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است. اهمیت محمد حسن امین الضرب در فضای سیاسی و اقتصادی عصر قاچار چنان بود که بعدها 
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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 
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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 
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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 
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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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یک کاسب جزء!
ــا  ــود ام ــه ب ــوی ســرش ریخت ــای جل ــی از موه ــدی داشــت� اندک پیشــانی بلن
مابقــی تارهــای ســفید را بــه شــکلی منظــم رو بــه عقــب شــانه می کــرد� چهــره اش 
ــش  ــورده ی صورت ــی چروک خ ــفید و کم ــت س ــود� پوس ــه ب ــه گل انداخت همیش
بیشــتر اوقــات بــه ســرخی مــی زد� امــا قبــل از هــر نشــانه ای در چهــره چشــم هایش 
بــود کــه خــود را نشــان مــی داد� تمــاِم بــاِر شــکل دهی بــه چهــره را چشــمانی کــه 
ــدر  ــت خــاص چشــم ها آن ق ــه دوش می کشــید� حال ــود ب ــرون زده ب از صــورت بی
ــای  ــد� ابروه ــم نمی آم ــه چش ــورت ب ــای ص ــی اعض ــه مابق ــرد ک ــی می ک خودنمای
ــم  ــم راســت داشــت ه ــر چش ــه زی ــتی ک ــال درش ــراه خ ــی به هم مشــکی و کمان

ــود� ــه چشــمان مــرد ســفید مــوی داده ب ــری ب شــکل ویژه ت

نابغه ی تجارت
تلفــن حــاج اســداهلل عســگراوالدی زنــگ خــورد� حاجــی چشــم های درشــتش 
را ریــز کــرد� توانســت کــد آلمــان را تشــخیص بدهــد� تلفــن را پاســخ داد� بــا همــان 
ــرد�  ــش ب ــت را پی ــد صحب ــک تاجــر می آم ــه کار ی ــه ب ــی ای ک ــان آلمان ــدازه زب ان
ــو انداخــت� عینکــش  ــو و آن س ــن س ــه ای ــی ب ــرد نیم نگاه ــه قطــع ک ــن را ک تلف
نزدیــک نبــود� پــس گوشــی را عقب تــر بــرد تــا بتوانــد شــماره ی تاجــر آلمانــی را 

ــگ خواهــد زد� ــه او زن ــاره ب ــد� می دانســت دوب ــره کن ذخی
جلســه شــروع شــد� پیرمردهــا و جوان تر هــا آمدنــد دور میــز نشســتند� 
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یقه هــا یکــی در میــان دیپلمــات بــود و ســفیدی پیراهــن نشــان از جنــس مرغــوب 
آن مــی داد� کســی مقدمــه را گفــت و بــا تعــارف میکروفــون را ســپرد بــه دیگــری� 
دور میــز کنفرانــس بحــث تــازه داشــت داغ می شــد کــه نوبــت رســید بــه حاج آقــا 
عســگر اوالدی� تــا میکروفونــش را روشــن کــرد تلفــن دوبــاره زنــگ خــورد� این بــار 
کــد دبــی بــود� صــدای تلفــن همــراه بــا نویــز از میکروفــون پخــش شــد� حاج آقــا 
ــه می دانســتند کــه  ــی را نیم چرخــی داد � بقی ــون را خامــوش کــرد� صندل میکروف
فعــاًل حاجــی مشــغول تلفــن اســت و خودشــان ادامــه دادنــد� حاجــی هنــوز گوشــی 
دســتش بــود کــه بــه دســتیارش اشــاره کــرد بیایــد� آرام بیــخ گوشــش گفــت: »بــرو 
ــه ایــن شــماره کــه بهــت مــی دم� بهــش بگــو عســگراوالدی  ــزن ب بیــرون زنــگ ب
ســالم رســوند و گفــت شــما کار فاینانــس بــار امــروز حاجــی رو حــل کــن� مــا تــا 
ظهــر نامه نگاری هــاش رو انجــام می دیــم�« دســتیار حاجــی از جلســه خــارج 
ــه پشــت خطــی اطمینــان داد کــه مســئله حــل می شــود � تلفــن  شــد� حاجــی ب
را قطــع کــرد� صندلــی را دوبــاره چرخانــد و میکروفــون را روشــن کــرد� بــه جمــع 
ــه، نقــدش را  ــا کجــا پیــش رفت ــاً می دانســت بحــث ت ــگار کــه دقیق پیوســت و، ان

مطــرح کــرد�
ــدگان  ــن صادرکنن ــی و از معروف تری ــان ایران ــته ترین بازرگان ــی از برجس او یک
خشــکبار ایــران بــه خــارج از کشــور بود� اســداهلل عســگراوالدی عضــو اتــاق بازرگانی 
و صنایــع و معــادن ایــران پــس از انقــالب اســالمی و رئیــس اتــاق بازرگانــی صنایــع 
ایــران و چیــن بــود� وی در انتخابــات اتــاق بازرگانــی، بــه تاریــخ 1۸ اســفند ســال 
ــت و،  ــده گرف ــاق« را برعه ــگامان وف ــام »پیش ــا ن ــی ب ــردمداری ائتالف 1۳9۳، س
باعنــوان یکــی از برگزیــدگان رشــته ی بازرگانــی، در بیــن چهــل پیــروز انتخابــات 

اتــاق بازرگانــی قــرار گرفــت�

هرطور شده باید درس بخوانی!
ــا  ــت� ب ــت گرف ــف دس ــا را ک ــید و خرده نان ه ــفره کش ــر س ــتی ب ــادر دس م
ــاز کــرد� خرده نان هــا را گوشــه ی  دســت دیگــر ســفره را تــا زد� بلنــد شــد� در را ب
ــه  ــود و شــهر را وادار ب ــه گشــته ب ــوان ریخــت� ســوز گداکشــی، کــه خانه به خان ای
ــه ی  ــده ی خان ــان ناخوان ــه زور می خواســت خــودش را مهم ــود، ب ــرده ب ســکوت ک
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عســگراوالدی کنــد� نتوانســت� مــادر در را زود پیــش کــرد و رفــت ســراغ قوطی های 
ــری همــان  ــود� کت ــوش آورده ب ــدر از عطــاری دمن ــار اجــاق�  پ ــاه کن ــد و کوت بلن
ــه  ــرد� خان ــن ک ــاق را ام ــه ات ــر بابون ــرد و عط ــق می ک ــاق پلق پل ــه روی اج گوش
ســاکت بــود� دخترهــا مشــغول کار خــود بودنــد� پــدر رفتــه بــود عطــاری و پســرها 

رفتــه بودنــد بــازار�
خانــواده ی اســداهلل عســگراوالدی پولــدار نبودنــد� اســداهلل روز هــا بــا دوچرخــه 
ــا یــک  ــا روزی کــه ب ــد� ت ــه ســفارش مــادر درس می خوان کار می کــرد و شــب ها ب
ــات  ــته ی ادبی ــم رش ــود� آن ه ــده ب ــول ش ــگاه قب ــید� دانش ــل از راه رس ــت نق پاک
ــاد و  ــای اقتص ــان کالس ه ــد هم زم ــد بتوان ــث ش ــن باع ــران و همی ــگاه ته دانش
ــا  ــه کنــد؛ و اســداهلل عســگراوالدی ب حقــوق را هــم در دانشــکده های مجــاور تجرب

