــد� محســن  آدِم فــرار نیســت، حتــی اگــر واقعیــِت پیــش رو تلــخ و ســرد و 
ــه ُزق زق  ــی هســت ک ــدارد� زخم های ــر خوشــی وجــود ن وحشــت آفرین باشــد� خب
ــه  ــن همیش ــی محس ــود، ول ــوش نمی ش ــه فرام ــت ک ــی هس ــد و دردهای می کن
ــودش  ــه خ ــد ب ــه می توان ــر لحظ ــم� ه ــور و مصم ــت: جس ــوده اس ــوری ب این ج

ــو�« ــو، روزی از ن ــاره روز از ن بگویــد: »دوب
ــد و  ــب می ده ــه ای ترتی ــن جلس ــره، محس ــوب و دله ــای آش ــن روزه در همی
ــخ  ــن تل ــم های محس ــوند� چش ــع می ش ــم جم ــان دور ه ــان بوت ــران و کارکن مدی
ــاال  ــد� می پرســد خــط چــه کســی خــوب اســت� یکــی دســت ب ــر از فکرن ــی پ ول
می بــرد و محســن از او می خواهــد جلوتــر بیایــد و کلمــه ای را روی تختــه 
ــه ی  ــه کلم ــی ک ــا وقت ــد ت ــه زل می زنن ــه تخت ــوت ب ــات و مبه ــه م ــد� هم بنویس
ــی  ــا یعنــی باق ــه آشــکار می شــود� بق ــا خــط خــوش نســتعلیق روی تخت ــا« ب »بق
مانــدن� محســن بــدون نگرانــی و پــر از امیــد، ســال های ســخِت گذشــته را بــرای 
دوســتانش مــرور می کنــد و می گویــد کــه اینجــا انتهــای تغییــر نیســت و بدانیــد 
ــث  ــه باع ــد ک ــم می زن ــری ه ــای دیگ ــد� حرف ه ــان بمان ــد در جه ــان بای ــه بوت ک
ــن و دِل  ــا در ذه ــه ی بق ــرد و اندیش ــان بگی ــه ج ــا روی تخت ــه ی بق ــود کلم می ش
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بوتانی هــا ماندنــی شــود: »شــرایط طــوری اســت کــه همــه بایــد دســت بــه دســت 
ــی  ــر باق ــانیم� اگ ــردم برس ــه م ــم گاز را ب ــم و بتوانی ــی بمانی ــا باق ــم ت ــم بدهی ه
نمانیــم، خــدا می دانــد چــه بــر ســرمان خواهــد آمــد�« کلمــات محســن البــه الی 
ــه  ــوکل ب ــرد: ت ــن می ب ــی را از بی ــای نگران ــیند و ذره ه ــان می نش ــای کارکن فکره
ــوه آورده  ــن چراغ ق ــه محس ــگار ک ــق� ان ــَروی و توفی ــداف، پیش ــری اه ــدا، پیگی خ
ــد�  ــن می کن ــتانش را روش ــِب دوس ــن و قل ــِک ذه ــت و دارد خانه هــای تاری اس
گوشــه های ناشــناخته ی بســیاری در جهــان وجــود دارد، ولــی او آمــاده اســت کــه 
ــا کســی در  ــد ت ــدش کمــک می کن ــد� لبخن ــد می زن ــه کار شــود و لبخن دســت ب
ــا  ــه ب ــد ک ــان می دانن ــد� کارکن ــار نمان ــخت گرفت ــای س ــدوه آن لحظه ه ــم و ان غ
ــی رود�  ــش م ــز خــوب پی ــر درســِت محســن  خان همه چی ــت و فک ــر و صمیمی صب
اوضــاع بــرای صنعــت کشــور شــبیه خرســی اســت کــه بــه خــواب زمســتانی رفتــه 
اســت� نــه اعتبــارات بانکــی وجــود دارد و نــه کســی پــول قــرض می دهــد� بوتــان 
چــاره ای نــدارد، مگــر خدمــت بــه مــردم و گازرســانی� دوره ی ضــرر و زیــان اســت و 
تــالش بــرای بقــا و دیگــر هیــچ� چیزهایــی هــم وجــود دارد کــه بیــرون از فکرهــای 
ــابداری  ــس حس ــرد� رئی ــان را بگی ــد جلوش ــد و او نمی توان ــاق می افت ــن اتف محس
ــی  ــد، ول ــی می گوی ــای هفتگ ــد و از ضرره ــق می کن ــع و تفری ــدام جم ــرکت م ش
ــرایط  ــن ش ــردن در ای ــود نک ــد: »س ــر نمی کن ــود فک ــه س ــم ب ــن ذره ای ه محس

ــا در آینــده جبــران کنیــم�«  طبیعــی اســت� بایــد بمانیــم ت
عاقبــت، بوتــان زنــده می مانــد� دل کارکنــان شــرکت هــم بــا محســن اســت و 
از او یــاد می گیرنــد جســور باشــند� یکــی را گذاشــته اند کــه ســر چهــارراه شــیلنگ 
ــذارد و شــب  ــف می گ ــا را در کی بفروشــد و چــون بانکــی در کار نیســت، او پول ه
بــه خانــه می بــرد� صبــح هــم بــه شــرکت مــی آورد� دریافــت و پرداخــت بانکــی بــه 
فراینــدی سامســونیتی تبدیــل شــده اســت� تــرس و خطــر هــم دارد� کافــی اســت 
یکــی بفهمــد و یقــه ی آن نفــر را بگیــرد و بعــد���؛ ولــی محســن خان بــه کارکنانــش 
ــد� جامعــه پشــت ورو شــده اســت و در  ــا هــر خطــری را بپذیرن جرئــت می دهــد ت
ــای  ــه ذهن ه ــش ب ــا آرام ــاز دارد ت ــازه نی ــانه های ت ــه افس ــای خــاص ب ــن روزه ای
ــه  ــت ک ــوخ طبع اس ــتنی و ش ــردی دوست داش ــن م ــردد� محس ــه برگ درهم ریخت
بــه دور از جاه طلبــی زندگــی می کنــد و خــودش همــان قصــه  ای اســت کــه کمــک 



همیشه پای یک مدیر در میان است120

می کنــد تــا مدیــران و کارکنــان بوتــان از غــول و ســختی و تاریکــی نترســند� او بــا 
ــد� ــر می کن ــان را همه گی ــام بوت شــیوه و ســلوِک مخصــوص خــودش ن

ــی  ــه ای نیســت کــه تعطیــل نشــده باشــد؛  ول در منطقــه ی چهاردانگــه کارخان
تجربــه ی بوتــان الگویــی اســت کــه ارزش تقلیــد دارد و خــب، چیــزی نمی گــذرد 
ــد�  ــروع می کنن ــاره کار را ش ــد و دوب ــان می گیرن ــا ج ــرکت ها و کارخانه ه ــه ش ک
ــع  ــران صنای ــن مدی ــه ی انجم ــته ی اولی ــکل گیری هس ــکل ها و ش ــزی تش پایه ری
ایــران هــم از همین جــا آغــاز می شــود� مگــر نــه اینکــه جنــگل بــا کاشــتن اولیــن 
درخــت شــروع می شــود و تــو نمی توانــی قبــل از اینکــه بــذری بــکاری، مزرعــه ای 
داشــته باشــی� بــه وجــود آوردن صنعــت و صنعتــی کــردن جامعــه هــم بــا صنعتگــِر 
ــت  ــی اس ــد، کاف ــر می کنن ــران تکثی ــت را صنعتگ ــت� صنع ــن اس ــن ممک کارآفری
ــاب مناســب جــور شــود� گروهــی هســتند کــه مــدام از نقــش  آب و خــاک و آفت
ــاد دیگــری دارد�  ــی محســن اعتق ــد، ول ــی می گوین ــا در تشــکل های صنعت دولت ه
ــی  ــاخص های اساس ــی از ش ــی یک ــازی و نهادگرای ــت نهادس ــد: »قابلی او می گوی
ــک  ــت، ی ــژه صنع ــا، به وی ــام زمینه ه ــکل ها در تم ــعه ی تش ــت� توس ــرفت اس پیش
ضــرورت و بایــد اســت� صنعتگــر و کارآفریــن زمانــی می توانــد از حقــوق صنعتــی 
ــه کار  ــی را در حــل مشــکالت ب ــه ی جمع ــه خــرد و تجرب ــد ک ــت کن خــود حمای
گیــرد و ســازمانی منســجم، مســئول، عالقه منــد و دلســوز داشــته باشــد تــا نهادهــا 
در کنــار دولــت، دانشــگاه و مصرف کننــده یــار و یــاور صنعــت و هدایتگــر توســعه ی 

آن باشــند�«

دولتی ها و غیره
محســن هــم متفکــر اســت و هــم هنرمنــد، و آنچــه می دانــد، فقــط محصــول 
مدرســه و دانشــگاه نیســت� شــهرت و افتخارهایــش هــم نیســت کــه او را ویــژه و 
ــه آن فکــر کنــد و  ــد ب خــاص می کنــد� در جــاِن او نیرویــی پنهــان اســت کــه بای
ــودش  ــایش را از خ ــودگی و آس ــرو آس ــر آن نی ــی اگ ــد، حت ــرف بزن ــاره اش ح درب
ــرای خوشــبختی  ــی اش ب بگیــرد� او عاشــق مــردم اســت و نیــاز دارد از نبــوغ درون
همگانــی اســتفاده کنــد� هرچنــد انگیــزه ی او خوشــایند خیلی هــا نیســت و همیــن 
ــر  ــز دیگ ــای غم انگی ــی ماجراه ــان و کل ــنام و زخم زب ــرای دش ــود ب ــه ای می ش بهان
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کــه بــرای محســن درد و رنــج مــی آورد�
ــوری  ــه روزی مأم ــد ک ــف می کن ــان، تعری ــان بوت ــدی، از کارکن ــور احم منص
ــه  ــور او را ب ــد� مأم ــرکت را بنویس ــوال ش ــورت ام ــا ص ــد ت ــت می آی ــرف دول ازط
ــد؟«  ــت می دهی ــواب درس ــم ج ــؤال بپرس ــک س ــد: »ی ــرد و می گوی ــرف می گی ح
ــگاه می کنــد و می گویــد: »بلــه�« بعــد هــم  منصــور بــه ســرووضع مأمــور دولــت ن
ــن  ــی ای ــر یک وقت ــد: »اگ ــه او می پرس ــنود ک ــد و می ش ــز می کن ــوش تی ــوب گ خ

ــد؟« ــان می مانی ــما در بوت ــود، ش ــی ش شــرکت دولت
منصــور بــا صدایــی کــه می لــرزد، می گویــد: »حتــی یــک ســاعت هــم 
ــز  ــان هرگ ــد: »بوت ــن می گوی ــد نفــس عمیقــی می کشــد و مطمئ ــم�« و بع نمی مان
ــن شــرکت کار  ــرای ای ــم و ب ــان خشــک بخوری ــم ن ــا حاضری ــی نمی شــود� م دولت
کنیــم� شــاید شــما ندیــده باشــید، ولــی مــا بــه چشــم خودمــان داریــم می بینیــم 
ــا  ــای کالن ب ــده اند، وام ه ــی ش ــه دولت ــی گاز ک ــران گاز و پرس ــه ای ــا ب ــه بانک ه ک
ســودهای کــم می دهنــد، امــا بوتــان��� بــه بوتــان کــه متعلــق بــه بخــش خصوصــی 

ــد�« ــهیالتی نمی دهن ــچ وام و تس ــت، هی اس
ــد:  ــوم نیســت چیســت و می گوی ــد کــه معل ــی فکــر می کن ــه چیزهای ــور ب مأم
»مــن خیلــی جاهــا رفتــه ام؛ ولــی ایــن نکتــه ای را کــه شــما گفتــی، هیــچ جــای 
ــازه ای  ــان ت ــا ج ــدازد و ب ــب می ان ــه غبغ ــادی ب ــم ب ــور ه ــد�« منص ــر نگفته ان دیگ
ــان خشــک بخوریــم، ولــی بوتــان حفــظ شــود  ــاره می گویــد: »مــا حاضریــم ن دوب
ــوم  ــد: »معل ــا می  گوی ــد دارد، ام ــور کمــی تردی ــد�« مأم ــای خــودش بمان و روی پ
ــی چــرا  ــد، ول ــه داری ــی عالق ــای خلیل ــان و آق ــه بوت ــی ب ــه شــما خیل می شــود ک

محســن خان؟« می گوییــد 
احمــدی جــواب می دهــد: »مــا قدیمی هــا خلیلی هــا را خیلــی دوســت داریــم� 
ــه ایشــان  ــه ب ــا ک ــر از محمودآق ــم غی ــا خــان می گویی ــن نامشــان را ب ــرای همی ب
ــور  ــانه ی مأم ــت روی ش ــد و دس ــر می آی ــد نزدیک ت ــم�« و بع ــان می  گویی آقاج
ــان  ــه او نش ــت، ب ــار اس ــه در انب ــی را ک ــد ریل ــد می خواه ــذارد و می گوی می گ
ــار  ــر از افتخ ــدای پ ــه ص ــور ب ــد� مأم ــار درمی آورن ــر از انب ــد س ــی بع ــد� کم بده
ــته؟  ــه داش ــدر هزین ــذاری چق ــن ریل گ ــی ای ــد: »می دان ــوش می  ده ــدی گ احم
خریــد ایــن سی وشــش هــزار مترمربــع زمیــن چــه هزینــه ای داشــته؟ دیوارکشــی و 
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تأسیســات دیگــر چقــدر پــول بــرده؟ گازی کــه بــه بندرعبــاس می  آیــد، بــا تریلــر و 
واگــن بــه اینجــا می رســد و از یــزد بــه شــهرهای دیگــر ایــران فرســتاده می شــود� 
ایــن کارهــا بــرای شــرکت جــز زیــان چــی دارد؟ هیچــی� این همــه زحمــت بــرای 
ــا  ــد� آن  ه ــردم کمــک کنن ــه م ــد ب ــرای اینکــه خلیلی هــا دوســت دارن چیســت؟ ب
مملکتشــان را دوســت دارنــد�« بعــد هــم طــوری بلنــد کــه انــگار دلــش می خواســت 
همــه ی ایــران بشــنود، گفــت: »واهلل اگــر تــا بیســت ســال دیگــر هــم گاز بفروشــیم، 
ــگ  ــان جن ــازه زم ــدن، ت ــال ها دوی ــد از س ــود� بع ــران نمی ش ــه جب ــه هزین این هم

بــود کــه توانســتیم ایــن تأسیســات را بــا هــزاران زحمــت و تــالش برپــا کنیــم�«
ــان کار  ــه در بوت ــت ک ــال اس ــد س ــدی! چن ــای احم ــد: »آق ــور می پرس مأم
می کنیــد؟« احمــدی می گویــد: »خیلــی ســال���« و آهــی می کشــد� مأمــور 
ــتند؟«  ــی هس ــور آدم های ــه ج ــا چ ــی خلیلی ه ــم می گوی ــد: »برای ــاره می پرس دوب
به تنهایــی  محســن خان  بی نظیرنــد�  ایــران  »در  می آیــد:  ذوق  بــه  احمــدی 
۲4ســاعته کار می کنــد� اگــر ده تــا محســن خان در کشــور داشــتیم، االن مملکــت 
ــد و ســرمایه ی  ــی کــه رفتن ــا ایرانی های ــرد ب ــن م ــود� ای ــی پیشــرفت کــرده ب خیل
ــه روز  ــدارد و روزب ــد، فــرق دارد� ایــن انســان بزرگــوار اســتراحت ن مملکــت را بردن

ــود�« ــتر می ش ــان بیش ــار روی ایش ــم فش ه
خیــراهلل دادرس هــم قصــه ی دیگــری دارد� او تعریــف می کنــد کــه روزی 
بــه شــرکت ملــی گاز ایــران مــی رود� چنــد نفــر از بازرس هــای شــرکت دور 
ــانه  ــاخ و ش ــی ش ــد� همگ ــت می  کنن ــی صحب ــاره ی خلیل ــته اند و درب ــم نشس ه
ــان  ــه حرف هایش ــراهلل ک ــد� خی ــان را از او بگیرن ــد بوت ــد بای ــند و می گوین می کش
ــه  ــد ک ــده بودی ــوز زاده نش ــما هن ــد: »ش ــار می گوی ــخ و باافتخ ــنود، تل را می ش
ــان  ــت گاز، ن ــما االن در صنع ــت آورد و ش ــن مملک ــه ای ــی گاز را ب ــای خلیل آق
ــر  ــه همدیگ ــی ب ــد، نگاه ــا می خورن ــا ج ــد�« بازرس ه ــدس را می خوری ــای مهن آق
ــی؟«  ــت می کن ــوری صحب ــرا این ط ــد: »چ ــان می گوی ــد، یکی ش ــد و بع می کنن
دادرس جــواب می دهــد: »دروغ کــه نمی گویــم� ایــن حقیقــت اســت� شــما تاریــخ 
گاز را می دانیــد؟ می دانیــد چــه کســی گاز را بــه ایــران آورده کــه االن همــه دارنــد 
ــر محســن خان  ــک لحظــه تصوی ــد�« و بعــد ی آن را به جــای نفــت مصــرف می کنن
ــن  ــد ضــد ای ــر بخواهی ــد: »االن اگ ــر می شــود و می گوی ــوی چشــم هایش ظاه جل



123 خستگی ناپذیر

شــخص کار کنیــد، خیانــت کرده ایــد و بدانیــد ایشــان خدمــت بزرگــی بــه مملکــت 
کرده انــد�«

قصــه ی خشــونت و حساســیت های شــرکت گازی هــا فقــط همیــن نیســت کــه 
ــد  ــا می گفتن ــرکت گازی ه ــد� ش ــف می کن ــت و تعری ــنیده اس ــده و ش دادرس دی
بوتــان را هــم بایــد مثــل ایــران گاز و پرســی گاز دولتــی کــرد� هــر مدیرعاملــی هــم 
بــه شــرکت گاز می آمــد، دشــمِن سرســخت خلیلــی بــود و انــگار مأمــور بــود تیــر 
ــران  ــن وی ــه در ای ــت ک ــودش نمی گف ــا خ ــی ب ــد� کس ــان بزن ــه بوت ــالص را ب خ
ــندیکای  ــه ی س ــم در جلس ــک روزی ه ــت� ی ــاختنی در کار نیس ــچ س ــردن، هی ک
ــودش را  ــیر خ ــی گاز شمش ــرکت مل ــر ش ــران، مدی ــع ای ــدگان گاز مای توزیع کنن
ــدس  ــان و مهن ــا بوت ــد: »ت ــم می گوی ــخ و بی رح ــد و تل ــرون می کش ــالف بی از غ
خلیلــی را از پــای درنیــاورم، از ایــن پســت کنــار نخواهــم رفــت�« محســن شــبیه 
همیشــه کــه بــا خــودش در صلــح و شــادی اســت، می گویــد: »مــن ایــن شــرکت 
ــاورده ام کــه حــاال���  ــه وجــود نی ــرای نفــع شــخصی ام ب ــن ســرمایه گذاری را ب و ای
شــما کــه جــای پســرم هســتی، بخواهــی آن را از مــن بگیــری� مــن کار بــه وجــود 
آورده ام و عاشــق مملکتــم هســتم� بخــش خصوصــی خدمــات زیــادی بــرای مــردم 
ــا  و کشــور انجــام می دهــد، اگــر عــادل و منصــف باشــید��� هنــوز درگیــر جنــگ ب
ــا و  ــد کارخانه ه ــور می توان ــت چط ــتیم و دول ــی هس ــدید مال ــران ش ــراق و بح ع
ــر دوش  ــان دارد، ب ــه در حــال حاضــر ضــرر و زی تأسیســات بخــش خصوصــی، ک
ناتــوان خــود حمــل کنــد؟ مــن بــا هــوس کودکانــه و اغــراض جاهالنــه ی نوجوانــان 
بی خبــر از مشــکالت مبــارزه می کنــم��� رســالتم همیــن اســت� نمی دانیــد؟ ایجــاد 
ــان را راضــی  ــی اســت کــه خــدای مهرب ــن عبادت ــردم مملکــت بهتری ــرای م کار ب

می کنــد�«
ــم  ــر از غ ــن پ ــرای محس ــال ها ب ــندیکای آن س ــنبه ی س ــه های چهارش جلس
ــِت او  ــش و زحم ــو، دان ــفیدی م ــِت س ــه حرم ــای بی تجرب ــی جوان ه ــت و وقت اس
ــد همیشــه چاشــنی  ــال، لبخن ــد؛ بااین ح ــه درد می آی ــش ب ــد، دل ــه نمی دارن را نگ
حرف هایــش اســت و در شــادی و صلــح پیــش مــی رود� او ایــن روحیــه را مدیــون 
ایمــان خــودش اســت و خــب، تاریــخ قاضــی درســتی اســت و حقیقــت را نشــان 
می دهــد: »محســن خلیلــی در حفــظ بخــش خصوصــی در دوران انقــالب اثرگــذار 
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ــود و بخــش خصوصــی  ــع، ملــی شــده ب ــود� آن ســال ها بخــش وســیعی از صنای ب
ــکل  ــازی در متش ــش کارس ــن خان نق ــت� محس ــرار داش ــی ق ــت متزلزل در موقعی
ــرای حفــظ و توســعه ی بخــش خصوصــی  ــع ب ــران صنای کــردن صنعتگــران و مدی
ایفــا کــرد� نــه فقــط بــرای حفــظ گــروه بوتــان، بلکــه بــرای قبوالنــدن ایــن بــاور 
ــری  ــود و تصدی گ ــد ب ــق خواه ــد و موف ــی کارآم ــش خصوص ــب وکار بخ ــه کس ک

وظیفــه ی دولــت نیســت�«
»رفته رفتــه ایــن نــگاه بــه فعــاالن اقتصــادی تغییــر کــرد و زمینه هــای 
ــم ارزش کار  ــن نمی توان ــد� م ــاد ش ــی ایج ــش خصوص ــی بخ ــرای بازیاب ــی ب خوب
ــم  ــام معظ ــغ مق ــای بی دری ــی و حمایت ه ــش خصوص ــران، بخ ــی ای ــاق بازرگان ات
ــا  ــصت، م ــه ی ش ــم� در ده ــان کن ــد کتم ــن رون ــردن ای ــف ک ــری را در متوق رهب
بســیار مدیــون حمایت هــای ایشــان از بخــش خصوصــی بودیــم� زمانــی کــه ایشــان 
در مقــام ریاســت جمهــوری بودنــد، بــا توطئــه ای علیــه بخــش خصوصــی مخالفــت 

ــد�« ــی کن ــی را دولت ــش خصوص ــز بخ ــت همه چی ــه می خواس ــد ک کردن
ــران  ــاد ای ــده ای از اقتص ــش عم ــی بخ ــی وقت ــش خصوص ــردن در بخ کار ک
ــخت ترین  ــم از س ــرژی ه ــوزه ی ان ــت� ح ــخت  اس ــت، س ــت اس ــرل دول در کنت
ــد و  ــی را می طلب ــر دولت ــاختارهای قوی ت ــم س ــرژی ه ــت� ان ــای کاری اس حوزه ه
هــم محدودیت هایــش بیشــتر اســت� مکانیســم های کنتــرل قیمــت توســط دولــت 
ــب،  ــود و خ ــر ش ــده ای پررنگ ت ــرای ع ــهم ب ــن س ــود ای ــث می ش ــا باع و یارانه ه
بخــش خصوصــی بــرای جبــران بایــد چــه کنــد؟ بایــد بیشــتر تــالش کنــد و همه ی 
ــرای حفــظ حداقــل  ــد، دور هــم جمــع کنــد� ب آن هایــی کــه شــرایط مشــابه دارن
اســتانداردهای کاری هــم الزم اســت بــه تشــکل وصــل شــد� محســن در تشــکل ها 
ــک  ــودش کم ــادی خ ــگاه اقتص ــط بن ــه فق ــت و ن ــد صنع ــه رش ــد ب ــعی می کن س
ــدا  ــکل پی ــلطنتی ش ــام س ــل نظ ــا در مقاب ــه در اروپ ــکل هایی ک ــن تش ــد� اولی کن
ــت و پیشه شــان  ــظ صنع ــرای حف ــا ب ــد� این ه ــا و پیشــه ورها بودن ــرد، صنعتگره ک
ــد  ــم رون ــن ه ــد� محس ــکیل بدهن ــی را تش ــکل ها و انجمن های ــد تش ــعی کردن س
اســتفاده از گاز مایــع تولیــد ملــی را افزایــش می دهــد و کمــک زیــادی بــه حفــظ 
محیط زیســت می کنــد� ایــن روال بــه ســوددهی گــروه صنعتــی بوتــان هــم کمــک 
می کنــد و تعامــل ســازنده ای شــکل می گیــرد� »بــه همدیگــر کمــک می کنیــم تــا 
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یکدیگــر را رشــد بدهیــم�« ایــن ایــده ای اســت کــه زندگــی محســن را شــکل داده 
ــم  ــی می توانی ــد: »وقت ــاس می کن ــودش احس ــالتی را در خ ــاال، او رس ــت و ح اس
ــس در کل مملکــت در  ــم، پ ــه جــا بگذاری ــر بزرگــی ب ــن اث ــداد کمــی چنی ــا تع ب

ــیم�«  ــذار باش ــتر اثرگ ــم بیش ــم می توانی ــر ه ــای دیگ حوزه ه
ــا  ــه آن کمــک شــود ی ــد، الزم اســت کــه ب ــرای اینکــه صنعــت کمــک کن »ب
درســت تر بگویــم، الزم اســت محیــط مناســبی بــرای رشــد و گســترش آن درســت 
ــی  ــکل ها� یک وقت ــاد تش ــاری و ایج ــا همی ــر ب ــت مگ ــن نیس ــن ممک ــد و ای کنن
ــرد خــودش را دارد� االن تشــکل های  ــف و کارک ــه تعری ســندیکا وجــود داشــت ک
ــادن  ــع و مع ــی، صنای ــه ای، صنفــی و اتاق هــای بازرگان ــی، کارگــری، حرف کارفرمای
ایجــاد شــده اســت� تشــکل هایی غیرسیاســی کــه مجــاز بــه فعالیــت در حوزه هــای 
ــا  ــر نهاده ــت و دیگ ــا دول ــل ب ــرای تعام خــاص خــود هســتند� سازوکارهایشــان ب
تعریــف شــده اســت� امــروزه، قوانیــن اجــازه می دهــد کــه در صنعــت تشــکل های 

خــاص خودمــان را داشــته باشــیم و بــا همدیگــر تعامــل کنیــم�« 

در ستایش خرِد جمعی
محســن از گانــدی خوشــش می آیــد و خــب، شــباهت هایی بیــن آن هــا وجــود 
ــر دادن اوضــاع دســت  ــرای تغیی ــاوت ب ــکان متف ــان و دو م ــر دو در دو زم دارد� ه
بــه کار شــده اند، بااینکــه می دانســتند مســیر ســخت و دشــواری در پیــش دارنــد� 
گانــدی بــرای مبــارزه بــا بی عدالتــی از قــدرت راســتی و حقیقــت اســتفاده می کــرد 
ــد  ــن خواهن ــد، قوی تری ــالش کنن ــم ت ــار ه ــا در کن ــی آدم ه ــود وقت ــد ب و معتق
ــش  ــری کردن های ــش و پیگی ــت کردن ــش، محب ــود� محســن در ســالم کردن های ب
ســادگِی بی نظیــر و صمیمانــه ای دارد� او بلــد اســت خیــال آدم را راحــت کنــد� بــرای 
همیــن اســت کــه همــه او را بــه آرامــش و صبــر بی نظیــر، محبــت و خوش رویــِی 
همیشــگی و لبخنــد طوالنــی  اش می شناســند� محســن فکــر می کنــد مــی ارزد کــه 
ــه کمــک  ــا دوســتی و ب ــدی باشــد و تــالش می کنــد هــر تغییــری را ب شــبیه گان
خــرد جمعــی بــه وجــود بیــاورد� او بــاور دارد همه چیــز را همــگان می داننــد و هــر 
ــم  ــی ه ــنود� کس ــف را می ش ــای مختل ــرد� صداه ــدی می گی ــی را ج ــر و نگاه نظ
ندیــده اســت کــه او بــرای پیشــُبرد کاری از اجبــار و تهدیــد اســتفاده کنــد یــا بــا 
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ــران و همکارانــش تحمیــل کنــد� رســِم  ــه مدی قــدرت ســازمانی اش عقیــده ای را ب
ــت  ــران، اهمی ــای دیگ ــب نظره ــایرین، کس ــارکت س ــب مش ــه جل ــن همیش محس
دادن بــه اجمــاع و خــرد جمعــی و بهره گیــری از منطــق بــرای رســیدن بــه هــدف 
مشــترک بــوده اســت� تســاهل، تحمــل و احتــرام بــه عقایــد دیگــران ویژگی هایــی 
ــدی آموختــه و خــب، در نخســتین ســال های پــس از انقــالب  اســت کــه او از گان
ــتر از  ــه بیش ــه جامع ــی ک ــم زمان ــرد� آن ه ــار می ک ــه رفت ــی این گون ــر کس کمت
ــارزه کنــد�  ــری مب ــا نابراب ــد ب ــا بتوان ــاز داشــت ت ــه عشــق و حقیقــت نی هرچیــز ب
ســفارِش همیشــگِی محســن بــه دوســت و فامیــل، مدیــر و کارمنــدش ایــن اســت: 
»قربانــت بــروم، فیلــم زندگــی گانــدی را ببیــن� او می خواهــد همــه بــاور کننــد کــه 

ــر داد�« ــان را تغیی ــوان جه ــه می ت ــی و صلح طلبان به آرام
کافــی اســت بــا دوســتان و کارکنــاِن محســن صحبــت کنیــد و بعــد، 
خرده روایت هــای آن هــا را کنــار هــم بگذاریــد� آن وقــت داســتانی شــنیدنی داریــد 
ــان،  ــق و ایم ــاره ی عش ــتانی درب ــر� داس ــد و مؤث ــه بی تعارف ان ــی ک ــا حرف های ب
ــد  ــت می توان ــد� مدیری ــران باش ــه ی مدی ــِق هم ــد سرمش ــه بای ــدارا ک ــر و م صب
ــد،  ــتی باش ــرام و دوس ــکل احت ــی به ش ــد و وقت ــته باش ــی داش ــکل های مختلف ش

ــی آورد� ــادی م ــی کارد و ش ــق م عش
علــی غفوریــان، مدیرعامــل شــرکت اتــان گاز، قبــل از پیــروزی انقــالب از امریکا 
برمی گــردد و وقتــی پــدرش را در حادثــه ی آتش ســوزی تأسیســات ســیلندرپرکنی 
مــان در خرمشــهر از دســت می دهــد، خــودش می مانــد و حوضــش؛ تنهــای تنهــا 
ــه  ــد چ ــی بای ــام��� عل ــی از اته ــم و کوه ــای دره ــیار و پرونده ه ــکالت بس ــا مش ب
ــد و  ــرف می زن ــی رود و ح ــرکت گاز م ــه آن ش ــرکت گاز ب ــن ش ــرد؟ او از ای می ک
کمــک می خواهــد، امــا دســت خالی برمی گــردد� دســت آخر، فقــط محســن اســت 
کــه کمــک می کنــد: »واقعــاً می توانــم بگویــم کــه از پــدرم هــم بیشــتر مســاعدت 
ــس از آن  ــی نکــردم� پ ــد و دیگــر احســاس تنهای ــارم مان ــرد� همیشــه در کن می ک
ــا  ــدرم را از م ــی پ ــدا جای ــر خ ــه اگ ــیدم ک ــر رس ــن فک ــه ای ــاک ب ــه ی دردن حادث

گرفــت، در عــوض آقــای خلیلــی را بــه مــا داد�« 
ــقاطی� او از  ــیلندرهای اس ــه ی س ــه  ای دارد، قص ــم قص ــاداتی ه ــا معین الس رض
ــوان  ــن ســیلندرهایی کــه به عن ــد: »ای ــد کــه محســن  می گوی ــف می کن روزی تعری
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ــا  ــد، او و کارگره ــت�« و بع ــداری گاز اس ــش مق ــد، داخل ــار می گذاری ــقاطی کن اس
بــا ســختی زیــاد شــروع بــه تخلیــه ی گاز ســیلندرها می کننــد� دســته ها و 

ــیرش را بــاز می کننــد� فوترینگ هــا را جــدا می کننــد، ســنگ می زننــد و ش
ــیربازکنی دســت دوم آورد  ــتگاه ش ــک دس ــعیدخان ی ــه گذشــت، س ــی ک »کم
ــد  ــید� بع ــیلندر رس ــزار س ــه ای ه ــه هفت ــرات ب ــت و تعمی ــرعت گرف ــا س و کاره
ــا اداره ی  ــم ب ــاختیم و کم ک ــری س ــوره ی تنش گی ــک ک ــم و ی ــک گرفتی ــم کم ه
اســتاندارد وارد مذاکــره شــدیم و تاریــخ تعمیــر ســیلندرها روی آن هــا حــک شــد� 
ــال  ــد و خوش ح ــد و روال کار را دی ــن  خان آم ــک روزی محس ــرودار ی ــن گی در ای
ــرا  ــد؛ زی ــان می خورن ــیلندر ن ــرات س ــفره ی تعمی ــر س ــر س ــوز ده نف ــه هن ــد ک ش
ــد  ــیده بودن ــه رس ــن نتیج ــه ای ــنلی ب ــه های پرس ــی از جلس ــل در یک ــا قب مدت ه
عــذر تعــدادی از همکارانمــان را بخواهنــد� محســن خان کــه خبــردار شــد، هشــدار 
ــن  ــا ای ــد� م ــم نگیری ــه تصمی ــن ســرعت و عجل ــه ای ــان و ب ــد ســر کارت داد: ‘بروی
آدم هــا را مجانــی پیــدا نکرده ایــم کــه بــه ایــن آســانی ها از دســت بدهیــم� هرکــدام 
از این هــا دو ســال، پنــج ســال یــا ده ســال از اینجــا حقــوق گرفته انــد و آمــوزش 

ــم’�« ــت بدهی ــا را از دس ــد آن ه ــد و نبای دیده ان
ــن خان  ــم محس ــاز ه ــد، ب ــی می ش ــب خالف ــکاری مرتک ــی هم ــی وقت »حت
ــک  ــود، کم ــد ش ــان بلن ــفره  ی بوت ــر س ــد از س ــی نبای ــه کس ــه اینک ــاد ب ــا اعتق ب
می کــرد تــا بــا پــی بــردن بــه ناراحتــی و گرفتــاری آن فــرد، بــه ریشــه ی تخلــف او 
توجــه شــود و آن را رفــع کنــد� گاهــی ایشــان کســی را مأمــور می کــرد تــا ســراغ 
همــکاری بــرود و ببینــد اشــکال، ایــراد، گرفتــاری و ناراحتــی او چیســت� مأمــور را 

ــد�« ــر کار، نتیجــه اش را بگوی ــد و آخ ــاری را حــل کن ــا گرفت ــتاد ت می فرس
ــی  ــد و حت ــم نمی آی ــاه ه ــن خان کوت ــه محس ــد ک ــدی می گوی ــور احم منص
ــالف  ــان خ ــب هم ــی گاز مرتک ــان جابه جای ــد در جری ــاه بع ــد م ــی چن ــی یک وقت
قبلــی اش می شــود، دوبــاره او را می خواهــد و می گویــد: »منصــور! ایــن آدم 
دوبــاره همــان خــالف قبلــی را انجــام داده اســت، امــا زن و بچــه ی او چــه تقصیــری 
دارنــد؟ پــس به جــای یــک بــار، بایــد دو ســه بــار بــه او کمــک کنیــم، بلکــه اصــالح 

شــود�«
تصــور کنیــد اگــر مدیــر دیگــری باشــد، چــه اتفاقــی می افتــد؟ شــاید بگویــد: 
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»دیگــر نگذاریــد او ســر کار بیایــد�« ولــی محســن بــه آقامحمــود رفتــه اســت کــه 
ــد  ــان بلن ــه کســی از ســر ســفره ی بوت ــد ک ــادا کاری کنی همیشــه می گفــت: »مب
ــن���  ــی و فروت ــن، مردم ــرم، متی ــان، خون گ ــدی اســت، مهرب ــد گان شــود�« او مانن
یکــی از کارمندهــای بوتــان می گویــد: »مدیــر قــوی و برجســته زیــاد داریــم، ولــی 