نبــوغ ذاتــی اش نخبــه ی عرصــه ی  تجــارت شــد�

من کالس اول کسب و تجارتم
»مــن اســداهلل عســگراوالدى هســتم و در 15 اســفند ســال 1۳12 در چهــارراه 
ســیروس شــهر تهــران متولــد شــدم� خانــواده ام متدیــن و در ســطح پاییــن جامعــه 
ــردم�  ــروع ک ــر ش ــتند� کارم را از صف ــر وکار نداش ــدان س ــا قشــر ثروتمن ــد و ب بودن
اولیــن حقوقــى کــه در دوره ی شــاگردى گرفتــم روزى دو ریــال بــود کــه مى شــد 
ماهــى شــش تومــان� تالشــم شــبانه روزى و ســخت بــود� اولیــن تجارتــم را بــا خریــد 
ــازار تهــران، بــه قیمــت 5۳ تومــان شــروع کــردم و آن  یــک کیســه  ی کنجــد، از ب
ــه  ــم ک ــان فروخت ــه قیمــت 70 توم ــى ســر محــل ب ــه نانوای کیســه ی کنجــد را ب
اولیــن ســود مــن در تجــارت بــود� ایــن مربــوط بــه ســال 1۳27 اســت� تــا ســال 
1۳۳4 کارمنــد بــودم و در یــک شــرکتى کار مى کــردم کــه فعالیتــش در زمینــه ی 
ــى ام  ــا دارای ــول نداشــتم� تنه ــا پ ــد شــدم ام ــه صــادرات عالقه من ــود� ب صــادرات ب
ــغ 5600 تومــان  ــه مبل ــان شــهید مصطفــى خمینــى ب ــود کــه در خیاب ــه اى ب خان
خریــده بــودم� در آن خانــه مــن و دو خواهــر و پــدر و مــادرم زندگــى مى کردیــم� 
اولیــن ماشــینم کــه در ســال 1۳۳۳ خریــدم یــک فولکــس بــه مبلــغ 5900 تومــان 
ــن  ــدم و بی ــازار مى خری ــار از ب ــه خواروب ــد کیس ــین چن ــن ماش ــا همی ــه ب ــود ک ب
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نانــوا و بقــال توزیــع مى کــردم� ســال 1۳۳4 تصمیــم گرفتــم تاجــر شــوم� بــه اتــاق 
ــل  ــرد؛ حداق ــا ســنم اقتضــا نمى ک ــرم ام ــى بگی ــه کارت بازرگان ــم ک ــى رفت بازرگان

ــودم�« ــاله مى ب ــد 24 س بای

25 سال بعد جاى او نشستم
ــارت  ــدم در راه تج ــم ق ــم گرفت ــال 1۳۳4 تصمی ــودم� س ــن ب ــی کم س »خیل
بگــذارم و بــه عضویــت اتــاق بازرگانــى درآیــم� ســنم دو ســال کمتــر از حــد قانونــی 

ــد امتحــان مــی دادم�  ــه همیــن دلیــل بای ــود ب ــرای عضویــت ب ب
نایب رئیــس اتــاق طبــق قانــون مى توانســت مــرا امتحــان کنــد� مرحــوم 
ــؤال از  ــت س ــى رود بیس ــادم نم ــود� ی ــتاده ب ــش او فرس ــرا پی ــلى م ــداهلل توس عب
ــه تمــام ســؤاالت  ــاره ی ارز کشــورها، حمــل جنــس و غیــره کــرد� مــن ب مــن درب
جــواب دادم و آن نایب رئیــس بــه معــرف زنــگ زد و گفــت: ایــن بایــد جــاى مــن 

ــاى او نشســتم� ــد ج ــال بع ــن 25 س بنشــیند�« و م

بنگر این شوخی که چون با خلق صنعت می کنم
ــت  ــه دس ــده ب ــی پرون ــرد جوان ــد� م ــرده بودن ــا را دوره ک ــر حاج آق ــد نف چن
ــد� از دور چشم چشــم کــرد�  ــال حاجــی می گشــت� جماعــت پرســروصدا را دی دنب
ــام  ــرد� رد تم ــش نک ــلوارپوش پیدای ــه کت وش ــن آن هم ــرد بی ــگاه ک ــه ن هرچ
ــدای  ــت ص ــه می گف ــک کلم ــا ی ــه ت ــردی ک ــه م ــید ب ــت و رس ــا را گرف نگاه ه
ــا عســگراوالدی را  ــش حاج آق ــه گمان ــت� ب ــوا می رف ــه ه ــع ب ــده ی جم انفجــار خن
ــا آن شــکم  ــود! ب ــاال نب ــی بلند ب ــه خیل ــود� همــان ک ــود� خــودش ب ــرده ب ــدا ک پی
ــه  ــق ک ــده ی عمی ــا دو خــط خن ــود� ب ــش ب ــازاری بودن ــر حاجی ب ــه ُمه ــده ک برآم
ــود�  ــده ب ــت مان ــب، ثاب ــه ی ل ــا دو گوش ــی ت ــای بین ــار پره ه ــش، از کن روی صورت
ــه جمــع رســاند�  ــود کــه خوش مشــرب اســت� مــرد جــوان خــودش را ب شــنیده ب
ــایعان  ــع مش ــه جم ــم ب ــد او ه ــه بع ــد دقیق ــت و چن موضــوع درخواســتش را گف
ــه  ــر را ب ــا دفت ــده ت ــه شــد و بقیــه ی راهــروی باقــی  مان ــای عســگراوالدی اضاف آق

ــرد�  ــران طــی ک همراهــی دیگ
مــرد جــوان پرونــده را روی میــز گذاشــت و داســتان گیــر و گرفتــش را گفــت� 
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ــال  ــه دنب ــتش، ب ــرد� دس ــاز ک ــده را ب ــه اش را زد و پرون ــک مطالع ــا عین حاج آق
ــان  ــرق نش ــی ب ــود ول ــس نب ــرد� خودنوی ــس ک ــش را لم ــب کت ــس، جی خودنوی
ــوان  ــه ج ــود توج ــرده ب ــنجاق ک ــپ آن س ــمت چ ــه ی س ــه روی یق ــزی ای ک فل
ــن  ــود� در لحظــه ی آخــر، بی ــرد انجــام شــده ب ــرد� کار م ــب ک ــه خــودش جل را ب
چهارچــوب در، برگشــت کــه بــاز ادای احتــرام کنــد و بــرود� دیــد حاجــی ســنجاق 
ــا عنــوان  ــا ب ــاز کــرده و دارد نشــان دیگــری را جایگزیــن می کنــد� گوی نشــان را ب
دیگــری بایــد در جلســه حاضــر می شــد� پیــش خــودش فکــر کــرد حتمــاً بــه یکــی 
از تشــکل ها یــا نهادهــای مدنــی کــه دیــروز حرفــش را شــنیدم  بایــد ســر بزنــد� 
ــای  ــد آق ــه بودن ــود گفت ــده ب ــا آم ــه جــوان ســراغ حاج آق ــار دیگــری ک یکــی دوب
عســگراوالدی نیســت� بــا ســؤال و جــواب، مــرد فهمیــده بــود بــا اینکــه حاجــی کار 
ــرای ایــن نهادهــا خیلــی وقــت می گــذارد� معمــوالً عصر هــا  ــی ب ــدارد ول دولتــی ن
را بــه دفاتــرش در ایــن تشــکل های اقتصــادی ســر مــی زد و یــا در جلســات مرتبــط 