خلیلــی نداریــم�«
محســن کارکنــان و مدیــران بوتــان را خانــواده ی خــودش می دانــد، خانــواده ای 
ــر  ــجاع نیا، مدی ــه ش ــه ب ــد� همیش ــی می کنن ــم زندگ ــه دور ه ــری ک چندهزارنف
ــوند�  ــدا ش ــن ج ــا از م ــن بچه ه ــه ای ــد ک ــد: »کاری نکنی ــان، می گوی اداری بوت
ــرخ  ــک چ ــه از ی ــره ای اســت ک ــگار پ ــرود، ان ــان از شــرکت ب ــی از کارکن ــر یک اگ
ــر  ــن، اگ ــرای همی ــده می شــود و باعــث لنــگ زدن آن چــرخ خواهــد شــد�« ب کن
کســی بخواهــد تحصیــل کنــد، محســن بــه او کمــک می کنــد� حتــی وقتــی وضــع 
مالــی شــرکت بوتــان و اوضــاع خانــواده ی خلیلــی چنــدان مســاعد و خــوب نیســت� 
اگــر کســی گرفتــار اعتیــاد بشــود، محســن مخفیانــه و زیرپوســتی کمــک مالــی و 
راهنمایــی می کنــد تــا اصــالح شــود؛ امــا هرگــز او را از ســر ســفره  ی بوتــان بلنــد 

نمی کنــد� 
ــد  ــان می آی ــه شــرکت بوت رحیــم دیلمــی، تکنســین، از پشــت میــز مدرســه ب
و محســن برایــش یادداشــتی می  نویســد و بــا حقــوق ماهــی 3000ریــال مشــغول 
بــه کار می شــود� هــم در نمایشــگاه، هــم در دفتــر مرکــزی شــرکت کــه در خیابــان 
ســعدی اســت و شــامل واحدهایــی ماننــد تعمیــرات، ســرویس، حســابداری، 
ــم  ــان آزادی اســت� رحی ــم در خیاب نمایشــگاه و فروشــگاه می شــود� پخــش گاز ه
می گویــد: »در دفتــر مرکــزی زیرزمینــی بــود کــه آقــای مهنــدس خلیلــی کارهــای 
ــاس  ــد� ایشــان ازنظــر اخــالق، لب ــکاری را در آن انجــام می دادن ــد و ابت فنــی جدی
ــور  ــد� در ام ــه بودن ــل بقی ــت مث ــاده، و درس ــی س ــوردن خیل ــذا خ ــیدن و غ پوش
ایمنــی دقیــق بودنــد و حساســیت خــود را منتقــل می کردنــد� همیشــه می گفتنــد 
ــد�  ــی بیفت ــا اتفاق ــکیالت م ــادا در تش ــا دارد� مب ــا ج ــم م ــتری روی چش ــه مش ک
همیــن مســئولیت پذیری باعــث می شــد آمــار حــوادث و ســوانح در بوتــان نســبت 

ــر باشــد�« ــی کمت ــه شــرکت های همــکار خیل ب
ــران  ــی ای ــی وقت ــه حت ــدری اســت ک ــش به ق ــه کارکنان دل بســتگی محســن ب
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ــت،  ــده اس ــده ش ــزی مع ــار خون ری ــم دچ ــه رحی ــود ک ــردار می ش ــت و خب نیس
دوســت و آشــنا را باخبــر می کنــد و ازشــان می خواهــد کــه برونــد کمــِک دیلمــی� 
ــه ی دوا و  ــان هزین ــزار توم ــا ۲5 ه ــتری و ۲0 ت ــرز بس ــتان الب ــم در بیمارس رحی
دکتــرش می شــود کــه محســن پرداخــت می کنــد، بــدون آنکــه دینــاری از حقــوِق 
ــی  ــه ماه ــر کار، س ــردد س ــاره برگ ــود و دوب ــه راه ش ــم روب ــا رحی ــود� ت ــم ش او ک
ــه او  ــاداش آن ســال کامــل ب ــا حقــوق، عیــدی و پ ــدارد؛ ام در شــرکت فعالیــت ن

پرداخــت می شــود� 
بیشــتر از شــصت ســال اســت کــه محســن بــا بچه هــای بــدون پــدر، زن هایــی 
ــد، ارتبــاط دارد�  ــی کــه پسرشــان را از دســت داده ان کــه همسرشــان و خانواده های
ــهید  ــا ش ــد ی ــادف کرده ان ــه تص ــد ک ــان بوده ان ــرکت بوت ــان ش ــیاری از کارکن بس
ــرده و  ــا نک ــا را ره ــئولیت آن ه ــت مس ــن هیچ وق ــده اند و محس ــته ش و بازنشس
ــت و  ــظ حرم ــا حف ــته و ب ــه داش ــودش نگ ــت خ ــره ی حمای ــان را در دای همگی ش
فاصلــه مراقبشــان بــوده اســت� چــون آن هــا را گنــج خــودش می دانــد و بــرای بــه 

دســت آوردنشــان عمــر گذاشــته اســت و خــودش و دلــش را���

عبور از مصادره
ــود و  ــران می ش ــر ای ــای سرتاس ــگ وارد خانه ه ــول های زردرن ــا کپس ــان ب بوت
درســت زمانــی کــه جــای خــودش را پیــدا می کنــد، انقــالب اســالمی بــه پیــروزی 
ــه چــپ  ــد و ب ــالب می افت ــر انق ــوادث ناگزی ــه ی ح ــوی رودخان ــان ت ــد� بوت می رس
ــول  ــالی ط ــد س ــتد، چن ــتوار بایس ــم و اس ــاره محک ــا دوب ــورد و ت ــت می خ و راس
ــه  ــور ک ــز همان ط ــد هیچ چی ــه نمی گذارن ــتند ک ــا هس ــر بعضی ه ــد� آخ می کش

بایــد، پیــش بــرود�
ــت  ــی تح ــون به طورکل ــید، انقالبی ــروزی رس ــه پی ــه ب ــالمی ک ــالب اس »انق
تعلیم هایــی قــرار گرفتنــد کــه ایــن آموزش هــا تــا حــدودی از ادبیــات چپ گرایــی 
الهــام می گرفــت� عــالوه بــر ایــن، دیدگاه هایــی کــه حــزب تــوده ی ایــران 
ــه  ــاعدی را علی ــو نامس ــود، ج ــج داده ب ــالب تروی ــوع انق ــا وق ــهریور 13۲0 ت از ش
ــی  ــر عموم ــر، فق ــل دیگ ــک عام ــود� ی ــرده ب ــم ک ــی و ســرمایه داری حاک کارآفرین
مــردم بــود کــه در پاییــن بــودن ســرانه ی تولیــد ناخالــص داخلــی نمــود داشــت� 
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ــه  ــن مقایس ــد و ای ــه می کردن ــرمایه داران مقایس ــه ی س ــا طبق ــود را ب ــردم خ م
به تدریــج بــه شــکل گیری کینــه ی تــوده ی مــردم از ســرمایه داران دامــن زد� پیــش 
ــا  ــه در ذهن ه ــل مقایس ــت و عام ــوخ یاف ــران رس ــی در ای ــالب، تجمل گرای از انق

ــت�« ــازه گرف بیــش از همیشــه رنگــی ت
همــه از زندگــِی محســن ســهم می خواهنــد و ماجــرا بــا نامــه ی یــک کارمنــد 
اخراجــِی شــرکت بوتــان بــه دادســتانی کل انقــالب شــروع و پرونده ای علیه محســن 
بــاز می شــود کــه نزدیــک بــه ســه دهــه طــول می کشــد تــا ختــم بــه خیــر شــود� 
ــاه  ــا ش ــیده اند، ب ــم کوش ــم رژی ــا در تحکی ــود: »این ه ــرده ب ــا ک ــد ادع آن کارمن
ــوار،  ــین های جاگ ــان ماش ــد، مدیرانش ــی دارن ــران طاغوت ــد، مدی ــاط بودن در ارتب
ــازی  ــد� حساب س ــی می گیرن ــوق ۲5هزارتومان ــوند، حق ــوار می ش ــوا س ــورولت ن ش
ــال  ــک س ــی ی ــود؛ ول ــی می ش ــده بایگان ــت� پرون ــال 135۸ اس ــد و���« س می کنن
ــم  ــان، ه ــرویگاز، از شــرکت های وابســته ی بوت ــن اســالمی شــرکت س ــد، انجم بع
گزارشــی بــرای دادســتانی ارســال می کنــد کــه در آن نوشــته شــده اســت: »شــاه 
بــه کارخانــه می آمــده اســت و مدیــران حقــوق کالن می گیرنــد و شــرکت ها 

ــد�« ــان می ده ــان نش ــان زی ــا دفاترش ــد، ام ــود می کنن س
عاقبــت، در ســال 13۶3 پرونــده ثبــت می شــود و یــک ســال بعــد هم بــه جریان 
ــه  ــرمایه داران زمان ــه س ــت ک ــود داش ــور وج ــن تص ــالب ای ــس از انق ــد� »پ می افت
ــد�  ــم کمــک کرده ان ــن رژی ــم ای ــه تحکی ــوی هســتند و ب ــدان پهل ــه خان مرتبــط ب
ــن  ــد، ای ــوی می یافتن ــم پهل ــان ســرمایه دار و رژی ــدی می ــه، ارتباطــی و پیون هرآین
رشــته ی ارتباطــی بــه مصــادره منتهــی می شــد�« آیــت اهلل موســوی اردبیلــی، حکــم 
مصــادره ی بیســت درصــد از ســهام بوتــان را به عنــوان خمــس صــادر می  کنــد تــا 
ــی و  ــی او تاریک ــد؛ ول ــرده باش ــوت ک ــزرگ دع ــی ب ــه چالش ــی را ب ــن خلیل محس
ــی اش از  ــه زندگ ــت ک ــن اس ــده و مطمئ ــر گذران ــا را از س ــرما و گرم ــنی، س روش

راهــی ســالمت و شــریف گذشــته اســت�
ــود� موضــوع  ــالب احضــار می ش ــعبه ی ۲۲ دادگاه انق ــه ش ــه، محســن ب خالص
چیســت؟ عــده ای از ســهام داران شــرکت بوتــان در ایــران نیســتند و ایــن حضــور 
ــه اطالعیــه ی 1۸مــرداد1359 دادســتانی انقــالب کــه  ــد ب ــط داده ان نداشــتن را رب
ــهام دارهای  ــود� س ــع ش ــد قط ــور بای ــارج از کش ــه خ ــان ب ــد فراری ــد درآم می گوی



131 خستگی ناپذیر

ــه ی  ــد� اطالعی ــواده ی خلیلی ان ــه خان ــر، بقی ــز دو نف ــه به ج ــد ک ــان 3۲ نفرن بوت
دادســتانی دربــاره ی فراری هــا و ضدانقالب هاســت و ســهام دارهای بوتــان کــه 
ــد  ــن می گوی ــه محس ــتند� بااینک ــمول آن نیس ــن اند، مش ــِش محس ــوم و خوی ق
ــح  ــرف و توضی ــده ح ــِی پرون ــد، قاض ــد درس می خوانن ــب دارن ــهام دارهای غای س
او را قبــول نمی کنــد و بازجویی هــا و بررســی ها ادامــه می یابــد: »پرونده هــای 
زیــادی بــرای واحدهــای تحــت مدیریــت مــن در دادگاه انقــالب تشــکیل شــد کــه 

ــادی از مــن گرفــت�«  وقــت بســیار زی
مأمورهــا بــه نیــت بازرســی بــه منــزل محســن هــم می آینــد و لــوازم و مــدارک 
ــه  ــد ب ــد و بع ــه اش را می گیرن ــد� گذرنام ــط می کنن ــت و ضب ــخصی اش را ثب ش
ــور و  ــی کالس ــد� چندتای ــرورو می کنن ــدس را زی ــر مهن ــد و دفت ــرکت می رون ش
ــر  ــن دیگ ــد� محس ــان می برن ــا خودش ــم ب ــی را ه ــی از بایگان ــه و پرونده های پوش
ــرش  ــز س ــا مغ ــی ت ــد، ول ــمش نمی آی ــه چش ــک ب ــد� اش ــاکت بمان ــد س نمی توان
ــت  ــت رفته و دریاف ــت ازدس ــاده ی حیثی ــرای اع ــن ب ــای ممک ــوزد� از راه ه می س
ــه ریاســت بازرســی کل کشــور نامــه  ــد� ب ــار خدشه دارشــده اش تــالش می کن اعتب
ــن  ــد و ای ــری می کن ــد و پیگی ــح می ده ــد و توضی می نویســد و موضــوع را می گوی

ــا ســال 13۸۲ ادامــه دارد� قصــه ت
»بــرای آنکــه بتوانیــم، ســرپا بمانیــم، خانه هــای شــخصی خــود را فروختیــم و 
صــرف پرداخــت حقــوق کارگــران کردیــم� شــرکای مجموعــه ی تولیــدی مــا شــاید 
حــدود ســیزده ملــک مســکونی را بــرای ســرپا نــگاه داشــتن شــرکت فروختنــد� مــا 
شــرکت را ســرپا نــگاه داشــتیم؛ چراکــه می دانســتیم ایــن وضعیــت گذراســت� در 
ــه  ــالب ادام ــم دادگاه انق ــال حک ــرای ابط ــی ب ــای حقوق ــه تالش ه ــدت، ب ــن م ای
دادیــم� فکــر می کنــم ۲54 بــار در دادگاه شــرکت کردیــم تــا توانســتیم شــرکت را 

بــاز پــس بگیریــم�«

روزی و روزگاری
بعــد از بحــران مصــادره و گــذر از ســال های جنــگ، محســن خلیلــی ســاختار 
شــرکت بوتــان را اصــالح می کنــد تــا مــوج تــازه ای را شــروع کنــد� صنعــت ایــران 
ــد،  ــی می دان ــن به خوب ــای محس ــا ویژگی ه ــی ب ــت و کارآفرین ــه اس ــان گرفت ج
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بایــد در چــه مســیری پیــش بــرود� در ســال 13۶7، اولیــن آب گرم کــن دیــواری در 
شــرکت بوتــان تولیــد می گــردد و سیســتم مدیریــت شــبکه ی خدمــات مشــتریان 
راه انــدازی می شــود� اوایــل دهــه ی هفتــاد هــم محســن لــوح افتخــاری از ریاســت 
ــن  ــواری، اولی ــوفاژ دی ــج ش ــن پکی ــر، اولی ــن مینی ف ــرد و اولی ــوری می گی جمه
ــن آب گرم کــن دارای نشــان  ــواری کم فشــار، اولی ــن آب گرم کــن دی ــر، اولی مایکروف
کیفیــت اروپــا CE را تولیــد می کنــد� در ایــن ســال ها، تنهــا آزمایشــگاه آکردیتــه 
آزمــون آب گرم کن هــای دیــواری در بوتــان اســت و ایــن شــرکت صــادرات قطعــات 
آب گرم کــن بــه اروپــا را آغــاز می کنــد� اولیــن تولیدکننــده ی لوازم خانگــی 
ــت  ــازمان محیط زیس ــبز را از س ــت س ــوح صنع ــزو 900۲ دارد و ل ــه ای ــت ک اس
ــاله  ــک دوره ی هفت س ــازه، در ی ــس از طراحــی محصــوالت ت ــد� پ ــت می کن دریاف
ــر می شــود� در ایــن مــدت، قطعــات تولیــدی بوتــان  تولیــد شــرکت بوتــان ده براب
ــرد�  ــرار می گی ــتور کار ق ــادرات در دس ــود و ص ــی می ش ــات واردات ــن قطع جایگزی
در ســال 13۸0، کارخانــه ی بوتــان بــه شــهرک صنعتــی کاوه منتقــل می شــود تــا 
ــج  ــد پکی ــا تولی ــت داشــته باشــد� دهــه ی هشــتاد ب ــرای فعالی فضــای بیشــتری ب
ــود�  ــروع می ش ــن ش ــوم آب گرم ک ــل س ــان و نس ــی بوت ــواری ایتالیای ــوفاژ دی ش
ــوت  ــر پیش کس ــوح تقدی ــب ل ــود� کس ــدازی می ش ــاوه راه ان ــدرن س ــه ی م کارخان
ــوح برتــر رویــه ی آب گرم کــن دیــواری از  صنعتــی از ســوی وزارت صنایــع، اخــذ ل
فرهنگســتان هنــر و مرکــز توســعه ی صــادرات، انتخــاب به عنــوان واحــد نمونــه ی 
ــده ی  ــومین تولیدکنن ــه ی س ــب رتب ــر، کس ــت برت ــتاندارد و کیفی ــوری در اس کش
ــزرگ آب گرم کــن دیــواری در دنیــا، دریافــت مــدال طــالی تحقیــق و توســعه از  ب
وزارت صنایــع، راه انــدازی مرکــز مــدرن مدیریــت ارتبــاط مشــتریان و تولیــد اولیــن 
ــا  ــا باالتریــن رده  ی انــرژی و اولیــن پکیــج شــوفاژ دیــواری ب آب گرم کــن آیونایــز ب

محفظــه ی احتــراق بســته برخــی از افتخارهــای بوتــان در ایــن دوره اســت� 
در میانــه ی ایــن دهــه، در همایــش روز صنعــت ســال 13۸5، محمــود 
ــد  ــد و می گوی ــه می کن ــت گالی ــتد و از صنع ــون می ایس ــت تریب ــژاد پش احمدی ن
ــت�  ــبیه اس ــاژ ش ــه مونت ــتر ب ــاده، بیش ــاق افت ــته اتف ــال های گذش ــه در س آنچ
ــنوند،  ــره ی او را می ش ــادی و غیرمنتظ ــای غیرع ــا حرف ه ــا و کارآفرین ه صنعتگره
ولــی مواظب انــد حرفــی نزننــد و می ترســند کــه مبــادا هــر کلمــه ای بــه مشــکلی 
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ــم ها و  ــت اس ــد� او هیچ وق ــن نمی توان ــن��� محس ــی محس ــود، ول ــل ش ــازه تبدی ت
ســمت ها را جــدی نگرفتــه اســت� شــجاعت و جســارت هــم دارد و خــالِف همیشــه 
ــه  ــه می شــود� رو ب ــد برافروخت ــد اســت، از آن قضــاوِت بعی ــر از لبخن ــه آرام و پ ک
ــنجانی  ــمی رفس ــت های دوره ی هاش ــتد و از سیاس ــش می ایس ــتان و همکاران دوس
و ســیدمحمد خاتمــی دفــاع می کنــد� صــدای خــودش را می شــنود کــه در 
ــذرد و در  ــه راه آذری می گ ــد و از س ــه می کن ــدر زمزم ــه ی پ ــک خان کارگاه کوچ
ــده  ــپانیا بریده بری ــن اس ــوط تلف ــوی خط ــد و ت ــالب می پیچ ــالن های دادگاه انق س
ــخصیت  ــاده و باش ــرِد س ــر م ــن اند و تصوی ــی روش ــای تلویزیون ــود� دوربین ه می ش
ــاال از  ــی را پشت ســر گذاشــته و ح ــی طوالن ــه راه ــد ک ــت می کنن ــی را ثب و نجیب
ــم  ــت آخر ه ــت� دس ــرده اس ــه ک ــران تجرب ــت ای ــه صنع ــد ک ــی می گوی اتفاق های
ــه  ــش را ب ــت و صحبت ــت اس ــار مملک ــه ی افتخ ــت مای ــه صنع ــد ک ــد می کن تأکی

ــن� ــع و مطمئ ــرد، قاط ــان می ب پای
ــنواره  ی  ــن جش ــن اولی ــوح زری ــده ی ل ــان برن ــه بوت ــت ک ــال اس ــن س در همی
مشــهورترین برندهــای جهــان می شــود؛ اولیــن شــرکتی کــه راه گاز را بــه خانه هــای 
ایرانــی بــاز کــرد و خــب، رقیــب هــم کــم نداشــت� نشــان ها و شــرکت های بزرگــی 
بــا قدمت هــای طوالنــی بــا شــرایطی کــه پــس از انقــالب اســالمی ایجــاد شــد، از 
بیــن رفتنــد و بــه خاطــره تبدیــل شــدند، از کفــش ملــی تــا خــودکار بیــک؛ امــا 
بوتــان توانســت مــدام خــودش را بــه روز کنــد تــا همچنــان ســهم مهمــی از بــازار 
ــن  ــدر مهم تری ــه ی راه پ ــی کســی اســت کــه در ادام داشــته باشــد� محســن خلیل
نقــش را در توســعه ی شــرکت و مانــدگاری ایــن برنــد داشــت و هنــوز هــم بوتــان 
ــی  ــد »انتخاب ــردم می دانن ــد، م ــازار وارد می کن ــه ب ــه ب ــدی ک ــول جدی ــر محص ه
مطمئــن« اســت� راز ایــن مانــدگارِی مــداوم چیســت؟ همه چیــز بــه ذهــن و قلــب 
محســن برمی گــردد و ارزش هایــی کــه شــخصیت او را شــکل داده انــد و باورهایــش 
ــر  ــان را ب ــم و روابطم ــرام می گذاری ــر احت ــه یکدیگ ــا ب ــرام: م ــاخته اند� »احت را س
ــراری  ــال برق ــواره به دنب ــا هم ــرد: م ــم� بُرد/بُ ــذاری می کنی ــاد پایه گ ــاس اعتم اس
رابطــه برد/بــرد هســتیم و نظــرات خــود را بــا صراحــت مطــرح می کنیــم� همــکاری: 
مــا افــرادی پیش قــدم بــرای همــکاری هســتیم و تــالش و اثربخشــی یکدیگــر را ارج 
ــم  ــر مبنــای تحلیــل اطالعــات تصمیــم می گیری ــا ب می نهیــم� مســئولیت پذیری: م
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ــاد  ــوآوری: مــا همــواره ی ــم� یادگیــری و ن و مســئولیت اقدامــات خــود را می پذیری
ــدف  ــا ه ــواره ب ــا هم ــت: م ــم� حمای ــوآوری می کنی ــم و ن ــاد می دهی ــم، ی می گیری
ــاور دارد  ــن ب ــم�« محس ــدم برمی داری ــط ق ــع مرتب ــع جوام ــش مناف ــظ و افزای حف
کــه اهمیــت و ارزش منافــع گروهــی و منافــع ملــی بیشــتر از منفعت هــای فــردی 
ــاور و  ــن ب ــد، ای ــام می ده ــه انج ــکلی ک ــای تش ــن در فعالیت ه ــرای همی ــت؛ ب اس
پایبنــدی باعــث می شــود دیگــران بپذیرنــد و همــراه او حرکــت کننــد� بــا ورود گاز 
مایــع بــه خانــه، مغــازه و مؤسســه بــود کــه کیفیــت کار و زندگــی افزایــش یافــت و 

بوتــان بــه یــک نــام اطمینان بخــش بــرای مــردم تبدیــل شــد�

اعتماد و اطمینان و خصلت های دیگر
در دهــه ی پنجــاه شمســی، محســن دنبــال چــاره ای اســت تا مــردم را به اســتفاده 
از گاز مایــع ترغیــب کنــد و ایــده اش را بــا کارکنــان بوتــان در میــان می گــذارد؛ یــک 
دســتگاه اجــاق گاز بــا دو عــدد ســیلندر را قســطی بــه خریدارهــا تحویــل می دهیــم و 
آن هــا هــر روز فقــط یــک تومــان پرداخــت می کننــد� بعضی هــا موافــق و بعضی هــا 
مخالف انــد� مشــتری می آیــد و چنــد ســفته امضــا می کنــد و اجــاق گاز و ســیلندرها 
را تحویــل می گیــرد� بعــد، نصاب هــای شــرکت هــم بــه خانــه  اش می رونــد و 
آشــپزخانه  اش را راه می اندازنــد� مخالف هــا پیش بینــی می کننــد: »محســن خان! 
ــند و از  ــم می کش ــان ه ــط و نش ــد�« خ ــت نمی کنن ــط ها را پرداخ ــتری ها قس مش
ــگار همــه ی مشــتری ها را  ــودِن چنیــن شــیوه ای می گوینــد� محســن ان بی نتیجــه ب
جلــوی چشــم خــودش می  بینــد کــه برمی گردنــد و بدهی شــان را تســویه می کننــد� 
بــرای همیــن نگــران نیســت� البتــه، خیال بــاف هــم نیســت� واقعیــت ایــن اســت کــه 
ــه دلــش راه نمی  دهــد� عاقبــت چــه  ــرس ب ــه مــردم اعتمــاد دارد و هیچ وقــت ت او ب
ــان واقعیتــی  اتفاقــی می افتــد؟ همــان کــه محســن می گفــت� رؤیــای کارکنــان بوت
ــم  ــان را منظ ــد و بدهی هایش ــتری ها می آین ــد مش ــد� 95 درص ــه او می دی ــود ک ب

ــد� ــویه می کنن تس
محســن همیشــه این جــوری بــوده اســت� بــا مهربانــی و اطمینــان از مشــتری ها 
ــد خــدا  ــا بگوین ــدگان و مشــتریان م ــک درصــد از مصرف کنن ــی ی ــد:  »حت می گوی
پــدرش را رحمــت کنــد کــه کار در آشــپزخانه هایمان را آســان و تمیــز کــرد و مــا 
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را از دود و دم خــالص کــرد، همیــن بــرای مــن کافــی اســت�«
ــی،  ــاخص صنعت ــای ش ــر از چهره ه ــد نف ــی از یک ص ــم وقت ــد ه ــال ها بع س
ــا  ــود و آن ه ــؤال می ش ــی س ــاره ی محســن خلیل ــران درب ــی ای ــی و فرهنگ اجتماع
ــای او می نویســند، همگــی از محســن  ــاره ی ویژگی ه ــد و درب نظرشــان را می گوین
بــا عبارت هــای صنعتگــر برجســته، بنیان گــذار تشــکل های صنعتــی، دلســوز 
میهــن، فــردی خســتگی ناپذیر، ســخت کوش، مــردم دار، دیــن دار، عاشــق توســعه ی 
کشــور و الگویــی بــرای رفتــار نیــک یــاد می کننــد� کلماتــی دل نشــین کــه کنــار 
هــم قــرار گرفتــِن آن هــا تصویــری نزدیــک از شــخصیت محســن را نشــان می دهــد�

ــتر  ــا را دارد و بیش ــن ویژگی ه ــه ی ای ــران هم ــت ای ــرد خســتگی ناپذیر صنع م
از هرچیــزی پرچــم دار جنبــش تشــکل گرایی اســت� او در ســال 134۲، ســندیکای 
ــت  ــه عضوی ــال 135۲ ب ــت� س ــرده اس ــیس ک ــع را تأس ــدگان گاز مای توزیع کنن
ــع  ــازندگان صنای ــورای س ــده و ش ــی درآم ــندیکای لوازم خانگ ــره ی س هیئت مدی
ــت�  ــرده اس ــیس ک ــع را تأس ــران صنای ــن مدی ــد انجم ــال بع ــت س ــوز و هف گازس
ــئولیت  ــال مس ــن س ــوده و چندی ــی کار ب ــورای عال ــان در ش ــده ی کارفرمای نماین
ــی  ــاق بازرگان ــت� در ات ــته اس ــده داش ــر عه ــع را ب ــر صنای ــاوران وزی ــورای مش ش
تهــران و ایــران ســمت داشــته و حتــی عضــو هیئت امنــای صنــدوق تأمیــن 
اجتماعــی و رئیــس هیئت مدیــره ی کنفدراســیون صنعــت ایــران هــم بــوده اســت�

ــه  ــک ب ــور، کم ــع در کش ــت گاز مای ــت صنع ــزی فعالی ــارکت در پایه ری مش
ــب و  ــن کت ــه و تدوی ــع، تهی ــتانداردهای گاز مای ــن اس ــرای تدوی ــی ب ــاد مبنای ایج
سیســتم های آموزشــی بــرای دســت اندرکاران صنعــت گاز مایــع، پایه گــذاری 
ســاخت لــوازم گازســوز در کشــور، ایجــاد خوداتکایــی در فعالیــت صنعتی خدماتــی 
ــازی  ــال مخــازن ذخیره س ــل و انتق ــزات نق ــذاری ســاخت تجهی ــع، بنیان گ گاز مای
ــی  ــی و مهندس ــای فن ــذاری فعالیت ه ــه، بنیان گ ــار مربوط ــت فش ــزات تح و تجهی
صنعــت گاز مایــع، بنیان گــذاری پژوهشــکده ی صنعتگــر و عنوان هــای بســیار 

ــی وجــود دارد�  ــم در ســابقه ی کاری محســن خلیل دیگــری ه

آرزوی آخر
ــود  ــود کــه محســن می ترســید اگــر خــودش نباشــد، صنعــت گاز ناب ــی ب زمان
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و بوتــان محــو شــود� بعــد از شــصت و چنــد ســال زندگــی و کار مســتمر، حــاال او 
می دانــد ســبک و ســلوکی کــه ترویــج کــرده اســت، در قالــب نهادهــا و بنگاه هــا و 
ــد� انســان هایی کــه همــکار  ــی می مان ــد، باق ــر گرفته ان ــه از او تأثی مؤسســه هایی ک
ــته  ــد و خس ــت ناامی ــه هیچ وق ــد ک ــن را دیده ان ــد، محس ــق او بوده  ان ــار و رفی و ی
ــن خان  ــت� محس ــتاده اس ــری ایس ــاری و دردس ــختی و بیم ــر س ــای ه ــده و پ نش
ــود؟  ــد نمی ش ــوری ناامی ــد؟ چط ــوری کار می کن ــد؟ چط ــل می کن ــوری تحم چط
حقیقــت ایــن اســت کــه محســن نیمــی طاقــت اســت و نیمــی دیگــر عشــق� البتــه، 

ــزد� نمی تــوان از طاقــت و عشــق گفــت و حرفــی از مینــا ن
ــر  ــوره، دخت ــا منص ــی ب ــان انگلیس ــای زب ــین، در کالس ه ــر حس ــا، دخت مین
محمــود، آشــنا می شــود� حســین ریاحــی پزشــک و جــزو چهره هــای سرشــناس و 
معتمــِد تهــران اســت� دختــرش هــم جــوان و ســاده و وجــودش لبریــز از مهربانــی 
و شــادی اســت� دوســتی مینــا و منصــوره پــر از خنده هــای ریــز و روزهــای خــوش 
ــه  ــل ب ــه ی تحصی ــرای ادام ــا ب ــه مین ــا اینک ــت ت ــی اس ــای به یادماندن و مهمانی ه
لنــدن مــی رود� در تابســتان 133۸، منصــوره و همســرش، پرویــز، هــم بــرای درمــان 
ــر را  ــاره همدیگ ــوره دوب ــا و منص ــا، مین ــد از مدت ه ــوند� بع ــس می ش ــازم انگلی ع
ــرای  ــن زوج ب ــا ای ــت ب ــد� مصاحب ــز می خندن ــوخی های پروی ــه ش ــد و ب می  بینن
مینــا شــیرین و خواســتنی اســت و خــب، او لنــدن را بیشــتر می شناســد و دلــش 
می خواهــد بــه دوســت قدیمــی اش کمــک کنــد� مهمانی هــای شــام در لنــدن هــم 
برقــرار اســت� دو هفتــه کــه می گــذرد، مــرِد جــواِن برازنــده ی خجالتــِی عینکــی از 
راه می رســد: محســن� معاینــه ی پزشــکِی منصــوره و پرویــز و اقامــت محســن کــه 
ــا  ــرا خلیلی ه ــرت چ ــه نظ ــد: »ب ــی اش می پرس ــا از هم اتاق ــود، مین ــی می ش طوالن
در لنــدن مانده انــد؟« هم اتاقــِی مینــا می خنــدد و می گویــد: »شــاید برایــت 
ــال  ــوز دو س ــت و هن ــاله اس ــدد� بیست س ــم می خن ــا ه ــد�« مین ــی دیده ان خواب

دیگــر تــا پایــان دانشــگاه او مانــده و خیــال ازدواج اصــاًل در ذهنــش نیســت�
ــا مهنــدس جــوان رودررو می شــود� محســن  ــی هتــل ب چنــد روز بعــد، در الب
ــد و حــاال  ــا راه افتاده ان ــدرش دور دنی ــا پ ــد� از اینکــه ب از درس و دانشــگاه می گوی
ــان دارد و  ــاره ی بوت ــی درب ــای خوب ــد� خبره ــان را راه انداخته ان ــب وکار خودش کس
ــا  ــه دنی ــد ک ــد� می گوی ــده را شــیرین و خواســتنی می کن ــه آین ــی ک امیدواری های
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را چطــوری می بینــد و چــه خیال هایــی بــرای پیشــرفت صنعــت گاز در ایــران دارد� 
بعــد هــم لیــوان آب را برمــی دارد و می نوشــد� خنکــی آب بــه او آرامــش می دهــد 
ــا  ــد:  »آی ــن می پرس ــؤدب و متی ــد و م ــا زل می زن ــه مین ــرد ب ــان و خون س و مهرب
ــد ذوق و  ــد بای ــود� نمی دان ــگفت زده می ش ــا ش ــد؟« مین ــن ازدواج می کنی ــا م ب
خوشــِی تــوی دلــش را جــدی بگیــرد یــا هــول و آشــوبی کــه نگرانــش کــرده اســت� 
ازدواج؟ هیــچ خیــال نمی کــرد کــه محســن از ازدواج حــرف بزنــد و خــب، اولیــن 
ــد�  ــنهاد ازدواج می ده ــه او پیش ــطه ب ــدون واس ــردی رودررو و ب ــه م ــت ک ــار اس ب
بایــد چــه کار کنــد؟ تصمیــم درســت چیســت؟ دانشــکده را رهــا کنــد و زِن محســن 
ــوذی  ــؤال هایی م ــت؟ س ــال میناس ــر ایدئ ــن همس ــی محس ــن��� یعن ــود؟ محس ش
ــرار  ــی برق ــکوتی طوالن ــد� س ــی بزن ــد او حرف ــد و نمی گذارن ــزش می دون ــوی مغ ت
ــا  ــر و صف ــر از مه ــی پ ــک زندگ ــن ی ــد: »م ــا می گوی ــت آخر مین ــود و دس می ش

ــام قــول داده ام�« ــه باب ــد درســم را تمــام کنــم؛ چــون ب می خواهــم و بای
محســن چــی دارد بگویــد؟ او هیــچ مشــکلی نــدارد و بــا شــور و شــعف 
ــی  ــا هــم خیل ــه بدهــد� مین ــدن ادام ــه درس خوان ــد ب ــا می توان ــد کــه مین می گوی
ــه  ــد ک ــی می گوی ــردی رؤیای ــد و از م ــه می نویس ــادرش نام ــدر و م ــرای پ زود ب
ــاران��� وقتــی نامــه ی  صنعتگــری سی ســاله اســت، بــه نرمــِی ابــر و آرامــش آورِی ب
ــه اســتاد  ــازرگان، ک ــدر از مهنــدس ب ــر ریاحــی می رســد، پ ــه دســت دکت ــا ب مین
ــته ای  ــق و شایس ــیار الی ــوان بس ــد: »ج ــو می کن ــت، پرس وج ــوده اس ــن ب محس
ــه  ــترک چ ــی مش ــم در زندگ ــوده ام و نمی دان ــر او نب ــن همس ــد م ــت� هرچن اس