ــرد�  ــرکت می ک ــا آن ش ب

زیره به دنیا بردن!
ــان  ــزار توم ــار ه ــغ چه ــه مبل ــف، حجــره اى ب ــا قســط و تخفی ــی زود، ب »خیل
خریــدم و رشــته ی خشــکبار را انتخــاب کــردم و هنــوز بعــد از 54 ســال در همیــن 
رشــته هســتم� زیــره ی ســبز را بســیار دوســت داشــتم چــون هــم ســرمایه ی کمــى 
مى خواســت و هــم قیمتــش ارزان بــود� از کار در داخــل خوشــم نمى آمــد و 
مى خواســتم صــادرات داشــته باشــم� کار را در ســال 1۳۳6 و از صفــر بــا صــادرات 
ــترى ام در  ــن مش ــدم� اولی ــره خری ــن زی ــج ت ــطى پن ــردم و قس ــروع ک ــره ش زی
ــا تمــام دنیــا از طریــق اتاق هــاى بازرگانى شــان مکاتبــه  صــادرات ســنگاپور بــود� ب
کــردم و دنبــال خریــدار گشــتم� اولیــن معامالتــم بــا نیویــورک ســال 1۳۳0 شــروع 
شــد� نیویــورک از دیربــاز تاکنــون بــورس زیــره بــوده و هســت� کوشــش کــردم و 
ســفرهایم شــروع شــد و روزى رســید کــه دیکته کننــده ی قیمــت زیــره در جهــان 
ــم  ــره ه ــه زی ــورک، ک ــه ی نیوی ــازار ادوی ــه ب ــود ک ــنبه اى نب ــدم� دوش ــران ش و ای
ــتر  ــه بیش ــاس، ک ــن، حس ــرکت م ــرخ ش ــود و ن ــاز ش ــت، ب ــه ی آن اس زیرمجموع
ــال هاى  ــا س ــود� ام ــروع بش ــالت ش ــرود و معام ــز ن ــال دارد روى می ــاه س از پنج
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واقعــاً ســختى بــود� در ســال 1۳47 بــه صــادرات دو قلــم دیگــر خشــکبار شــامل 
پســته و کشــمش رو آوردم� پســته کار بزرگــى بــود و پــول ســنگینى مى خواســت� 
ــه  ــودم ب ــاب ب ــتم و خوش حس ــرو داش ــازار آب ــون در ب ــا چ ــتم ام ــول نداش ــن پ م
ــه  ــس را ب ــه آن جن ــک ماه ــه ی ــود ک ــن ب ــن ای ــر م ــد و هن ــیه مى دادن ــن نس م
ــل  ــن عام ــابى م ــر خوش حس ــن هن ــم� ای ــش را مى گرفت ــم و پول ــارج مى فروخت خ
ــى  ــان تخت ــارم را در خیاب ــن انب ــال 1۳4۳ اولی ــود� س ــته ب ــازار پس ــم در ب موفقیت
ــه  ــردم ک ــره ی حســاس را در مشــهد تأســیس ک ــه ی زی ــدم و کارخان ــران خری ته
هنــوز هــم هســت� هــر ســال کــه ســودى مى بــردم انبــار و دفتــر و خانــه و ملــک 
ــودم،  ــده ب ــره ای خری ــه روزى در آن قســطى حج ــد، ک ــراى امی ــدم� در س مى خری

ــدم�« ــر همســایه را خری تمــام دفات

جوانا سر متاب از پند پیران 
حوالــی ســاعت شــش صبــح بــود� حاجــی نمــاز صبــح را خوانــده بــود و داشــت 
ــگ اول خــورد�  ــد� زن ــه صــدا در آم ــه ب ــن خان ــه تلف ــرد ک ــاز را جمــع می ک جانم
ــم  ــد� حــاج خان ــه صــدا در آم ــگ دوم ب ــرد� زن ــگاه ک ــن ن ــه ســمت تلف حاجــی ب
لیــوان آب جــوش را روی میــز گذاشــت� هــر دو بــا چشم هایشــان پرســیدند 

ــن وقــت صبــح؟! تلفــن؟! ای
ــدل شــد و   ــت کوتاهــی ردوب ــگ ســوم حاجــی گوشــی را برداشــت و صحب زن

ــه بیــرون زد�  ــید و از خان ــور کت وشــلوارش را پوش فی الف
ــودم را  ــریع خ ــه س ــد ک ــود� گفتن ــی ب ــد صادق ــای میرمحم ــط آق ــت خ »پش
ــده ای  ــدم ع ــه ش ــم و متوج ــدار ایشــان رفت ــه دی ــانم� ب ــه محــل جلســه ای برس ب
ــد ایــن عــده  ــد� آنجــا گفتنــد کــه حضــرت امــام فرموده ان دیگــر هــم حضــور دارن
ــل  ــده به دلی ــد� بن ــالب کمــک کنن ــه اقتصــاد و انق ــد و ب ــی برون ــاق بازرگان ــه ات ب
اینکــه کارهــای اقتصــادی شــخصی داشــتم، کــه آن هــا هــم به خاطــر انقــالب چنــد 
ماهــی تعطیــل شــده بــود، ابتــدا امتنــاع کــردم و خواســتم کــه اجــازه بدهنــد بــه 
کار شــخصی خــودم برســم� دوســتان قبــول نکردنــد و گفتنــد کــه حضــرت امــام 

ــده هــم اطاعــت کــردم�« ــم� بن ــی بروی ــاق بازرگان ــه ات ــه ب ــد ک فرموده ان
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در ســال 1۳57 و پــس از پیــروزی انقــالب اســالمی، بــه فرمــان امــام 
خمینــی )ره(، هیئتــی مرکــب از آقایــان حــاج طرخانــی، ســید علینقــی خاموشــی، 
ــی  ــی، میرفندرســکی، محمدعل ــن میرمحمــد صادق اســداهلل عســگراوالدی، عالالدی
ــن  ــد و در اولی ــت گرفتن ــاق را در دس ــور ات ــدی اداره ی ام ــل احم ــد و ابوالفض نوی
ــران و ریاســت  ــاق ای ــوان ریاســت ات ــای ســیدعلینقی خاموشــی به عن ــات آق انتخاب
اتــاق تهــران برگزیــده شــد� ســپس بــه وزیــران بازرگانــی و صنایــع و معــادن اختیــار 
داده شــد کــه نصــف منهــای یــک نفــر از اعضــای هیئــت نماینــدگان را انتخــاب 
ــر از طــرف بخــش خصوصــی انتخــاب شــوند� ــک نف ــالوه ی ی ــد و نصــف به ع کنن