ــد داشــت�« ــا همســرش خواه ــاری ب رفت
ــه  ــادرش ب ــود و م ــا آقامحم ــردد و ب ــران برمی گ ــه ای ــن ب ــد، محس ــاه بع دو م
ــی راحــت  ــوخ طبع خیل ــیرین و ش ــاِن ش ــی رود� آقاج ــواده ی ریاحــی م ــدار خان دی
حــرف دل خــودش و پســرش را می زنــد و از احســاس محســن بــه مینــا می گویــد� 
همیــن حرف هــای دل نشــین خطــوط چهــره ی پــدر مینــا را بــاز می کنــد و 
ــاز  ــا آغ ــا و ریاحی ه ــِی خلیلی ه ــی آورد و دوســتی و فامیل ــش م ــه لب های ــده ب خن
ــت1339  ــتم اردیبهش ــتند� هش ــم هس ــر عروس خان ــه منتظ ــر هم ــود� دیگ می ش
ــذار  ــا واگ ــه مین ــالق را ب ــق ط ــه ح ــن ک ــود� محس ــزار می ش ــم ازدواج برگ مراس
ــای  ــت و طرف داره ــی اس ــروس دیدن ــواده ی ع ــادِی خان ــگفتی و ش ــد، ش می  کن
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ــی رود  ــس م ــه انگلی ــا ب ــم مین ــد ه ــار روز بع ــوند� چه ــر می ش ــن چندبراب محس
ــردد�  ــران برمی گ ــه ای ــره، ب ــود و باالخ ــام می ش ــه درس او تم ــال 1341 ک ــا س ت
زندگــی مشــترک مینــا و محســن آغــاز می شــود� او در اولیــن فرصــت در کنکــور 
سراســری شــرکت می کنــد و تحصیــل در رشــته ی علــوم اجتماعــی را در دانشــگاه 
ــدن  ــا خوان ــی را ب ــب های طوالن ــرش ش ــن و همس ــد� محس ــه می ده ــران ادام ته
ــا دکارت  ــون ت ــقراط و افالط ــد، از س ــپری می کنن ــی س ــای جامعه شناس کتاب ه
ــردی  ــا رویک ــا ب ــود ت ــث می ش ــا باع ــا مین ــای او ب ــه و گفت وگوه ــر� مطالع و وب
ــی و  ــش اجتماع ــم بین ــد و کم ک ــتفاده کن ــی اش اس ــات مهندس ــد از معلوم جدی
ــد هــم می شــوند: مــژده و  جهان بینــی اش تغییــر می کنــد� آن هــا صاحــب دو فرزن
پیمــان� هم زمــان بــا بــزرگ شــدن بچه هــا، مینــا درس می خوانــد و دکتــری علــوم 

ــود� ــد می ش ــکده ی دماون ــتاد دانش ــرد و اس ــی می گی اجتماع
ــران  ــول آور ته ــی و خاموشــی های ه ــت نظام ــالب اســت و حکوم ــرودار انق گی
و محســن دیگــر فرصــت نمی کنــد بــه مســئولیت هایش در خانــواده برســد� 
ــاال خــودت  ــرده ام و ح ــن م ــن م ــال ک ــد: »خی ــا می گوی ــه مین ــم ب ــک شــب ه ی
ــی���  ــد، ول ــا نمی کن ــا را ره ــه همســرش آن ه ــن اســت ک ــا مطمئ مســئولی�« مین
ــد  ــر نمی توان ــه دیگ ــد ک ــت� او می دان ــه اس ــودش را گرفت ــم خ ــن تصمی محس
ــی  ــدازه ی کاف ــان به ان ــور بوت ــق ام ــد� رتق  وفت ــش بکن ــا و بچه های ــه مین ــی ب کمک
مشــکل اســت� محســن امیــدوار اســت کمــی فاصلــه کمــک کنــد تــا مینــا حــال 
ــش  ــرای همیــن، از او می خواهــد چمدان ــده ی بهتــری داشــته باشــد� ب و روز و آین
ــار  ــد کن ــش می خواه ــد� دل ــروع کن ــو ش ــاره از ن ــرود و دوب ــران ب ــدد و از ای را ببن
ــه  ــان سرنوشــتی اســت ک ــد� بوت ــی نمی توان ــر و پســرش باشــد، ول همســر و دخت
ــژده و  ــا و م ــه مین ــن می شــود ک ــای او گذاشــته اســت� همی راه دیگــری پیــش پ
ــد؛ تنهــا کشــوری  ــه اســپانیا را می خرن ــد و بلیــت ســفر ب پیمــان چمــدان می بندن
کــه ویــزا نمی خواهــد� وقتــی بــه مقصــد می رســند، چنــد روزی در هتــل زندگــی 
می کننــد تــا اینکــه مینــا آپارتمــان کوچکــی اجــاره می کنــد� هــر جمعــه، ســاعت 
ــگ  ــه جن ــم ک ــد ه ــد� بع ــی دارن ــرار تلفن ــن ق ــا محس ــه ب ــر در مدرس ــار عص چه
ایــران و عــراق شــروع می شــود، محســن بــه مینــا توصیــه می کنــد طــالق بگیــرد 
ــاده اســت�  ــق افت ــد از رون ــان اســت� تولی ــر بوت ــد� خــودش درگی ــا بمان و همان ج
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بحــران مصــادره می گــذرد و ماجــرای پرونده هــای متعــدد در دادگاه انقــالب 
ــی  ــه خال ــگار یک مرتب ــا ان ــوی دل مین باعــث شــده اســت ممنوع الخــروج شــود� ت
ــد از خــودش مواظبــت کنــد و برایــش ســاده تر  می شــود� او خیلــی خــوب می توان
ــودش را از  ــدارد و خ ــری ن ــا تعلق خاط ــه آن ه ــن ب ــد محس ــال کن ــه خی ــت ک اس
ــای  ــا مبل ه ــک ب ــان کوچ ــان آپارتم ــد در هم ــد� او می توان ــار بکش ــی او کن زندگ
ــد و  ــد، بمان ــان را می گیرن ــراغ پدرش ــدام س ــه م ــه ک ــا دو بچ ــز ب ــتیکی قرم پالس
ــود و  ــدار می ش ــح بی ــر روز صب ــی ه ــد؛ ول ــرک کن ــن را ت ــرد محس ــم بگی تصمی
ــد و عاشــق باشــد و در  ــد تحمــل کن ــد کــه می توان ــه می بین ــوی آین خــودش را ت
ــا مهــر و صبــر بســیاری کــه  انتظــار محســن بمانــد� انتخــاِب او زندگــی اســت و ب
ــژده و  ــد� م ــت می  کن ــا را تربی ــوم خلیلی ه ــل س ــد و نس ــن می مان ــا محس دارد، ب
پیمــان در معتبرتریــن دانشــگاه های بین المللــی تحصیــل می کننــد و به رغــم 
ــرای  ــی، ب داشــتن پیشــنهادهای کاری خــوب از ســوی ســازمان های مطــرح جهان
کمــک بــه محســن برمی گردنــد تــا بــا همدیگــر ارابــه ی صنعــت ایــران را حرکــت 
ــد: »در  ــرآورده کنن ــن را ب ــد، آرزوی محس ــژده بتوانن ــان و م ــاید پیم ــد� ش بدهن
ــه  ــه آن رســیدم� هــدف اساســی ای ک ــم، ب ــه رفت ــی ک ــر هدف ــال ه زندگــی به دنب
ــران  ــن اســت کــه ای ــود��� آرزوی مــن ای ــران ب ــه آن نرســیدم صنعتــی کــردن ای ب
صنعتــی شــود� اینکــه ســرمایه ی اجتماعــی در ایــران اشــاعه پیــدا کنــد، بــه ایــن 

ــد و وارســته شــوند�« ــاد بگیرن معنــی کــه ایرانیــان رفتــار صحیــح را ی

منابع
جمالــی، مهــدی )1391(، زندگی نامــه و خدمــات علمــی، فرهنگــی و اقتصــادی مهنــدس محســن 

خلیلــی� تهــران: انجمــن آثــار و مفاخــر فرهنگــی�
چمنی آذر، حمید )13۸9(، محسن خلیلی از زبان دیگران� تهران: البرز فر دانش�

ــال«،  ــول ۶0 س ــه ط ــی ب ــد؟ راه ــق ش ــرا موف ــران چ ــت ای ــدر صنع ــد )1393(، »پ ــی، محم عدل
ــن� ــن، 17 بهم ــایت خبرآنالی وب س
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فصل چهارم

مردی که 
هر روز متولد می شود
داستان زندگی عباس موسوی رهپیما، 
بنیان گذار فومن شیمی

نویسنده: سارا برومند





انتخاب هدف در دل نهضت ملی شدن نفت 
هشتمین سالگرد کودتای ۲۸ مرداد در پیش بود� همه ی این مدت این همه التهاب 
زیر خاکستر مانده بود و نبض دانشگاه در این سال گویا تپش تازه ای را حس می کرد� از 
گوشه و کنار خبر می رسید اعتصابی در دانشگاه فنی روی خواهد داد و عباس که دل در 
گروی دکتر مصدق و نهضت ملی شدن صنعت نفت داشت، خودش را با اعتصاب همدل 
می دیــد� ســال 1341 بــود و عباس موســوی رهپیمــا ســال پایانی دانشــگاه را 
می گذراند� بر اساس تصمیم دانشجویان و حرکتی که از سوی جبهه ی ملی سر و سامان 
گرفت، اعتصاب بزرگی در دانشــگاه تهران برگزار شد� دانشجویان در محوطه ی دانشگاه 
تحصن کردند و خواسته هایشــان را شعار دادند� عباس هم در این رودخانه با مسیر آب 

پیش می رفت و بی هیچ وابستگی حزبی این حرکت را همراهی می کرد� 
تا آن زمان ورود نیروهای نظامی به محوطه ی دانشــگاه ممنوع بود و نگرانی از این 
بابت اعتصاب را تهدید نمی کرد� ســاعتی از تحصن نگذشــته بود که نیروی نظامی به 
محوطه ی دانشگاه سرازیر شد و حریم دانشگاه را شکست� جوش و خروش زیادی حاکم 
شد و دانشجویان بهت زده حاضر نبودند به اعتصاب خود پایان دهند� نیروهای نظامی به 
ضرب و شتم دانشجویان مشغول بودند که یکی از اعضای اصلی جبهه ی ملی آمد و برای 
دانشجویان متحصن سخنرانی کرد و در انتها گفت که میان آن ها و دستگاه صحبت هایی 
شده و بهتر است دانشجویان برای آن که صدمه ای نبینند، تحصن را بشکنند� افراد حزب 
محوطه ی دانشــگاه را ترک کردند، اما دیگر دانشجویان که وابستگی حزبی نداشتند تا 
صبح به تحصن ادامه دادند تا این که یورش نیروهای نظامی تحصن را شکست و با ضرب 
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و شتم وادارشان کردند دانشگاه را ترک کنند� این اولین حرکت سیاسی بعد از ۲۸ مرداد 
سال 133۲ در دانشکده  ی فنی دانشگاه تهران بود که عباس همراهی اش می کرد و سبب 

شد جدی تر به گسترش نهضت ملی نفت بیندیشد و راهکاری برای بسط آن بیابد� 
***

کودتای ۲۸ مرداد بســیاری را با خود همدل کرده بود و عباس پانزده ســاله را نیز 
بی نصیب نگذاشــته بود� او که در آن زمان در دبیرستان مروی تهران دوران متوسطه را 
ســپری می کرد، روحش از این اتفاق آزرده شــده بود و عالقه داشت به نحوی با دکتر 
مصــدق و اعتقاداتش همراهی کند، اما تمایالت سیاســی نداشــت و نمی خواســت با 
فعالیت های حزبی و سیاسی عجین شود� ملی شدن صنعت نفت توسط دکتر مصدق به 
زندگی عباس سمت و سوی تازه ای داد، خودش را به این جریان سپرد و تصمیم گرفت 
این صنعت را در جهت تازه ای توســعه دهد� این باور ســبب شد عزمش را جزم کند و 
بالفاصله پس از پایان دوران متوســطه در رشته ی شیمی نفت دانشکده ی فنی دانشگاه 
تهران پذیرفته شود� این رشته پتانسیل تازه ای برایش فراهم می کرد تا بتواند نفتی را که 
در کشــور وجود داشت، در شکل و قالب تازه ای بگنجاند و از آن ارزش افزوده بسازد� با 
این تفکر در دوران دانشــگاه از دانش های موجود استفاده کرد و توانست گریس تولید 

کند؛ محصولی که تا آن زمان به کشور وارد می شد� 
احســاس می کرد اعتقادات دکتر مصدق تنها در بعد سیاسی تجلی پیدا نمی کند و 
ملی کردن صنعت نفت تقویت کننده ی این نظریه بود� احســاس می کرد استقالل مورد 
نظر دکتر مصدق با تولیدات مشتق نفت در کشور اتفاق می افتد و او می تواند با باورهایش 

این مسیر را بپیماید� 

نوه ی حاج جلیل بودن 
روزهای گرم مرداد در فومن شــروع شده بود� در خانه ی حاج سید محمد موسوی، 
تاجر معروف نســاجی، جوش و خروشی برپا بود� ساعتی از روز نگذشته بود که صدای 

گریه ی پسربچه ای به گوش اهالی محل رسید و نوید تازه ای برای اهالی فومن بود� 
عباس اولین فرزند و تنها پســر خانواده ی موسوی بود و پدر امیدهای فراوانی در او 
می دید� روز به روز در آن شــهر کوچک رشــد می کرد و تالش و سخت کوشــی پدر را 
می دید� پدربزرگش، سید جلیل موســوی فرد، صاحب کرامت بود و مردم شهر احترام 



149 مردی که هر روز متولد می شود

ویژه ای برایش قائل بودند� مزارش در مسجد باالمحله ی فومن قرار داشت و کرامتش به 
نحوی بود که بســیاری از اهالــی فومن به نامش نذر می کردنــد� از این جهت عباس 

مسئولیتی را که پس نگاه اهالی فومن پنهان بود، حس می کرد� 
»در یک خانواده ی مذهبی و متوســط در فومن بزرگ شــدم� پدرم تجارت پارچه 
داشت� تاجر بسیار سخت کوشی بود و نحوه ی زندگی اش همیشه من را تحت تأثیر قرار 
می داد� واقعاً ســخت کوش بود و مردم به او احترام می گذاشتند� پدربزرگم، سید جلیل 
موسوی، خدا رحمتشان کند، فردی صاحب کرامت و بسیار مورد احترام مردم بود و به 
همین دلیل قبرشان داخل مسجد باالمحله فومن قرار گرفته است� در چنین خانواده ای 

بزرگ شدم و مهربانی و صداقت را از مادر و سخت کوشی را از پدر فراگرفتم�«
فومن شــخصیت عباس را شــکل می داد و او را برای آن چه در انتظارش بود، آماده 

می کرد� 
»فومن محیطی آرام و ســاکت و مذهبی بود� شــهر بزرگی نبود و مردم همدیگر را 
می شناختند� زندگی در محیطی که همه همدیگر را می شناسند، خیلی مفید است و آدم 
را از بعضی مضرات و گرایش های بد دور می کند� در این محیط افراد مثل دوربین شما 
را می بینند� به همین خاطر همیشــه بدون ادعا سعی کردم هر کاری می کنم، بهترین 
خودم باشم� بعدها که کار صنعتی انجام دادم، این آموزه با من آمد و سبب شد بهترین 
خودم را بسازم و محصوالتی که تولید می کنم، کیفیت  باالیی داشته باشد و مورد اقبال 

مردم قرار بگیرد�«
در این شهر کوچک عباس، نوه ی حاج موسوی، مسئولیت بزرگی احساس می کرد و 
فکر می کرد باید کار بزرگی انجام دهد� به واسطه ی این جایگاه تمایزی میان او و دیگران 
وجود داشت و در پی آن بود که این انتظار را برآورده کند� سخت کوشی پدر این باور را 
در ذهنش پررنگ تر می کرد و معتقد بود باید قدمی بر دارد که بلندتر از قدم پدرش باشد� 

مدرسه ای که پدر ساخت 
دوران کودکی عباس سپری می شد و باید دوران متوسطه را آغاز می کرد� آن سال ها 
فومن تا کالس نهم بیش تر نداشت و بچه های فومنی باید برای ادامه ی تحصیل به شهر 
دیگری می رفتند� این دغدغه ســبب شــد حاج محمد در مقطع سیکل دوم در فومن 
مدرسه ای بسازد و آن را به آموزش و پرورش اهدا کند تا بچه های فومنی بتوانند بدون 
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دغدغه، در شهر خودشان تحصیالت متوسطه را به پایان ببرند� 
»حدود پنجاه ســال از آن زمان می گذرد� در فومن تنها تا سیکل اول، یعنی کالس 
نهم کالس داشتیم� برای ادامه ی تحصیل ناچار بودم به شهر دیگری بروم� تصمیم گرفته 
بودم به رشــت بروم� پدرم تصمیم گرفت برای ســیکل دوم مدرسه ای بسازد و آن را به 
آموزش و پرورش اهدا کند� این کار مســئولیت تازه ای برایم ایجاد می کرد� پدرم از من 
قول گرفت حاال که من مدرسه ساختم، تو باید دانشگاه بسازی� به دلیل قولی که به پدرم 
داده بودم، دانشکده ی فنی را در فومن ساختم� تا کالس یازدهم در فومن درس خواندم� 
آن زمان دو مدرک دیپلم می دادند؛ دیپلم علمی تا کالس یازدهم بود و کالس دوازدهم 
اختصاصی می شــد؛ یعنی رشــته ی ریاضی، ادبی و طبیعی� من در رشته ی مهندسی 
شــیمی نفت )ریاضی( شــرکت کردم و دانشــکده ی فنی قبول شــدم� انگیزه داشتم� 

می دانستم مسئولیت بیش تری دارم و باید کاری انجام بدهم�« 
عباس بخشی از تحصیالتش را در فومن و در مدرسه ی تازه تأسیس پدر سپری کرد 
و پس از آن راهی تهران شــد و در مدرســه ی مروی مشغول به تحصیل شد� حضور در 
تهران ســبب شد تا با پدر در صنعت نســاجی همراه شود� با اعتماد پدر خریدهایش را 
انجام می داد و اولین تجربه های کاری اش را پشت سر می گذاشت و تجارت و علم اقتصاد 

را از پدر می آموخت� 
در ســال های تحصیلش دانش آموز ممتازی بود و برای ســال دوازدهم در همه ی 
گرایش های رشــته  ی پزشکی، کشــاورزی و فنی قبول شد؛ اما از آن جا که به ریاضیات 
عالقه داشت و دغدغه  ی نفت با او بود، به مدرسه ی فنی رفت و رشته ی ریاضی را انتخاب 

کرد تا بتواند با ورود به رشته ی شیمی نفت هدفش را عملی کند� 

ایران گریس تأسیس می شود
دوران دانشــگاه که سپری شد، عباس در دانشکده ی فنی با رتبه ی دو مهندسی و 
حقوق ماهی هشــتصد و چهل تومان استخدام شد� دانشگاه برایش فضای مهمی بود تا 
خــودش را به روز نگه دارد و دانــش روز را برای هدفی که دارد، به کار بگیرد� بعد از دو 
سال که در دانشگاه مشغول تحصیل بود، تصمیم گرفت به هدفی که از ابتدا به دنبالش 
بود، بپردازد� او که در دوران دانشگاه توانسته بود گریس تولید کند، تصمیم گرفت آن را 
به تولید انبوه برساند� از یکی از آشنایان خواست انبار بالاستفاده اش را در غرب تهران در 
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اختیارش بگذارد� بخشــی از انبار را جدا کرد و با کمک یک کارگر تولید گریس را آغاز 
کرد� با همان کارگر روزی چهارصد کیلو گریس تولید و به بازار عرضه می کرد� 

»یکی از آشنایانم انبار بزرگی در خیابان دامپزشکی، خیابان رودکی داشت� دویست، 
سیصد متر از آن را گرفتم و دور تا دورش خشت و آجر دیوار کشیدم� انباری آب و برق 
نداشت و این موضوع کارها را سخت می کرد، اما دستگاه میکسر مکانیکی درست کردم 
که فقط با یک کارگر حرکت می کرد و توانستم گریس تولید کنم� کارم را با یک کارگاه 
کوچک و یک کارگر شروع کردم� برای شروع این کار و تولید و فروش محصول حداکثر 

ده هزار تومن کافی بود�«
چندی بعد کارش رونق گرفت و آن را توســعه داد� با دو سرمایه گذار شریک شد و 
کارخانه ای در یافت آباد تأســیس کرد� حاال تعداد کارکنان کارخانه به صد و پنجاه نفر 

رسیده بود و نام کارخانه ی ایران گریس برای همه شناخته شده بود� 
»وقتی خواستم کار را بزرگ تر کنم، پنج هزار متر زمین، ششصد متر سالن، چاه آب 
و همه ی این ها را هشتاد هزار تومان خریدم� چهل هزار تومان من گذاشتم، شصت هزار 
تومان هم دو شریکم پرداختند� از آن چهل هزار تومان بیست هزار تومان خودم داشتم، 
بیســت هزار تومان از پدرم گرفتم� این چهل هزار تومان سهم خرید آن کارخانه شد� با 
همان ســرمایه جلو رفتیم و  پروژه ی بزرگ تری پیش رویمان قرار گرفت که دســتگاه 
تقطیر بود� این پروژه تقریباً ششصد، هفتصد هزار تومان ارزش داشت که تقریباً نزدیک 
به یک میلیون دالر می شد� آن زمان دالر شش، هفت هزار تومان بود� هفتصد هزار تومان 

از بانک صنعت و معدن وام گرفتیم و با آن وام کار را توسعه دادیم�«

تولد فومن شیمی 
کارخانه ی یافت آباد رو به توســعه بود که قانون جدیدی تصویب شد� بر اساس آن 
قانون تمــام کارگاه ها و کارخانه های تولیدی باید به خارج از تهران منتقل می شــدند� 
عباس تصمیم گرفت کارخانه اش را به شهر خودش منتقل کند� سال 1355 بود و این 

انتقال کمک می کرد مواد اولیه راحت تر از شوروی وارد شود� 
در ســال 1355 کارخانه ی فومن شــیمی در شهر صنعتی رشــت احداث شد� این 
کارخانه فضای بیش تری برای توسعه داشت و به همین دلیل تصمیم گرفت برای اولین 
بار در ایران روغن ترمز تولید کند� کیفیت محصوالت فومن شیمی چنان بود که محصوالت 
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خارجی توان رقابت با آن را نداشــتند� کیفیت باال و قیمت متعادل و ارزان محصوالت 
سبب شــد رقبای خارجی  از بازار ایران خارج شوند� با اعتمادی که در مصرف کننده ی 
داخلی ایجاد شــده بود، کارخانه ی فومن شــیمی افق های تــازه ای را تجربه می کرد و 
محصوالتی تازه را  که از نفت مشتق  شده بود، تولید و روانه بازار کند� این برنامه توسعه ای 
ســبب تولید ضد یخ کاسپین شد و پس از آن محصوالت دیگری در این کارخانه تولید 
شــد؛ انواع روغن موتور، انواع روغن گیربکس، انواع روغن هیدرولیک از جمله تولیدات و 

اهداف بعدی این کارخانه بود� 
محصوالت خودرو جای خود را در بازار باز کرده بودند و فومن شــیمی برند آشنایی 
برای مصرف کننده ی ایرانی بود، اما  افق اهداف عباس وسیع تر از آن بود که به همین ها 
بســنده کند� تصمیم گرفت افق های تــازه ای را تجربه کند� بنابراین به ســمت تولید 
حشره کش رفت و حشره کش تار و مار را تولید کرد� سپس کارخانه  اش را گسترش داد 
و کارخانه ی فومن شــیمی به یک واحد صنعتی بزرگ تبدیل شد� حاال کارخانه ای که با 

یک کارگر آغاز به کار کرد، هزار و پانصد نفر پرسنل دارد� 

تن دادن به ریسک در برابر رقیب قدرتمند 
تأسیس کارخانه ی ایران گریس و فعالیت آن چندان بی دردسر نبود� عباس در حال 
فراهم کردن زمینه ها ی فعالیت کارخانه ی ایران گریس بود که مردی از طرف خانواده ی 
فرمانفرما نزد او آمد� در آن زمان خانواده ی فرمانفرما در مقیاس بســیار بزرگی گریس 
تولید می کردند� وکیل این خانواده به عباس گفت بهتر است از تأسیس کارخانه منصرف 

شود، زیرا توان رقابت با خانواده ی فرمانفرما را ندارد� 
عباس که در آن زمان در آزمایشگاه دانشگاه تهران مشغول کار بود، گفت: »من در 
دانشگاه مشغولم و تنها هشــتصد و چهل هزار تومان حقوق می گیرم� این حقوق برایم 
کافی نیست و باید در حوزه ی دیگری هم فعالیت کنم� ضمن آن که حرف شما مثل این 
اســت که به پزشکی بگویی چون پزشک توانمند دیگری وجود دارد، باید کارت را کنار 
بگذاری� تخصص من شیمی نفت است و عالقه مندم در این زمینه تجربه های تازه کسب 

کنم و چه شما بخواهید چه شما نخواهید به کارم ادامه خواهم داد�  
»کارخانه ی ایران گریس را که تأسیس کردم، رقیب ثروتمند و بزرگی مثل خانواده ی 
فرمانفرمایان داشتم� آن زمان در آزمایشگاه دانشکده ی فنی مدرس حدود سی دانشجو 



153 مردی که هر روز متولد می شود

بودم� آقایی نزد من آمد و خواست با من صحبت کند� گفت: پیامی از کارخانه ی رقیب 
شما دارم� بهتر است از این کار دست بردارید� گفتم: مثل این است که به پزشکی بگویند 
طبابت نکن� کار تخصصی  من مهندسی شیمی نفت است� دو نفر دیگر را هم به عنوان 
شریک وارد کار کرده ام و نمی توانم جا بزنم� باید این کار را تمام کنم� گفت: این را بدانید 
که آن ها پرقدرت و توانمندند و می توانند اذیتتان کنند� گفتم: من یک رشته ی کاری و 
شغل دارم� حقوقی که از دانشگاه می گیرم، هشتصد و چهل تومان است� هزینه ی زندگی 
باالســت و باید کار کنم� گفت: اگر از این کار دست بکشید، مادام العمر ماهی سه هزار 
تومان به شما پرداخت می شــود� گفتم: متأسفانه نمی توانم این کار را بکنم� این کار را 
دوست دارم و مصمم به انجام آن هستم و دو نفر هم شریک دارم� بعد هم، پل های پشت 
سرم شکسته است� هرکاری می خواهند بکنند� گفت: شما این جا استاد و رئیس دانشگاه 
می شــوید� آینده تان را با این کار خراب نکنید! گفتم: عالقه دارم این کار را بکنم� گفت: 
بعید می بینم بتوانید به این کار ادامه بدهید� گفتم: عیبی ندارد� جوانم و اگر نتوانستم، 
کار دیگری را شروع می کنم� این آقا هفته ی بعد مجدداً پیش من آمد و گفت: خیلی از 
شما خوشم آمده و دلم می خواهد مرا هم در این کار سهیم کنید! گفتم: خودم نمی دانم 
چــه اتفاقی می افتد و این کار تا کجا پیش می رود� در آینده اگر کارم رونق پیدا کرد، از 

سهم خودم پنج تا ده درصد به شما می دهم�« 

فرمولی که باید پنهان می ماند 
دانشگاه که به پایان رسید، تک پسر بودنش سبب شد بدون دغدغه از سربازی معاف 
شود و به فکر پیشبرد اهدافش باشد� همان زمان یکی از آشنایانش که نماینده ی مجلس 
بود، در شــرکت نفت شرایط اســتخدامش را فراهم کرد و به او پیغام داد به کارگزینی 

شرکت نفت برود� با آن که موقعیت بسیار خوبی بود، عباس کاری نکرد� 
»یکی از آشنایان که نماینده ی مجلس بود، برایم کاری در شرکت نفت جور کرد و 
گفت برای اســتخدام به کارگزینی مراجعه کنم� تشکر کردم و از آن گذشتم� یک هفته 
بعد دوباره او را دیدم� پرســید به کارگزینی رفتم یا نه؟ گفتم: متأسفانه نتوانستم بروم� 
پرسید: چرا؟ گفتم: دوست ندارم در شرکت نفت استخدام شوم� گفت: جوان نادان! چه 
کار می خواهی بکنی؟ گفتم: می خواهم در بخش خصوصی کار کنم� گفت: کدام بخش 
خصوصی؟ گفتم: می خواهم بیسکویت گرجی یا شرکت نفت پارس را امتحان کنم� گفت: 
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آخر کسی شرکت نفت را کنار می گذارد و سراغ بیسکویت گرجی می رود؟ گفتم: قصد 
دارم کارخانه ی خودم را تأســیس کنم� پشت میز وزارت نفت نمی توانم بروم پاالیشگاه 
نفت بزنم� باید از این ســطح کاری را شــروع کنم� دوست ما ناراحت شد و گفت: با چه 
زحمتی توانســتم کسی را ببینم و برایت کار پیدا کنم و تو نرفتی� گفتم: قسمت نبوده 

است!« 
برای عباس کارخانه  ی ارج الگوی خوبی بود� مهندس ارج از فارغ التحصیالن دانشگاه 
فنی بود و توانســته بود با همراهی تعدادی از دانشجویاِن این دانشگاه کارخانه  ی ارج را 
تأسیس کند و آن را توسعه بدهد� عباس کارخانه  ی ارج را می دید و با خودش می اندیشید 
که باید کارخانه ای اگر نه در حد ارج، ولی مشابهش تأسیس کند� رؤیایش این بود و برای 
اجرایــش اقدام کرد و در مدت کوتاهی توانســت پای جای ارج بگذارد� شــغل دولتی 
جوابگوی ســقف بلند آرزوهایش نبود� دلش می خواســت دنیای خودش را بسازد و به 

استقاللی برسد که در الیه الیه ی صنعت ملی شدن نفت پنهان بود� 
کسب و کار دنیای پیچیده ای بود و باید دانش خود را در دنیای پیچیده ی کسب و 
کار زنده می کرد� به نظر او با دانش می شــد پله های تازه ای رو به پیشــرفت صنعتی در 
کشور گشــود� در همین تجربه آموزی ها استادش توصیه ای کرد و او توانست در بازاری 

مملو از کسانی که دانش را قربانی سرمایه می کردند، ادامه ی حیات دهد� 
»یکی از استادان دانشکده ی فنی در فرانسه درس خوانده بود و ورزشکار بود� عرض 
دریای مانش را شنا کرده بود و خیلی هم باسواد بود� زمانی که تصمیم گرفتم کارخانه ی 
ایران گریس را راه بیندازم، به سراغش رفتم و گفتم چنین کاری کرده ام و می خواهم این 
کارگاه کوچک را توســعه بدهم� با دو نفر شریک شــده ام تا بتوانم کارخانه ی مناسبی 
تأسیس کنم� گفت: بگذار به تو نصیحتی  کنم� فرمولت را برای خودت نگه دار� دو شریک 
بازاری داری و باید مراقب باشی فرمول لو نرود� من چنین تجربه ای را در حوزه ی معدن 
از سر گذرانده ام� متوجه نبودم نباید فرمول و روش کارم را بقیه متوجه شوند� در نتیجه 
وقتی کار روی غلتک افتاد و متوجه ترکیبات شدند، من را کنار زدند� تو این کار را نکن� 
اگر فرمول داری، برای مواد شــیمیایی ای که می خری یک اتاق در نظر بگیر، آن ها را از 
حالت شیمیایی خارج کن و کدی برایشان بگذار؛ مثاًل A، B ، C� حاال کارگر و کسی که 
مسئولیت ساخت دارد، فرمول شیمیایی را ندارد� این توصیه خیلی کمکم کرد� توانستم 
با وجود دو شریک بازاری در حلقه ی این ها گرفتار نشوم� آدم باید از هر فرصتی استفاده 
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کند و یاد بگیرد و به حرف مردم گوش بدهد� باید خودش نتیجه بگیرد� این خیلی مهم 
اســت� عقیده دارم شــانس در خانه ی همه را می زند؛ یکی اســتفاده می کند و دیگری 
استفاده نمی کند� این است که باید از آن چه اطرافش اتفاق می افتد آگاهی پیدا کند�« 

ترک ناخواسته ی ایران 
حدود سال 1357 ایران آبستن حوادث تازه شده بود، اما عباس بی اعتنا به اتفاق ها 
اهدافش را پیش می برد و کارخانه ی فومن شیمی را توسعه می داد� در همین اوضاع یکی 
از دوســتانش که در سوئیس تحصیل می کرد، پیشــنهاد کرد راهی اروپا شود� عباس 
عالقه ای به مهاجرت نداشــت� قله ی اهــداف و آرزوهایش در ایــران قابل فتح بود� به 
پیشنهاد دوســت اروپانشــینش توجه نکرد، اما اوضاع کشــور عوض شد و مدرسه ی 
بین المللی که بچه هایش در آن درس می خواندند، تعطیل شد� تصمیم گرفت بچه هایش 

را برای ادامه ی تحصیل به خارج از کشور بفرستد� 
»پیش از انقالب دوستی داشتم که در سوئیس درس می خواند� روزی به من گفت: 
ایران آبســتن حوادث اســت� با بچه هایتان کوچ کنید و از ایران بروید� گفتم: من کوچ 
نمی کنم� هیچ جایی را غیر از کشورم دوست ندارم� ممکن است شما آن جا راحت باشید، 
ولی قطعاً به آن جا تعلق خاطر ندارید� در کشــور خودم ممکن اســت از بعضی جهت ها 
زندگی راحت نباشــد، اما از چیزهایی که در آن وجود دارد لذت می برم  و به آن تعلق 
خاطر دارم� همه جای دنیا زیباســت، ولی مال ما نیســت� تشبیهش این بود که این جا 
شــبیه رامسر اســت� هر جای دنیا که زیبا بود، سوییس، آمریکا و اروپا، می گفت شبیه 

رامسر است� 
آن زمان بچه هایم کم ســن بودند؛ نه ساله و ده ساله� صحبت دوستم را به فال نیک 
گرفتم و بچه ها را برای ادامه ی تحصیل به خارج از کشور فرستادم� بعد از یک سال و نیم 
دیدم نمی توانم دور از فرزندانم باشــم و دوباره آن ها را به ایران برگرداندم� همان زمان 
انقالب پیروز شــد و مدرسه ی اینترنشــنال که در شهرک غرب بود، بسته شد� تصمیم 
گرفتم حاال که مدرســه ی بین المللی خیابان ایران زمین به ماالوای اسپانیا کوچ کرده، 
بچه ها را به آن مدرســه بفرســتم� به آن جا رفتم تا بچه ها را در مدرسه ی شبانه روزی 
بگذارم� در آن مدرسه یک طبقه را به کالس درس اختصاص داده بودند و یک طبقه هم 
برای والدینی بود که آن جا زندگی می کردند� یک روز یک شــنبه ماشــین گرفتم تا به 
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جبل الطارق، مرز بین مراکش و اسپانیا، بروم� آن جا یک شنبه بازار عمومی برپا بود� ناهار 
خوردیم و برگشتیم� وقتی به هتل رسیدیم، دیدیم همه در حیاط جمع شده و ناراحتند� 
پرسیدیم چه اتفاقی افتاده ؟ گفتند عراق فرودگاه ایران را زده است� ارتباط سخت شده 
بود� برای مردم خیلی سخت بود و خیلی ها از بین رفتند� چاره ای نداشتم و باید می ماندم� 
فرودگاه بسته شده بود و نمی شد رفت و آمد کرد� آن زمان نماینده ی کاسترول در ایران 
بودم� برایشــان تلگراف زدم و کمک خواستم� چون زیاد به انگلستان رفت و آمد داشتم، 
آپارتمانی آن جا داشــتم� گفتند به ســفارت انگلیس در برِن سوییس برو� خودشان به 
سفارت انگلیس در سوئیس تلگراف زدند تا به من ویزا بدهند� از آن جا به لندن آمدم و 
بچه ها مشغول به تحصیل شدند� من هم در رفت و آمد میان ایران و انگلیس بودم� وقتی 

درسشان تمام شد، همه به ایران برگشتیم و اآلن این جا مشغول کار هستند�« 

تأسیس دانشگاه فنی در فومن 
سال 13۸1 بود که عباس احساس می کرد در حوزه ی تولید به هدف هایش رسیده 
و کارخانه ی فومن شیمی مسیر توسعه  اش را طی می کند� به دنبال قله ی تازه ای می گشت 
تا آن را فتح کند� چندین دغدغه سبب شد به فکر تأسیس دانشگاه در شهر فومن بیفتد� 
ابتدا احســاس می کرد کشور به تربیت نخبه های تازه نیاز دارد تا با بهره گیری از دانش 
روز، عرصه های تازه ای را در حوزه ی تولید به وجود بیاورند� از سوی دیگر به پدرش قول 
داده بود دانشگاه تأسیس کند� این دغدغه و آن قول سبب شد سهامش را در کارخانه ی 
فومن شــیمی بفروشد و پول حاصل از آن را صرف تأسیس دانشگاه فنی فومن کند که 
قرار بود زیر نظر دانشگاه تهران فعالیت کند� دانش برایش جایگاه ویژه ای داشت و همواره 
معتقد بود با توسعه ی دانش می توان توسعه و تولید را رقم زد؛ اتفاقی که برای خودش 
در زمان فارغ التحصیلی افتاده بود و از طریق دانشش توانسته بود وارد حوزه ی تولید شود 