من کار را دوست دارم
ــدارم�  ــح بی ــه اذان صب ــده ب ــه نیم ســاعت مان ــا 60 ســال اســت ک ــن 50 ت »م
ــم  ــه بیــرون می آیــم� اصــاًل نمی توان ســاعت شــش اســتخر مــی روم و هفــت از خان
در خانــه بمانــم� آفتــاب بــه آفتــاب بیــرون از خانــه هســتم� قطعــاً تــا هشــت شــب 
ــذارم و از  ــخصی ام می گ ــای ش ــرای کاره ــم ب ــودم را ه ــت خ ــف وق ــم� نص بیرون
دوازده بــه بعــد وقــف کشــورم هســتم تــا هروقــت شــب� در خانــه هــم یــک ســاعتی 
را صــرف روزنامه هــا و اینترنــت و ســایت ها می کنــم؛ بــرای اینکــه از اخبــار مطلــع 
ــای  ــم� روزنامه هــای دنی ــار را می بین ــا اخب ــد نیســتم ام ــی بل ــازی اینترنت بشــوم� ب
اقتصــاد، کیهــان، اطالعــات، همشــهری، جــام جــم، رســالت و روزنامــه ی شــرق را 
هــم می خوانــم� روزنامــه ی شــرق کمــی گــران بــود و اخیــراً هــم کمــی مطالعــه ی 
ــم و  ــر می زن ــخصی ام س ــر ش ــه دفت ــرده ام� اول ب ــم ک ــران را ک ــای گ روزنامه ه
کارهایــم را کــه انجــام دادم بــه اتــاق ایــران و چیــن می آیــم� جلســاتی کــه دعــوت 
ــوت می شــوم� در گذشــته  ــد جلســه دع ــه چن ــم ب ــرروز ه ــی روم� ه می شــوم را م

ــه خــارج از کشــور می رفتــم� هــر مــاه دو ســفر کاری و شــغلی ب
ــز را  ــه چی ــد س ــه کردن ــن توصی ــه م ــن ب ــن و ژاپ ــی در چی ــای حاذق دکتره
ــد  ــفره بلن ــر س ــده از س ــیر نش ــورم س ــه می خ ــذا ک ــه غ ــم� اول اینک ــت کن رعای
ــی مــن می گویــم  ــدارد� ول ــگار دنیــا وجــود ن شــوم، دوم اینکــه حــرص نخــورم؛ ان
ــی داشــته  ــد اگــر می خواهیــد عمــر طوالن ــا آن هــا اعتقــاد دارن مگــر می شــود؟ ام
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باشــید بایــد دنیــا را بی خیــال شــوید� ســومین توصیــه ایــن بــود کــه حتمــاً میــان 
ــم�« ــرت بزن ــاعت چ روز نیم س

دفتر کار
آســمان بــه زمیــن و زمــان رنــگ نیلــی پاشــیده بــود� خیابــان خلــوت بــود� هــر 
ــه  ــربازی ب ــدا می شــد� کوله پشــتی س ــی بشــری پی ــی ســروکله ی بن ــد گاه از چن
ایــن ســمت و آن ســمت لمبــر مــی زد؛ بــدو داشــت می رفــت� معلــوم بــود خــواب 
مانــده� بــاز ســکوت کلــه ی ســحر حاکــم می شــد تــا نفــر بعــدی� خانمــی اونیفــورم 
پوشــیده و بچــه بــه بغــل ســاک بچــه اش را بــا نیم چرخــش کتفــش روی شــانه جــا 

انداخــت و خــودش را بــه ایســتگاه ســرویس اداره رســاند� 
ــه  ــی ک ــود� مادام ــز ســفید ب ــده ی بن ــود رانن ــا ب ــه شــاهد اینه ــا کســی ک تنه
ــد خــودش را ســرگرم  ــود ماشــین را می ســابید� بای ــده ب ــای عســگراوالدی نیام آق

می کــرد�
ــفید  ــز س ــدس بن ــده مرس ــد� رانن ــدار می ش ــواب بی ــا زود ازخ ــی صبح ه  حاج
ــره ی  ــاند� حج ــه اش برس ــه تجارت خان ــا را ب ــا حاج آق ــرد ت ــاده می ک ــگ را آم رن
قدیمــی دیگــر ســال ها بــود بــه ســاختمانی در میانه هــای خیابــان مطهــری 
منتقــل شــده بــود� دفتــر کار حاج آقــا در ایــن ســاختمان قدیمــی شــکل ظاهــری 
ــل  ــی آن مح ــی و مخف ــش انتهای ــه بخ ــکل ک ــاق اِل ش ــک ات ــت� ی ــژه ای داش وی
جلــوس حاج آقــا بــود� دو میــز در مقابــل در ورود قــرار داشــت کــه یکــی بزرگ تــر 
ــا  ــود ام ــک در را یــک جــوان اشــغال کــرده ب ــز کوچــِک نزدی ــود� می از دیگــری ب
میــز بــزرگ در اختیــار پیرمــردی بــود کــه خمــود و شکســته بــه نظــر می رســید� او 
پشــت میــز چوبــی منبت کاری شــده ی بزرگــی نشســته بــود و چهــره اش به زحمــت 
ــود�  ــت ب ــل روی ــز قاب ــده ی روی می ــار ش ــای تلنب ــا و کاغذه ــه الی زونکن ه از الب
ــر  ــی آن طرف ت ــود� کم ــر کارش ب ــا در دفت ــه حاج آق ــرد ب ــن ف ــرد نزدیک تری پیرم
در مقابــل میــز بــزرگ، در بخــش اختصاصــی اتــاق، نیــز میــز حاج آقــا بــه شــکل 
عمــود قــرار گرفتــه بــود� درمقابــل میــز چوبــی و قدیمــی حاج آقــا هــم دو صندلــی 
ــود کــه ظاهــری قدیمــی امــا  ــرای میهمــان گذاشــته شــده ب ــی ب تک نفــره ی چوب
ــده  ــته ش ــی گذاش ــک پذیرای ــز کوچ ــی می ــن دو صندل ــان ای ــت داشــت� می پرابه
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بــود کــه روی آن دائمــا یــک کاســه ی پــر از پســته قــرار داشــت� آن قــدر در دور و 
اطــراف ایــن دفتــر نه چنــدان بــزرگ پســته ی مرغــوب وجــود داشــت کــه آن ابهــت 
ــم  ــا ه ــز حاج آق ــود� پشــت می ــاده ب ــن خشــکبار لوکــس از نظــر افت همیشــگی ای
ــا  ــه صندوقچــه ی افتخــارات و ســوابق حاج آق ــود کــه ب ــزرگ ب ــدوق ب ــک گاوصن ی

تبدیــل شــده بــود� 
»باارزش تریــن چیــزی کــه داخــل گاوصنــدوق دارم حکــم امــام خمینــی )ره( 
ــی  ــاق بازرگان ــرای تصــرف ات ــه همــراه هفــت نفــر دیگــر، ب ــام مــن ب اســت کــه ن

ــرار داده شــده اســت�« پــس از پیــروزی انقــالب اســالمی، در آن ق
ــه را در  ــود� روزنام ــته ب ــزش نشس ــت می ــان پش ــگر اوالدی همچن ــای عس آق
ــده ی  ــود� خن ــا ب ــر آن دوروبره ــی دفت ــی از اهال ــدی زد� یک ــت� لبخن ــت گرف دس
ــا االن  ــت: »ت ــد گف ــان لبخن ــا هم ــا شــد� حاجــی ب ــت را جوی ــد� عل حاجــی را دی
ــاردر،  ــرد میلی ــی ترانســفر، م ــره، حاج ــلطان زی ــودن؛ س ــته ب ــا نوش ــی چیزه خیل
ــره! امــان از دســت  ــی ســلطان میلیاردر هــا نوب تاجــر کشــمش، ســلطان پســته ول
ایــن روزنامه نگارهــا� این هــا هرچــی می خــوان بنویســن ولــی مــن، اســداهلل 

ــتم�« ــزء هس ــب ج ــک کاس ــاً ی ــگراوالدی، صرف عس

در اتاق بازرگانی پنج نفر دیگر از من پولدارتر هستند
ــت  ــه هیچ وق ــن اســت ک ــم ای ــى از اصول های ــى دارم� یک ــرم و اصول ــن تاج »م
ــم را  ــر پول ــا اگ ــم ت ــیه نمى ده ــى نس ــه کس ــم را ب ــم تن خواه ــک هفت ــش از ی بی
ــد� اصــل بعــدى ام ایــن اســت کــه ســعى کــردم  ــم محفــوظ بمان خــورد باقــى پول
هیچ وقــت بیــش از نصــف دارایــى ام را نســیه نخــرم� اصــل دیگــر ایــن اســت کــه 
ســعى کــردم از بانک هــا وام نگیــرم� بانک هــا بســیار ســراغ مــن آمدنــد امــا قبــول 
ــکار  ــم و بده ــه مى رفت ــه خان ــت ب ــال راح ــا خی ــب ب ــه ش ــردم! درنتیج نمى ک
نبــودم� اگــر داشــتم مى خریــدم و اگــر نداشــتم نمى خریــدم� ســال 1۳55، اگرچــه 
آدم سیاســى ای نبــودم، بــه نجــف خدمــت حضــرت امــام )ره(  رفتــم� رفتــه بــودم 
ــم و ایشــان هــم مــرا راهنمایــى  ــه بزن از ایشــان اجــازه بگیــرم کــه در قــم کارخان
ــرم عوض نکــردن شــریکم اســت� محمدحســن شــمس شــریک  ــرد� اصــول دیگ ک
50 ســاله ی مــن اســت و هنــوز هــم شــریک هســتیم� مــن بــه واســطه ی اطالعاتــی 
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ــم  ــون می بین ــم و در تلویزی ــا می خوان ــم و در روزنامه ه ــب می کن ــازار کس ــه از ب ک
ــال  ــا درح ــینم� دائم ــکار نمی نش ــوم� بی ــع ش ــات مطل ــر از اتفاق ــم زودت می توان
کســب اطالعــات هســتم� حتــی موقــع ناهــار و در مراســم ختــم اطالعــات را از افــراد 
مختلــف در حوزه هــای مختلــف، چــه سیاســی و چــه اقتصــادی، کســب می کنــم� 
از طریــق نماینــدگان مجلــس از اوضــاع مجلــس خبــردار می شــوم و از نماینــدگان 
شــورای شــهر اوضــاع شــورا را�  یــادم نمــى رود در اولیــن ســفرم بــه نیویــورک پــاى 
ــه  ــرار دارد، ســه جمل ــر ق ســاختمان معــروف امپایراســتیت، کــه مجســمه ی راکفل
ــر از دیگــران مطلــع  ــه اســت: زودت ــا ایــن ســه جمل ــود� موفقیــت مــن ب نوشــته ب
شــدم، زودتــر از دیگــران تصمیــم گرفتــم و وقتــى تصمیــم گرفتــم چشــمم را بســتم 
و عمــل کــردم� ایــن ســه جملــه اثــر زیــادى روى مــن گذاشــت� ســعى کــردم در 
تجارتــم بــه ایــن ســه جملــه متعهــد باشــم� این هــا در تجــارت خیلــى مهــم اســت� 
ــن  ــت� ای ــم اس ــت بى رح ــط رقاب ــارت در محی ــت� تج ــم اس ــارت بى رح ــون تج چ
شــعار هــم هســت: اگــر مى خواهــى رقابــت کنــى بایــد بــا چشــم بســته بى رحمــى 
ــه مى خواهــى  ــا آنجــا ک ــى ام ــى کار کن ــت و مهربان ــا رأف ــه ب ــی� مى شــود البت کن

ــى؛ بایــد بى رحــم باشــى�« ــه مهربان ــرد دارد و ن ــه رأفــت کارب رقابــت کنــى ن

وقتی پسته نمی خندد
ــرد  ــوت ک ــدی دع ــان بع ــی از مهم ــش خصوص ــان بخ ــن پارلم ــری صح مج
کــه بــه پشــت جایــگاه تشــریف بیــاورد� او ســخنرانی خــود را اینگونــه آغــاز کــرد: 
ــر  ــه خی ــبختانه ب ــه خوش ــدم ک ــکار می ش ــتم از کار بی ــته داش ــه ی گذش »هفت
گذشــت�« صــدای خنــده ی حضــار بلنــد شــد و همــه مشــتاق شــنیدن تجربیــات 

ــی شــدند�  ــر عرصــه ی بازرگان پی
اســداهلل عســگراوالدی، یکــی از بزرگ تریــن صادرکننــدگان خشــکبار و از 
ــه  ــی، در صحــن پارلمــان بخــش خصوصــی ب ــه ی مشــهور ترین تاجــران ایران جمل
انتقــال تجربــه ی خــود پرداخــت و داشــت از خاطــرات خــود می گفــت کــه کاغــذی 
بــه دســتش دادنــد� میــان کالمــش وقفــه ی کوتاهــی افتــاد� لبخنــدی زد و نوشــته 

ــد: »نوشــتن از ممنوعیــت صــادرات پســته بفرماییــد�« را خوان
ســال 1۳91 آقــای عســگراوالدی وارد جلســه بــا معــاون اول وقــت رئیس جمهــور 
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شــد� تصمیــم وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت بــر ایــن بــود کــه صــادرات پســته 
ــاره  ــد� اســتراحت کوتاهــی داده شــد و دوب ــت کردن ــف شــود� ســاعتی صحب متوق
جلســه از ســر گرفتــه شــد� صــورت حاجــی گل انداختــه بــود� ایــن مســئله برایــش 
ــته  ــادرات پس ــه از ص ــود ک ــاب ش ــت مج ــی نمی توانس ــت� به راحت ــت داش اهمی
ــود  ــرون منتظــرش ب ــه بی ــده ای ک ــاعت رانن ــد س ــد از چن ــد� بع صــرف نظــر کنن
دیــد آقــای عســگراوالدی و تیــم همراهــش بــا صورتــی گشــاده دارنــد می آینــد� او 

موفــق شــده بــود� 
ــاره ی صــادرات  ــراری دوب ــون، به خاطــر خاطــره ی آن روزهــای برق پشــت تریب
پســته، ژســت فاتحانــه ای درمیــان فعــاالن اقتصــادی گرفــت و گفــت : »شــکر خــدا 

بــه خیــر گذشــت� بیــکار نشــدم�«
ــان تمــام فعالیت هــای  اســداهلل عســگراوالدی کــه عمــده ی شــهرتش را، درمی
اقتصــادی، از صــادرات پســته وام گرفتــه بــود درمقابــل ممنوعیــت صــادرات ایــن 
ــود،  ــورده ب ــم خ ــل رق ــازار داخ ــی آن در ب ــی گران ــه در پ ــال 1۳91، ک کاال در س
موضعــی ســخت گرفــت و نشــان داد می توانــد روابــط و البتــه ســوابقش در دنیــای 
ــرای رفــع یــک روزه ی مشــکل ممنوعیــت صــادرات کاالی محبوبــش  سیاســت را ب
ــرش  ــال های عم ــام س ــگراوالدی در تم ــداهلل عس ــد اس ــر چن ــرد� ه ــه کار بگی ب
تــالش کــرد خــود را از سیاســت جــدا نشــان دهــد و حســاب فعالیت هــای خــود 
ــالمی، از  ــه ی اس ــه مؤتلف ــی او ب ــا نزدیک ــت ام ــزا دانس ــش را مج ــرادر مرحوم و ب
ســال های انقــالب تــا ایــن اواخــر، و عضویــت رســمی او در شــورای مرکــزی ایــن 
ــای  ــه ای نداشــته فعالیت ه ــده عالق ــرد دنیادی ــه م ــرد ک ــات ک ــرا اثب حــزب اصولگ
ــیار  ــادی بس ــه ی اقتص ــوه دادن وجه ــا جل ــل ب ــود� درمقاب ــکار ش ــی اش آش سیاس
موافــق بــوده و بــه همیــن دلیــل در تمــام مصاحبه هــای تلویزیونــی و مکتــوب بــه 
ایــن نکتــه اشــاره می کــرد کــه تاجــری کهنــه کار اســت و از اینکــه موفــق و پولــدار 

ــرد� ــذت می ب ــت ل اس

من امپراتور خانواده ام هستم
ــه ام را  ــن خان ــت� اولی ــم اس ــش خانه های ــیدم� مثال ــاد رس ــه زی ــم ب ــن از ک »م
ــومى را از  ــان، س ــزار توم ــه ه ــى را سی و س ــان، دوم ــصد توم ــزار و شش ــج ه پن
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ــى  ــان، چهارم ــزار توم ــل ه ــد و چه ــدوم، ص ــاه مع ــگ ش ــر فرهن ــش، وزی درخش
ــه  ــدم ک ــان خری ــون توم ــل میلی ــى را صــد و چه ــان و پنجم ــزار توم را پانصــد ه
االن در آن ســاکن هســتند� آن هــا را اجــاره داده ام و هیچ کــدام را نفروختــه ام� 
وجوهــات شــرعى و مالیات هایــم را داده ام� هرگــز بــا دارایــى چانــه نمى زنــم� انفــاق 
ــرده  ــن کمــک ک ــه م ــازم و خــدا ب ــگاه و مدرســه مى س ــم� مســجد و درمان مى کن
اســت� مــن هیــچ مالــى در خــارج کشــور نــدارم� فقــط دفاتــرى در هامبــورگ، دبــى 
ــاردر  ــه میلی ــم ک ــن افتخــار مى کن ــر تجــارى ام هســتند� م ــه دفات ــدن دارم ک و لن
هســتم� همــان خانــه ی پنــج هــزار و ششــصد تومانــى امــروز بیــش از یــک و نیــم 
ــه صــد و  ــه اى ک ــدارد� خان ــس میلیاردرشــدن کارى ن ــى ارزد� پ ــان م ــارد توم میلی
ــرم در  ــه ی دیگ ــى ارزد� خان ــان م ــارد توم ــک میلی ــروز ی ــدم ام ــان خری ــل توم چه
خیابــان ولیعصــر 1۳00 متــر مســاحت دارد و حســاب کنیــد چقــدر مــى ارزد� چــرا 

بگویــم گــدا هســتم؟«

کیفیت، رقابت، خوش قولى
ــس  ــران و نایب رئی ــى ای ــاق بازرگان ــه ی ات ــو هیئت رئیس ــال عض ــانزده س »ش
ــرو گرفتــم و در ســال های  ــاق از آن آب ــودم� در ده ســال اول حضــورم در ات ــاق ب ات
ــرم  ــارت در دفات ــال های تج ــد در س ــت بدانی ــب اس ــرو دادم� جال ــه آن آب ــد ب بع
ضــرر نــدادم� در ایــران ده کارخانــه دارم و اظهــار فقــر نمى کنــم� درآمــدم و هرچــه 
ــه تقســیم کــرده ام: بیســت درصــد مــال خــدا، بیســت درصــد مــال  را دارم اینگون
ــه  ــرم� االن ک ــزى مى خ ــه اش چی ــا بقی ــواده و ب ــرج خان ــد خ ــت درص ــاق، بیس انف
ــکار  ــى بده ــچ بانک ــه هی ــال ب ــک ری ــما نشســته ام ی ــه روى ش ــر روب ــوان تاج به عن
ــى  ــه ی دولت ــچ معامل ــى مشــارکت نکــرد ه ام� در هی ــت دولت ــچ ران نیســتم و در هی
ــت،  ــدم: کیفی ــخت پایبن ــل سفت وس ــه اص ــه س ــارت ب ــن در تج ــوده ام� م ــم نب ه
ــر  ــس، اگ ــک جن ــروش ی ــراى ف ــردم ب ــد مى ک ــى تعه ــى� وقت ــت، خوش قول رقاب
بعــد از فــروش قیمــت ترقــى مى  کــرد، معاملــه را بــه هــم نمــى زدم� امــا خیلــى از 
همــکاران ایــن کار را مى کننــد و یــا از کیفیــت مى زننــد تــا ضــرر نکننــد� نیویــورک 
به خاطــر همیــن ســه اصــل در دســتان مــن بــود� ایــن رمــوز موفقیــت مــن اســت� 
هرجــاى دنیــا زیــره مى خواســتند 4۸ ســاعت بعــد مــن بــاالى سرشــان بــودم و بعــد 
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هــم به خاطــر کیفیــت دیگــر مــا را رهــا نمى کردنــد� بیشــترین معامالتــم بــا تلفــن 
ــم، کــه در ســاختمان خــودم کار  ــه بچه های اســت� تلفنــى مى فروشــم و آن وقــت ب

ــد�« ــراردادش را ببندن ــم ق ــد، مى گوی مى کنن

هیچ گاه صفحه ی کارم در اسفند ماه با ضرر بسته نشده است
ــه  ــم ک ــرعی ه ــات ش ــم� وجوه ــده ی تهران ــاب ترین مالیات ب ــن خوش حس »م
ــرى از  ــود، تاج ــب و خواب آل ــودم، نیمه ش ــس ب ــار لس آنجل ــت� یک ب ــه ام اس وظیف
ــودم و فروختــم�  ــود ب ــه مــن زنــگ زد و 200 تــن پســته خریــد� خواب آل آلمــان ب
صبــح بیــدار شــدم و دیــدم قیمــت پســته پنجــاه هــزار دالر فــرق کــرده اســت� امــا 
ــردم و  ــرواز ک ــان پ ــه آلم ــح ب ــم� صب ــده را نده ــته ی فروخته ش ــتم پس نمى توانس
بــه دفتــرش رفتــم و گفتــم مــن بــه تــو پســته فروختــم و حــاال مى خواهــم پســته 
بخــرم� صــد هــزار دالر بــه او دادم و قــرارداد تلفنــى را کنســل کــردم� یــک هفتــه ی 
ــم حــاال آن پســته  ــم و گفت ــاره ســراغش رفت ــدم� دوب ــورگ مان بعــدش را در هامب
ــار پســته را از مــن  ــا دویســت هــزار دالر تفــاوت همــان ب ــاز مى فروشــم و او ب را ب
خریــد و عالوه بــر اینکــه ضــررم را جبــران کــردم صــد هــزار دالر هــم ســود کــردم! 
ــواب  ــم خ ــتم بگوی ــى مى توانس ــت� به راحت ــارت اس ــل تج ــى  اص ــن خوش قول ای

بــودم فروختــم� خــب! قــرارداد و امضایــى کــه نداریــم�
امــا شــهرت مــن در ایــن اســت:  فروختــى مــال اوســت، خریــدى مــال توســت� 
ــاره ی  ــات درب ــر مالق ــل از ه ــودم را دارم� قب ــول خ ــى اص ــارت خارج ــن در تج م
ــم�  ــه مى کن ــارى ام مطالع ــرف تج ــى ط ــدى مال ــا عالقه من ــهر ی ــاى آن ش ویژگى ه
ــن کار در نتیجــه ی  ــگاه ای ــذارم و آن ــت مى گ ــم و وق ــه مى کن ــق مطالع ــاً عمی واقع
مالقــات تجــارى ام تأثیــر مى گــذارد و خــوب هــم تأثیــر مى گــذارد� مــن از هیــچ و 
صفــر بــه همه چیــز رســیدم و االن کــه بــه عقــب  نــگاه مى کنــم مى بینــم تــالش، 
ــروز را  ــه مــن کمــک کــرد موفقیــت ام ــه ب ــه خــدا، درســتکارى و مطالع ــوکل ب ت

داشــته باشــم�«

من به صالح خویش کوشان بدمی 
ــرد خــود  ــه فکــر نمی ک ــای عســگراوالدی تلفنــش را جــواب داد� کســی، ک آق

»ر« تجارت یعنی »ریسک«
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ــد؟«  ــی داری ــادرات چ ــید: »ص ــد، پرس ــواب داده باش ــن را ج ــخصاً تلف ــی ش حاج
حاجــی عیــن یــک فروشــنده ی صبــور گفــت: »صــادرات پســته، زیــره، میوه جــات 
خشــک و واردات شــکر و حتــی لــوازم خانگــی هــم داریــم��� شــما چــی می خوایــد؟«

»روزگاری 600 نفــر کارمنــد داشــتم؛ امــا امــروز ۸0 نفــر برایــم کار می کننــد� 
ــه کار دیگــری مشــغول شــدند�  ــل نیــرو نکــردم� خودشــان رفتنــد و ب البتــه تعدی
مــن شــعبه هایی را در مشــهد، قــم، تهــران، ســیرجان، کرمــان و رفســنجان داشــتم 
کــه همــه را تعطیــل کــردم� در خــارج از کشــور هــم چهــار شــعبه در دبــی، لنــدن، 
ــدارم چــون پســته را می خــرم و  ــاغ پســته ن ــن ب ــورگ و هنگ کنــگ دارم� م هامب

می فروشــم� 
پســرم را وارد ایــن کار کــردم و او االن صاحــب بیــش از 400 هکتــار بــاغ پســته 
در یــزد اســت� امــا مــن از او پســته نمی خــرم� او خــودش پســته را تولیــد می کنــد 
ــادر  ــته ص ــن پس ــزار ت ــزده ه ــا پان ــاالنه ده ت ــد� س ــادر می کن ــد و ص و می فروش

ــاد دادم� بایــد روی پــای خــودش بایســتد�« ــه او ی می کنــد� مــن فــن کار را ب

نوار نمایشگاه را تو قیچی کن!
حاج خانــم بــرای آخرین بــار بــه دور و  بــر خانــه نــگاه کــرد� مطمئــن شــد شــیر 
ــتاد  ــه فرس ــک هفت ــرای ی ــه را ب ــه ی گاز بســته اســت� هم ــده و فلک آب قطــع ش
مرخصــی� خــودش هــم می خواســت بــا حاج آقــا بــرود ســفر ینگــه ی دنیــا؛ چیــن! 
ــی از  ــه یک ــرودگاه ب ــد ف ــدند برون ــین می ش ــوار ماش ــتند س ــه داش ــور ک همان ط

ــگ زد� ــوال زن ــرای حال واح ــش ب بچه های
ــل���  ــگاه اتومبی ــم� نمایش ــن می ری ــگاه چی ــون نمایش ــرای هم ــادر ب »آره م
ماشــین ایرانــی؟ نــه مــادر��� ایــران اونجــا ماشــین نــداره ولــی حاجــی  بایــد روبــان 

ــه�« ــاح رو قیچــی کن افتت
و نگاهــی بــه همســرش انداخــت و هــر دو متبســم شــدند؛ مثــل نگاهــی کــه 

ــد� ــم می اندازن ــه ه ــی ب ــای قدیم رفق
»چینی هــا بــه مــن احتــرام می گذارنــد� مــن در ســه چهــار کنفرانــس 
بین المللــی و جهانــی حضــور دارم� یکــی شــورای نــات اســت و شــورای خشــکبار� 
مبادلــه ی ایــن شــورا بیســت میلیــارد دالر اســت کــه ده قلــم کاالســت� مــن اولیــن 
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نفــری هســتم کــه بــه آلمان هــا گفتــم ایــن اخــم شــما دروازه ی چیــن را بــه روی 
مــا بــاز می کنــد� مــن هروقــت مــی روم چیــن وزیــر بازرگانــی چیــن را می بینــم و 
بــه مــن هــم می گوینــد در نمایشــگاه اتومبیــل به صــورت افتخــاری حضــور داشــته 
ــه مــن می گوینــد کــه هــر  ــاش� در ســیانگ چیانگ یــک نمایشــگاهی هســت و ب ب

ســال بایــد نــوار ایــن نمایشــگاه را قیچــی و افتتــاح کنــی�«

مرد معروف منهتن 
»مــن بــا همه جــای دنیــا مــراوده ی تجــاری داشــته ام� در کار خشــکبار ســه بار 
ــل از  ــده ایم� قب ــه ش ــده ی نمون ــرم، صادرکنن ــی، پس ــم امیرعل ــه بار ه ــودم و س خ
ــه ی خشــکبار  ــن در اتحادی ــردم� م ــره ی ســبز صــادر می ک ــکا زی ــه آمری ــالب ب انق
منهتــن عضــو بــودم؛ به دلیــل صــادرات وســیع� تاکنــون تنهــا کســی بــودم کــه از 
ایــران عضــو ایــن اتحادیــه بــوده اســت� ده ســال بعــد از انقــالب هــم رابطــه داشــتیم 

امــا قطــع شــد�«

سنتی بودن یا نبودن
حاج آقــا عســگراوالدی وارد جلســه شــد� بــا ورودش چهره هــا تبســم را بــه یــاد 
ــوری  ــت: »چط ــرد و گف ــاز ک ــوخی را ب ــاب ش ــا ب ــی از آن قدیمی تره ــد� یک آوردن
پیرمــرد؟« حاجــی گوشــه ی ابــرو را بــاال داد و گوشــی لپ تاپی شــکل و مدرنــش را 

بــه رخ کشــید و گفــت: »مــن از صدتــا جــوون، جوون تــرم!«
و یک راســت رفــت کنــار همــان رفیــق قدیمــی نشســت و در گوشــش گفــت: 

»بــاز چــی شــده؟ دوبــاره کســی بهمــون انــگ ســنتی چســبوده؟«
ــردو  ــه ای داد و ه ــز کودکا ن ــی اش پ ــا گوش ــوخی ب ــر ش ــاره از س ــی دوب حاج

ــد� خندیدن
ــی  ــه عصبان ــده ک ــوش ن ــی گ ــد خیل ــل جدی ــن نس ــرف ای ــه ح ــان ب »آقاج
می شــم� این هــا بــه مــا می گــن ســنتی! مــن اگــر مــدرن نبــودم کــه نمی تونســتم 
ــی دفتــر کار  ــدر پیشــرفت کنــم� واال تاجــری کــه در لنــدن، هامبــورگ و دب این ق
ــه  ــه نمی تون ــن کشــورها در ارتباط ــوی ای ــرکای تجــاری اش ت ــا ش ــه ب داره و روزان

ــرم�« ــا جلو ت ــی از جوون ه ــن  از خیل ــه� م ــنتی باش س
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ــرد  ــار م ــه کن ــی ک ــه کس ــت ب ــاره ی دس ــا اش ــی ب ــد� حاج ــام ش ــه تم جلس
جوانــی ایســتاده بــود و پشــتش بــه حاجــی بــود حالــی کــرد کــه او را صــدا کنــد� 
ــاند  ــه او رس ــود را ب ــد به ســرعت خ ــا حاجــی را دی ــد� ت ــر برگردان ــوان س ــرد ج م
ــروش  ــد و ف ــو کار خری ــما ت ــنیدم ش ــت: »ش ــی گف ــم�« حاج و گفت: »درخدمت
ماشــین هــم هســتی؟« جــوان تأییــد کــرد� آقــای عســگراوالدی گفــت: »می خــوام 
ماشــینم رو عــوض کنــم�« مــرد جــوان گفــت: »بنــز مشــکیه رو؟« حاجــی گفــت: 
»بلــه� بی زحمــت یه دونــه عــروس ســفید آخریــن مــدل بــرام پیــدا کــن�« رفیقــش 
کــه هنــوز نرفتــه بــود و داشــت کیــف سامســونتش را جمع وجــور می کــرد گفــت: 
»خجالــت بکــش پیرمــرد� 75 ســالته!« حاجــی رو بــه مــرد جــوان گفــت: »آخریــن 
ــوان  ــرده؟«  ج ــی پیرم ــدم ک ــون ب ــت مون نش ــن دوس ــه ای ــوام ب ــا! می خ مدل ه
کت وشــلوار پوشــیده بــود� کــف دســت هایش را مؤدبانــه قفــل کــرده بــود� 
ــدد هفــت  ــا جفــت دســت هایش ع ــگار ب ــد� ان ــش هــم صــاف صــاف بودن آرنج های
درســت کــرده بــود� رفیــق قدیمــی پرســید: »آخــه چــرا حاجــی؟ بــه چــه دردت 
ــا  ــاره نشســت کــه ب ــی دوب می خــوره؟« حاجــی نیم خیــز شــد کــه بلنــد شــود ول
ــد  ــه تاجــر بای ــوان ی آرامــش جــواب رفیــق را بدهــد� گفــت: »مــن معتقــدم به عن
بهتریــن ماشــین رو ســوار بشــم چــون مهمــون خارجــی خیلــی دارم� بایــد بدونیــد 
کــه مــن آدم خاصــی ام؛ معمولــی نیســتم� مــن بهتریــن خونــه و بزرگ تریــن انبــار 
ــه ی خــوب  ــه خون ــه ماشــین خــوب و ی ــوی کار تجــاری ی ــوی تهــران دارم� ت رو ت
ــن  ــه م ــر ک ــن همس ــتن بهتری ــور داش ــه؛ همین ط ــزو سرمایه هاش ــر ج ــرای تاج ب

دارم�«
رفیقــش گفــت: »خــدا رو شــکر� شــما بخــری اقــاًل مــا رو هــم یــه دور ســوار 

ــه!« ــز چــی چی ــم بن ــه ببینی ــی ک می کن
بــا هــم خندیدنــد� چــون همــه خــوب می داننــد کســی کــه در ایــن جلســات 
ــی  ــی از حاج ــق قدیم ــی ای دارد� رفی ــع مال ــه وض ــد چ ــت می کن نشست وبرخاس
ــات مــی آد مســافرت؟« ــم چطــوره؟ هنــوزم پابه پ پرســید: »راســتی حــال حاج خان

حاجــی بــادی در غبغــب انداخــت و گفــت: »بلــه آقاجــان! مــن همه جــا همســرم 
ــن،  ــاری م ــای تج ــا، طرف ه ــورهای دنی ــر کش ــرم� در اکث ــودم می ب ــا خ ــم ب رو ه
ــا چــادر هــم کــه مــی ره می شناســنش� نمی شــه  همســرم رو می شناســن� حتــی ب
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ــوی ســنی ام کــه  ــذارم� بعــدم مــن ت ــوی ایــن تهــران ناامــن همســرم رو تنهــا ب ت
شــاید بــرام اتفاقــی بیافتــه� حاج خانــم پیشــم باشــه بهتــره�«

سیاست؛ پیش از انقالب
ــم ها  ــی اس ــار بعض ــر� کن ــر رو بگی ــن دفت ــت: »ای ــی اش گف ــه منش ــی ب حاج
ضربــدر زدم� محترمانــه زنــگ بــزن و بگــو حاجــی بــرای امــر مهمــی بایــد بــا شــما 
صحبــت کنــه�« همــه ی اهــل بــازار خبــر شــدند� خبــر مهمــی در راه بــود� امــام را 

ــود� ــالب ب ــای انق ــتند� نزدیک ه ــا می گذاش ــد تنه نبای
شــاید یکــی از اصلی تریــن دالیــل بــه شــهرت رســیدن اســداهلل عســگراوالدی 
فعالیت هــای انقالبــی او باشــد� او، کــه از ســال های قبــل از انقــالب فعالیــت 
ــود، در نزدیکــی انقــالب اســالمی در  اقتصــادی می کــرد و تجــارت پیشــه کــرده ب
ــرای انقــالب نقــش مهمــی داشــت�  ــازار و هزینــه ی آن ب جمــع آوری کمک هــای ب
آغــاز فعالیت هــای سیاســی حــاج  اســداهلل، همان طــور کــه پیش تــر آمــد، از 

ــا امــام خمینــی )ره( در نجــف آغــاز شــد�  ــدارش ب دی
ــاج  ــرادرش، ح ــراه ب ــه هم ــداهلل ب ــاج اس ــر ح ــار دیگ ــدار یک ب ــس از آن دی پ
ــی  ــا فعالیت هــای سیاســی و انقالب ــدار امــام رفــت ت ــه دی حبیــب اهلل، در فرانســه ب

تاجــر پســته رســماً آغــاز بشــود� 
»بــرای کاری بــه خــارج از کشــور رفتــه بــودم� آنجــا به دیــدار حضرت امــام )ره( 
ــاز هــم  ــه کشــور بازگــردی ب ــد قبــل از اینکــه ب در پاریــس رفتــم� ایشــان فرمودن
بــه پاریــس بیــا� بنــده هــم اطاعــت دســتور کــردم و پــس از مســافرت کوتاهــی بــه 
ــدار بعــدی حضــرت امــام )ره( بســته ای  ــه پاریــس رفتــم� در دی ــاز هــم ب لنــدن ب
ــه آقــای باهنــر برســانید�    ــه بنــده دادنــد و فرمودنــد ایــن بســته را در ایــران ب را ب
ــام )ره(  ــدار ایشــان رفتــم و گفتــم ام ــه دی ــران رســیدم ب ــه ای همــان روزی کــه ب
فرموده انــد ایــن بســته را خدمــت شــما بدهــم