و کاستی های موجود در کشور را با تولیداتش جبران کند� 
»در ســال 13۸1 به شرکایم گفتم می خواهم سهامم را بفروشم� گفتند: برای چه؟ 
گفتم تصمیم دارم که کار دیگری را شروع کنم� گفتند: ما هم با تو همراه می شویم� گفتم 
نه، اجازه بدهید کار را شــروع کنم، بعداً اگر خواستید همکاری کنید� دانشکده ی فنی 
فومن را با مجوز وزارت علوم تأســیس کردم و آن را به دانشکده دانشگاه تهران وابسته 
کردم� ابتدا با دو رشــته شــروع کردیم و در حال حاضر شش رشته ی تحصیلی داریم؛ 
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مهندسی شیمی، مهندسی نفت، مهندسی صنایع، ام بی آی و آی تی� در حال حاضر این 
دانشگاه حدود هفتصد پرسنل دارد و استادان همگی از دانشکده ی فنی دانشگاه تهران 
هستند� در این دانشگاه از طریق کنکور سراسری دانشجو می گیریم، مدرک تحصیلی هم 
مدرک دانشگاه تهران است� برنامه مان این است که دانشگاه از نظر کمیت به هزار پرسنل 
برسد، ولی قصد اصلی من این است کیفیت دانشکده باال باشد و آن را درست بچرخانیم� 
قرار بر این اســت که به ازای هر بیست  وهفت دانشجو یک استاد دانشگاه داشته باشیم� 
فرض کنید هزار تا دانشجو داشته باشیم، اگر این تعداد را تقسیم کنیم به بیست وپنج، 
حداقل چهل اســتاد در این دانشــگاه نیاز داریم� دانشکده در زمینی به مساحت هفت 
هکتار تأسیس شــده است و آن را وقف دانشــگاه تهران کرده ام� بیست هزار مترمربع 
ســاختمان  آموزشی و اداری داریم� دانشگاه های دولتی حتماً باید خوابگاه داشته باشند� 
ما ســه خوابگاه داریم� اگر قرار باشد تعداد رشته ها را بیش تر کنیم، نیاز به خوابگاه های 
بیش تری داریم بنابراین قبل از این که رشته  ی جدیدی راه بیندازیم، باید برای دانشجویان 
خوابگاه پیش بینی کنیم� حدود ده هزار متر خوابگاه برای دانشجویان داریم� از کاری که 
کرده ام، بسیار خوشحالم� چون کار مثبتی بوده عاری از مسائل اقتصادی� از مجموعه ی 
صنعتی خودم درآمد دارم و این را فقط وقف دانشــکده ی فنی فومن دانشــگاه تهران 
می کنم� برای تأمین دیگر مخارج این دانشگاه کارخانه ی چای را که حدود شصت وپنج 
سال پیش انگلیسی ها در فومن ساخته بودند، خریداری و احیا کرده ام� در این کارخانه 
نوعی چای فومنات تولید می شــود که درآمد حاصل از آن صرف دانشکده ی فنی فومن 

می شود�
وقتی تصمیم گرفتم این دانشگاه را تأسیس کنم، فکر می کردم هیچ خدمتی باالتر 
از خدمت علمی و فرهنگی نیست� بهتر است به یک نفر چیزی یاد دهید تا این که یک 
ســکه به او بدهید� سکه خرج می شــود، اما علم برای عمر آن فرد به او کمک می کند� 
نمی گویم به پول عالقه ای ندارم� الحمدهلل خداوند مرا بی نیاز کرده است� برای خوشبختی 
یا باید پول بسیار داشته باشی یا انتظاراتت را بسیار پایین بیاوری� در این دو حال انسان 
خوشبخت است� آن چه اندوخته بودم، صرف آن دانشکده کردم و هنوز هم باید این کار 
را انجام بدهم� فکر می کنم دســتکم ده تا پانزده میلیارد تومان برای کامل شــدن نیاز 
داشته باشــد� از خدا فرصت می خواهم این شانس را به من بدهد تا این کار را به اتمام 
برسانم� اآلن یک زمین شش هکتاری از منابع طبیعی گرفته ام و در حال درست کردن 
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استادیوم کامل ورزشی در فومن هستم� شروع کرده ام، ولی یک مقدار دستم خالی است� 
ولی تا زنده هستم این اهداف را پیش می برم�«

هیچ وقت برای کسی که می توانستی بشوی دیر نیست
»هیچ وقت برای کســی که می توانستی بشــوی دیر نیست« این شعار سید عباس 
موسوی رهپیماست� همیشه این شعار را با خودش زمزمه می کند و هر بار از خود عباس 
تازه ای می سازد� برای بسیاری از کسانی که در خانواده های معتبر متولد شده اند، متمایز 
بودن تعریف متفاوتی دارد� بســیاری از آن ها فقــط از منافع معتبر بودن بهره می برند� 
آن چه عباس را از دیگران متمایز می کند، طرز تلقی اش از اعتبار است� او در این اعتبار 
نوعی انتظار مضاعف از خود می دید و همین ســبب شد احساس کند باید خلق کننده 
باشــد� خلق کننــده ی ارزش های افزوده ی تــازه برای خودش، همشــهریانش و حتی 
هموطنانش� دانشــش را در ظرف عمل گذاشــت و با بهره گیری از هوش و تالش خود 
توانست در حوزه ی صنعت برای کشورش ارزش بیافریند� نخستین بار استاندارد گریس  
ایــران را تدوین کرد و به مرحله ی اجــرا درآورد� از ابتدای فعالیتش تعریف جدیدی از 
استاندارد و کیفیت در صنعت تعریف کرد و سبب شد رقابت در صنعت ایرانی معنا پیدا 
کند و رقبا نتوانند بازار مصرف کننده ی داخلی را از آن خود کنند� فکر می کرد شانس او 
را در این مسیر قرار داده است� شانسی که برای همه به یک اندازه اتفاق می افتد، اما آن 
را می شناسند، دنبال می کنند و با تالش آن را به اختیار خود درمی آورند� پس از تأسیس 
مجموعه ی صنعتی فومن شیمی  تصمیم گرفت دانشکده ی فنی فومن را راه اندازی کند� 
این دانشگاه که همچنان در حال رشد و توسعه است، مسیر متفاوتی در برابرش قرار داد 
و انگیزه ی تازه ای شــده تا حوزه های دیگر را هم تجربه کند� راه اندازی کارخانه ی چای 
فومنات به نفع این دانشگاه یکی از اقدامات اوست� سال 1390 هم پاالیشگاه تولید قیر 
را تأســیس کرد و با تولید ساالنه پانصد هزار تن قیر نشان داد عالقه ای به بازنشستگی 
ندارد و می خواهد هر روز عباس تازه ای بیافریند� این که می گوید هیچ وقت برای کســی 
که می توانستی بشوی دیر نیست، شعاری برای دیگران نیست� او هر روز عباس تازه ای 

می شود و از خود کارآفرین تازه ای می سازد� 
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در دفتر فومن شیمی 
به دفتر تهران سید عباس موســوی رهپیما آمده ام� در اتاق کنفرانس به انتظارش 
نشسته ام� کسی که زمانی قله ی اهدافش را در مقابل خود ترسیم کرد و آن ها را یک به 
یک با وجود همه ی موانع فتح کرد� هرچند حاال سهامش را در کارخانه ی فومن شیمی 
واگذار کرده، همچنان رئیس هیئت مدیره ی شــرکت و مؤســس آن است� حاال شکل 
اهدافش تغییر کرده و توســعه ی دانش را در برنامه ی خود گنجانده و کارآفرینی برایش 
در مقیاس متفاوتی تعریف می شود� این روزها در حال آموزش کارآفرین هایی است که 
دانش را سرلوحه ی خود قرار می دهند� با او به گفت و گو می نشینم تا ببینم این کارآفرین 

برتر دنیای کسب و کار را چگونه می بیند� 

شروع از نقطه ی پایان
رهپیما از ابتدا انتهای آن را می دید و می دانست از زندگی چه می خواهد و بنابراین 
مشــکالِت مسیر او را از ادامه ی راه بازنداشــت� او درباره ی مشکالت می گوید: »در این 
پنجاه و چند ســال که در صنعت فعالیت می کنم، فراز و نشــیب های زیادی را از ســر 
گذراندم� ایران همواره آبســتن حوادث متعدد بوده کــه همگی چالش برانگیز بوده و از 
رویارویی با آن ها مبرا نبوده ام� اتفاق ملی شدن نفت و اثرات آن و بعد خانه نشین شدن 
دکتر مصدق و انقالب ایران� خیلی اتفاقات افتاده و من همیشه سعی کرده ام سوار بر این 
موج حرکت کنم و ناامید نشوم، چون به پتانسیلی که در کشور وجود دارد اطمینان دارم� 
اگــر اتفاقی رخ نداده، باید بگویم من نتوانســتم بهتر عمل کنم� هیچ وقت افزون طلب و 
زیاده خواه نبوده ام�  این موضوع همیشه در خانوده ام جاری بوده و سبب شده هیچ گاه از 
رانت و کمکی بهره نبریم� همیشه تالش کرده ایم بر توانمندی های خودمان تکیه کنیم 

و اهدافمان را پیش ببریم�«
دور زدن مشکالت

بسیاری از فعاالن بخش خصوصی یا افرادی که مایل اند در حوزه ی صنعت وارد شوند، 
از موانع موجود گله دارند� موســوی از کارآفرینانی اســت که توانسته با توجه به موانع 
موجود در صنعت کشور، موانعی مانند ضعف در رقابت پذیری و کیفیت، آن ها را کنار بزند 
و پابه پای رقبای خارجی پیش برود� خودش در  این باره می گوید: »همیشه و برای انجام 
هر کاری مشکالتی وجود دارد� اگر از مشکالت ناله کنید، باید راه دیگری را انتخاب کنید� 
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چون به میدان می روی، مردانه رو! اگر کاری را شروع می کنید، فکر کنید همه ی پل های 
پشت سرتان شکسته و باید جلو بروید� همه جای دنیا مانع وجود دارد� فکر می کنم مدیر 
خوب نباید از موانع و مشکالت هراسی داشته باشد� اتفاقاً اگر همه چیز در محل کار مدیر 
یکنواخت و راحت باشد، از کار کردن لذت نمی برد� وقتی مشکالت را حل می کنید، از کار 
لذت می برید� نمی خواهم بگویم مشکالت آن قدر زیاد باشد که آدم را از پای دربیاورد، ولی 
مشــکالت همیشــه و همه جا وجود دارد و آدم  باید ســعی کند آن ها را حل کند� وقتی 
می خواهــی از نقطه ی  A  به نقطه ی B بــروی، باید موانع زیادی را دور بزنی� مدیر خوب 
بودن یعنی توانمندی در رو  در رو شــدن با مشکالت� مدیری موفق است که بتواند برای 
مشــکالت راه حل بیابد� مدیری که بی تفاوت بنشــیند و گله مند باشــد، کاری از پیش 
نمی برد� غر زدن و نق زدن راه حل نیست� همیشه چیزهایی وجود دارد که در دست آدم 
نیســت� نباید از چیزی گله کنید� باید سعی کنید مشکالت را رفع کنید و راه  حل  پیدا 

کنید� این رویکرد همیشه سر لوحه ی کار من بوده و هیچ وقت گله نکرده ام�«

از ژن خوب تا جامعه ی آموزگار
موسوی رهپیما ذاتاً استاد پیدا کردن راه حل های خاص برای مشکالت است� خودش 
دراین باره می گوید: »ژن خیلی در عملکرد مدیریتی و نوع نگاهتان مؤثر اســت� ممکن 
اســت کسی ژن سخت کوشی داشــته باشد� بعضی چیزها اکتســابی است و از جامعه 
می گیریم� بعضی چیزها هم ژن ماست و با ما زاده می شود� می شود گفت پنجاه درصد 

ژنتیک و پنجاه درصد تجربه های اکتسابی که از جامعه می گیریم�«
او درباره ی انتخاب مشاور در مسیر شغلی اش می گوید: »آدم با افراد مختلف مشورت 
می کنــد� دو حالت وجود دارد: یکی این که فرد خودش را به یک حکیم، یک عالم، یک 
دانشــمند، یک ارسطو بســپرد و بگوید آن ها من را پیش می برند یا از چیزهایی که در 
اطرافش اتفاق می افتد کمک بگیرد� اگر واقعاً درس خوانده  اید و دانشی دارید، از اتفاقات 
تجربه شــده تان نتیجه  می گیرید و راه خودتان را پیدا می کنید� ممکن اســت همیشه 
مشــاور، حکیم و رهبر در دسترس نباشــد� از طریق خواندن کتاب، شرح حال زندگی 
دیگران و اتفاق هایی که در اطراف انســان می افتد، می توان مســائل را تجزیه تحلیل و 
مسیر زندگی را انتخاب کرد� البته داشتن مشاور و حکیم خیلی خوب است، ولی همیشه 
امکان پذیر نیست� وقتی انسان با خود کتاب به خانه می برد، انگار نویسنده و دانشمندی 
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را با خود به خانه برده است�«

همکاری با کم سن و سال ها
رهپیما با افراد کم سن وسال کار کرده و از  آن ها در بخش مدیران میانی شرکت بهره 
برده است� او دراین باره توضیح می دهد: »من سه پسر و یک دختر دارم� بچه هایم همگی 
در انگلیس درس خوانده اند� پسر بزرگم اقتصاد خوانده و پسر دومم مهندس شیمی است 
و ام بی ای را در کالج لندن خوانده است� پسر سومم تجارت خوانده و دخترم آرشیتکت 
فارغ التحصیل از دانشــکده خیلی معتبر انگلیس است� وقتی بچه های خودم را دیدم که 
دانش باالیی دارند و می توانند دانش خود را وارد کار کنند و کار را توسعه بدهند، به این 
نتیجه رسیدم که می توانم از دانش جوانان بهره ببرم� اصاًل همین تفکر من را واداشت تا 

دانشکده ی فنی فومن را تأسیس کنم�« 

کشتی با سنگین وزن ها!
رهپیما می گوید: »ایران یک کشور نیســت، یک قاره است� خداوند همه چیز به ما 
داده؛ گاز ما در دنیا اول اســت، نفتمان چهارم� منابع زیرزمینی بســیاری داریم؛ مس، 
ســنگ های باارزش ساختمانی، انواع و اقسام مواد اولیه ی مورد نیاز� همه ی این امکانات 
در کشــور مهیاســت، اما متأسفانه دشمنی با ما خیلی زیاد اســت� گاهی خودمان هم 
مقصریم و دشمنی ها را غلیظ تر می کنیم� ما راه خاصی را پیموده ایم� این اتفاق ها یک شبه 
رخ نداده و ریشــه دار است� این اتفاق ها ریشــه در گذشته مان دارد� راه سختی انتخاب 
کرده ایم� در ورزش ســبک وزن، میان وزن و ســنگین وزن داریم� هرکس با هم وزن خود 
کشــتی می گیرد، ولی ما به دلیل پهلوان پروری مان با ســنگین تر از خودمان کشــتی 
می گیریم� متأسفانه این دشمنی ها خیلی اثر می گذارد، آزاردهنده است و ما را از پیشرفت 
بازمی دارد� اتفاق های سیاســی خاصی در اطرافمان در جریان است و دشمنان افراطی 
بزرگی داریم� متأسفانه اآلن سه دشمن مان هم پیمان شده اند و این موضوع در آینده اثر 
بدی خواهد داشت� در گذشته هم ساکت نبوده اند� ما هم گاه سر به سرشان می گذاریم� 
انسان ها دو جورند: یا سرزمینی فکر می کنند یا زمینی� ما زمینی فکر می کنیم� اگر جایی 
ظلمی می بینیم، احســاس می کنیم به ما ظلم شده اســت� هموطنان ما تلفات زیادی 
داده اند و در حال حاضر هم می دهند� موقعیت های اقتصادی بسیار خوبی وجود داشته 
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کــه از آن ها عقب افتاده ایم� فکر می کنم اولین کارخانه ای که در ژاپن ســاخته شــد، 
کارخانه ی سیمان بود؛ یعنی از صفر شروع کردند و پیشرفت کردند� ما در طول تاریخ از 
خیلی از کشورها جلوتر بوده ایم، ولی از اتفاقاتی که رخ داده استفاده نکرده ایم� در زمان 
ناصرالدین شاه، ناپلئون بناپارت نامه ای به ایران فرستاد و گفت ما از دو کشور با سابقه ی 
تاریخی هستیم و می خواهیم روابط فرهنگی، علمی و صنعتی با شما داشته باشیم� کسی 
نبود که فرانسوی بداند و این نامه را بخواند� نامه را به سفارت عراق در تهران بردند� آن 
زمان عراق مستعمره ی فرانسوی ها بود� کسی که نامه را می خواند، زبان فرانسه ضعیفی 
داشــت و گفت بناپارت نامی از فرانســه اظهار عبودیت و بندگی می کند� این است که 

گاهی از موقعیت ها استفاده نکرده ایم�
پتانســیل و خألهای فراوانی در کشور وجود دارد� امکاناتی که در کشورمان فراهم 
اســت در دیگر کشــورها وجود ندارد� جاهای دیگر دنیا همه اشــباع اند� این جا در هر 
زمینه ای کار برای انجام دادن وجود دارد� فقط مرد میدان می خواهد که وارد کار شود و 
نهراسد� با کامپیوتر و اینترنت دنیا مانند دهکده است و همه ی دروازه ها باز است� فرقی 
نمی کند در دهکده زندگی می کنید یا شهر، همه چیز به ذوق و ارتباطات روحی شما و 
دانشتان بستگی دارد� بسیاری از پروژه ها را جوانان ما در این جا انجام می دهند و به خارج 
از کشور می فروشند� نمی توان درها را به روی جوانان بست� دهکده ی جهانی طوری در 
حال رشــد اســت که همه می توانند از آخرین دانش و تکنولوژی روز باخبر شوند� تنها 

کمی همت الزم است تا در دنیای امروز و با پتانسیل های موجود بتوان موفق بود�«

وقتی تحصیالت حرف اول را می زند
رهپیما معتقد اســت هر چه قــدر روی تحصیل بچه ها ســرمایه گذاری بکنید، کم 
کرده اید: »کم تر ملتی در دنیا همانند پدران و مادران ایرانی اند� آن قدر که پدر و مادرهای 
ایرانی به تحصیل فرزندانشان توجه می کنند، در بقیه ی نقاط دنیا نمی کنند� گویی پدر 
و مادر برای فرزندانشــان زنده اند� از همان روز اول از فرزندشــان می پرسند می خواهی 
چه کاره شوی؟ بچه های ما از کودکی با این سؤال روبه رویند و از همان کودکی برای خود 

مسیر آینده شان را ترسیم می کنند� 
معتقدم دانشــگاه های دولتی ما مانند گذشته و حتی بیش تر بار دانش باالیی برای 
دانشجویان دارند� دانشــجویان دانشــگاه های دولتی پس از فارغ التحصیلی واقعاً افراد 
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باســوادند و می توانند مسیرهای مهمی را در حوزه ی تولید و صنعت طی کنند و موفق 
باشــند� ما ساالنه چهارمیلیون و ششصدهزار دانشجو در دانشگاه های دولتی داریم� اگر 
به طور متوســط هر چهار یا پنج سال یک لیســانس یا فوق لیسانس بگیرند، سالی یک 
میلیون فارغ التحصیل از دانشــگاه خواهیم داشــت� این که کشوری در این نقطه از دنیا 
سالی یک میلیون فارغ التحصیل از دانشگاه داشته باشد، مهم است� این ها جواهرند، اما 
با وجود این خروجی، متأسفانه به لحاظ رشد اقتصادی و علمی اثری در کشور نمی بینیم� 
بــه ایــن دلیل که خیلی از افــراد بیکارند یا بازده مناســبی ندارند� برای کســانی که 
فارغ التحصیل می شوند، کار فراهم نیست� عده ای به ما مراجعه می کنند و می خواهند با 
مدرک دیپلمشــان کار پیدا کنند و نمی گویند مهندس انــد� فکر می کنند اگر بگویند 
مهندس اند، نمی توانند نگهبان شوند� واقعاً نیروی کار فراهم است� باید کمک کنیم و کار 
برایشــان درست کنیم� همه ی امکانات این جا هست� به همین دلیل راه اندازی دانشگاه 
دغدغه ی اصلی ام شد� همه ی اســتادان از استادان دانشکده ی فنی دانشگاه تهران اند و 
کتاب ها از همین دانشــگاه است� دانشکده ی فنی در رنکینگ جهانی صد و دهمین در 
دنیاست� هیچ دانشگاهی در ایران این موقعیت را ندارد� خیلی از دانشگاه های بنام عقب تر 
از دانشــگاه تهران اند� کسب این رتبه به خاطر مقاالتی است که دانشجوها می نویسند و 
پژوهش هایی که ارائه می کنند� این آمار تهیه می شود تا نشان دهد هر کدام از دانشگاه های 
دنیا در چه ردیفی هســتند� در دانشــگاه های غیردولتی سختگیری کم تر است، اما در 
دانشگاه های دولتی بچه ها از همان ابتدا تیزهوش اند و درس خوانده اند و در کنکور از بین 
دویست، سیصد هزار نفر انتخاب می شوند� عقیده دارم افرادی که فارغ التحصیل می شوند، 
باید به خودشان و کشورشــان باور داشته باشند� عده ای می گویند مغزها از کشور فرار 
می کنند� به نظر من اصاًل این طور نیست� فرق بین شاگرد اول تا پنجم اندک است )نیم 
نمره تا یک نمره(� کســانی که به خارج از کشــور می روند، تجربه کســب می کنند، در 
دانشگاه درس می خوانند، کار می کنند و برمی گردنند� کم تر ملتی در دنیا همچون ایرانی 
اســت که تا این حد کشور و خاکش را دوست داشته باشد� در هر شرایطی برمی گردند� 
میلیاردر هم که باشــند، بر می گردند� با اندوخته ی باالتری می آیند و تحصیالت بهتری 
کسب کرده اند� چنین فردی به لحاظ تجربه، اگر در یک رستوران کار می کند، گارسون 
باتجربه تری می شود و اگر در هتل کار  کند، رسپشنیست قابلی می شود� این را باید قبول 
کرد� به طور مثال کســانی که در ترکیه بودند، کار کردند، ســختی کشــیدند و گاهی 
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کارهای پستی انجام دادند� بسیاری از آن ها در کشورهای خارجی مقامات باالیی داشتند، 
ولی چون کشورشــان را دوســت داشــتند، پولی را که آن جا به دســت می آوردند، به 
کشورشــان می آوردند و آپارتمان یا خانه می خریدند� این نکته در ایرانی ها هست و باید 
هم باشد� یک هندی وقتی وارد انگلستان می شود، انگار وارد بهشت شده، ولی یک ایرانی 
این طور نیست� آن جا را خانه خودش نمی داند� می گوید من این جا موقت هستم� چون 

کشورش را دوست دارد�«

راه و رسم عاشقی
شاید هر کســی به جای رهپیما بود، تأسیس کارخانه ی فومن شیمی را در کارنامه 
داشــت و اهدافش را به انجام رسیده می دید، به فکر کار تازه ای مانند تأسیس دانشگاه 
نمی افتاد� خودش دلیل این کار را فقط و فقط عشق می داند: »عاشِق گل دروغ می گوید 
که خارش را تحمل نمی کند� گل با خار است دیگر� چیزهایی در زندگی وجود دارد که 
انسان باید بپذیرد� من کار بهتری پیدا نکردم� این بهترین کاری است که انتخاب کردم� 
خیلی هم به آن مغرورم� خوشحالم� وقتی در مسیر تازه ای قرار می گیرید، عالقه هایتان 
فرق می کند� وقتی مسیر طی می شود، هزاران مسیر تازه بر سر راهتان قرار می گیرد� فکر 
و اندیشه  تان سبب می شود کدام راه را انتخاب کنید� وقتی وارد مسیر می شوید، نقطه ی 
پایان برایتان وجود ندارد� در این مســیر همیشه راه تازه ای می یابید و انگیزه تان تقویت 
می شود تا مسیر های تازه را تجربه کنید� شانس هم مؤثر است که مسیر مناسب را سر 
راهتان قرار دهد� این شــانس برای همه اتفــاق می افتد� بعضی آن را می بینند و دنبال 

می کنند� بعضی نادیده می گیرند� 
شــانس من را در این مسیر قرار داده، اما آن چه من را موفق کرده، سخت کوشی ام 
بوده است� شانس در خانه ی همه را می زند، یکی استفاده می کند و باقی نه� بعضی فقط 
موانع و حصار ها را می بینند� اگر راهی در برابرشــان قرار بگیرد، آن قدر درگیر خودشان 
هستند که مسیر را نمی بینند� این افراد شنونده ی خوبی نیستند� به مرشدها بی توجه اند� 
اگر بادقت به اطرافتان نگاه کنید، شانس را می بینید و اگر شانس با تالشتان همراه شود، 

بی شک شما را به قله ی آرزوهایتان خواهد رساند�«

پشیمانی از شراکت
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رهپیما همیشه در مسیر اهدافش شرکایی داشته، اما حضور شرکا را عامل مستقیم 
پیشرفت نمی داند: »آن ها بیش از آن که همراه باشند، مانع بوده اند� اما همین موانع برایم 
مؤثر بوده اســت� از موانع نکته های تازه ای آموخته ام� متأسفانه در کشور ما اغلب افراد 
زیاده خواه اند� این زیاده خواهی سبب می شود کار از یک نسل به نسل دوم و سوم نرسد 
و در همان نسل اول کار از هم بپاشد� همه به دنبال منافع آنی و کوچک هستند� کسی 
گستره ی وســیِع پیش رو را نمی بیند و فقط کارش را در مقیاس کوچک می بیند� فکر 
نمی کند که می توانم آیند ه  ی نســل های بعدی را بســازم� همه به منافع اقتصادی فکر 
می کنند� کســی به فکر خلق و توسعه نیســت� برای همین صنایع ما نمی توانند مانند 
صنایع بزرگ رشــد کنند� چون سقف آرزوهای بســیاری از ما کوتاه است و گستره ی 

بزرگی پیش رویمان وجود ندارد�« 

ارتباط با هم دانشگاهی ها
رهپیما می گوید: »با بســیاری از هم دانشگاهی هایم در دانشکده ی فنی همچنان در 
ارتباطم� تعدادی از آن ها در بخش های خصوصی و در کارخانه های مختلف مشــغول به 
کار شدند� تعداد زیادی از دوستانم در وزارت خانه هستند� تعدای از وزیران فعلی هم از 
هم دانشگاهی های بنده اند� چیز عجیبی که در دانشکده ی فنی وجود دارد، ارتباطی است 
که دانشــجوها با هم دارند� نه تنها در ایران، بلکه در کشــورهای دیگر هم مشــاهده 
نمی شــود� تعصب خیلی خاصی به هم دارند و پیوندی که خیلی مهم اســت� ما بنیاد 
حامیان دانشــکده ی فنی ایجاد کرده ایم؛ بنیادی که از فارغ التحصیالن دانشکده ی فنی 
تشکیل می شود� چند تا از دوستان کابینه ی دولت از فارغ التحصیالن دانشکده ی فنی اند؛ 
آقایان زنگنه، عارف، آخوندی و فرجی دانا� همه شــان از دانشکده ی فنی باال آمده اند و 
هنوز این ارتباط و عالقه را بین خودشــان حفظ کرده اند� در هیئت امنای بنیاد حامیان 
دانشــکده ی فنی هستند و در شورای عالی فارغ التحصیالن فعال اند� این ارتباط و پیوند 

بین فارغ التحصیالن دانشکده ی فنی خیلی رایج است�«

خانواده، مشوق کارآفرینی
رهپیما نقش خانواده اش را در کارآفرین شدن از هر عامل دیگری پررنگ تر می داند: 
»پدرم عضو انجمن شهر بود و پدربزرگم مورد احترام مردم آن جا بود� مردم گاهی برایش 
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نذر می کنند و ســر خاکش شمعی روشن می کنند که این موضوع خیلی باارزش است� 
حضور در چنین خانواده ای آدم را از ســایرین متمایز می کند� متمایز بودن انتظارهای 
تازه ای در شما و دیگران ایجاد می کند� در چنین فضایی همیشه فکر می کنید دوربینی 

کنترلتان می کند و سعی می کنید رفتار و کردارتان با مردم درست باشد�
به نظر من سخت کوشــی و مهم تر از آن خودباوری داســتان مهمی اســت� وقتی 
خودتان را باور داشته باشید، خیلی از کارها را می توانید انجام بدهید� در درجه اول خودم 
را خیلی باور داشــتم� این شعار را داشــتم که گفتم: هیچ وقت برای کسی که می توانی 
بشوی دیر نیست� واقعیتش این است که هروقت و در هر شرایطی اگر توانایی دارید، دیر 
نیســت و می توانید آن کار را انجام بدهید� همین اآلن اگر همه ی زندگی ام را هم از من 
بگیرند، راحت می توانم فردا کار کوچک دیگری را شروع کنم� خداوند هم کمک کرده و 
هر کاری که کرده ام مفید بوده است� کم تر جایی در دنیا به اندازه ی ایران موقعیت دارد، 
یعنی هرکسی در هر رشته ای، چه تجاری، چه صنعتی و هر حوزه ای، اگر همت کند، راه 
پیش رویش باز است� ممکن است همین موقعیت در فرانسه، انگلستان و اروپا نباشد� این 
موقعیت در ایران وجود دارد� همت، سخت کوشی و البته مقدار زیادی خودباوری و کمی 

ریسک پذیری تک تک ما ایرانی ها را از دیگران متمایز می کند�«

گوش به زنگ باشید
بعضی با کوچک ترین شکســتی راه خود را بســته می بینند و از ادامه ی مسیر باز 
می مانند، اما رهپیما تعبیر متفاوتی از شکســت در حوزه ی کارآفرینی دارد: »عجله در 
انتخاب و بی دقتی در کار شکست کارآفرین را رقم می زند و شکست ها یأس و ناامیدی 
همراه خواهد داشــت� البته شکست جزء جدانشدنی کارآفرینی است، اما کارآفرین باید 
خودش را باور داشــته باشد و سخت کوشانه راه را ادامه ی بدهد� تکیه  بر خرد جمعی و 
اســتفاده از مشاوران صالح، آگاه و باســواد از دیگر کلیدهای موفقیت است که احتمال 
شکســت و اشتباه کارآفرین را کاهش می دهد� مشاوره گرفتن برای یک کارآفرین لزوماً 
محدود به استخدام مشاور نمی شود� از نظر من کارآفرین باید مستقیم و غیرمستقیم از 
گفته های مردم برای بهبود کارش اســتفاده کنــد� درس گرفتن فقط به کالس رفتن 
نیست� اگر کارآفرینی در اجتماع گوش به زنگ باشد، به بهترین شکل کار را پیش می برد�

مسئله دیگری که امروز کارآفرینان با آن دست وپنجه نرم می کنند، نوآوری است� به 
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نظر من با تکیه  بر نیروی دانشگاه می توان این مسئله را ساده کرد� راه اندازی دانشکده ی 
فنی فومن و وقف آن برای دانشــگاه تهران با همین نیت انجام  شده است� شکل گیری 
شرکت های دانش بنیان در سایه ی دانشگاه نیاز فضای کارآفرینان را به فناوری و دانش 
روز تأمین می کند� کارآفرین هرگز نباید جایگاه مشاوران را دست کم بگیرد� مشاوران در 
فضای کاری من همیشــه جایگاه ویژه ای داشــته اند� صنعت گــران بزرگی داریم که از 
مشــاوره ی آن ها و حضورشــان در انجمن های مختلف استقبال شــده است� مدیران 
باســابقه ی صنایع بهترین مشاوران کارآفرینی اند که باید بیش از گذشته بر دانش آن ها 

تکیه کنیم�
الگوی من در کار و زندگی هرگز الگوی سیاســی نبوده، چون نمی خواســتم وارد 
کارهای سیاسی و دولتی بشوم� هر چند عالقه به دکتر مصدق جهت دهنده ی اهداف و 
انتخاب رشــته ی دانشــگاهی ام بود، در کنار آن به دنبال الگویــی صنعتی بودم؛ مثاًل  
کارخانه  ی ارج� مهندس ارج از فارغ التحصیالن دانشکده ی فنی بود و آن کارخانه بزرگ 
و معتبر بود� فکر نمی کردم به آن اندازه موفق شــوم، اما می خواســتم که مثل ایشــان 
تأثیرگذار باشــم� چون ارج کارخانه  ای باارزش بود و تکنیک باالیی داشــت و بچه های 

دانشکده ی فنی آن را ساخته بودند�«

زندگی به سبک یک آدم خاص
رهپیما درباره ی عالیق و سبک زندگی اش می گوید: »کتاب های زیادی خوانده ام و 
زمان زیادی را صرف مطالعه می کنم� از همان کودکی به ورزش عالقه ی زیادی داشتم� 
در خانه با وســایل ابتدایی، مانند شاخه ی درخت و دو تا پایه ی فلزی وسیله ی خاصی 
برای ژیمناســتیک درست کرده بودم و با آن ورزش می کردم� اعتقاد دارم عقل سالم در 
بدن ســالم است، با این حال ورزشی را به شــکل حرفه ای دنبال نکرده ام� ورزش مورد 

عالقه ام در مدرسه و دانشگاه والیبال بود� آن زمان هنوز فوتبال وجود نداشت�«

حفظ ارتباط میان صنعت و دانشگاه
»از زمانی که دانشــجو بودم تا مدتی که مسئول آزمایشگاه شدم، همیشه ایده ها و 
اطالعاتی برای کار در حوزه ی تخصصی ام داشتم و همیشه به ارتباط صنعت و دانشگاه 
معتقد بودم� زمانی درآمدم بســیار باال بود و حقوق دانشــگاه در برابر آن ناچیز به نظر 
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می آمد، ولی به حفظ رابطه ام با دانشــگاه معتقد بودم و برایم اهمیت نداشت که ماندنم 
در دانشگاه برایم آورده ای ندارد� هدفم از کسب و کار تنها مادیات و کسب درآمد نبود� 
ســاخت روغن ترمز و ضــد یخ اتفاق مهمی در مملکت بود� اوایــل انقالب، وقتی تولید 
روغن ترمز را آغاز کردم، مملکت واقعاً در مضیقه بود� تقلب زیاد بود� عده ای برای تولید 
آن از آب اســتفاده می کردند، عــده ای الکل، عده ای ضد یخ و گلیکــول� در حالی که 
روغن ترمز کاالی ایمنی است و باید در تولید آن استانداردها را کاماًل رعایت کرد� از نظر 
اخالقی به این مسئله پایبند بودم که روغن ترمز تولیدی کیفیت باالیی داشته باشد� بحث 
اقتصاد نیست� همواره مصرف کننده ی ایرانی را دوست دارم و به آن ها احترام می گذارم� 
مصرف کننده ی ایرانی به دنبال کاالی خوب و باکیفیت اســت� مثاًل مِن ایرانی دستمال 
کاغــذی را که روی آن جمله ی فقط برای صادرات حک شــده، ترجیح می دهم، چون 
می دانم کیفیت بهتری دارد� کشور ایران با کشورهای همسایه تفاوت دارد� مصرف کننده ی 
ایرانی دنبال کاالی خوب است� پس وقتی کسی می تواند کاالی باکیفیتی تولید کند و 
این کار را انجام نمی دهد و کیفیت را پایین می آورد، از یک ســو مسئولیتش را درست 
انجام نداده و از ســوی دیگر اعتماد مصرف کننده ی داخلی را از دست می دهد� از دست 
رفتن اعتماد مصرف کننده موضوعی نیست که به این آسانی ها قابل جبران باشد� چنین 

فردی هم در اخالق، هم در کسب و کار خود بازنده است�« 



آلبوم عکس ها
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عباس موسوی رهپیما، مؤسس فومن شیمینقاشی چهره موسوی

کارخانه چای فومنات
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بازدید وزیر صنعت و معدن از کارخانه فومن شیمی

نکوداشت عباس موسوی رهپیما در دانشگاه صنعتی شریف
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دریافت نشان امین الضرب


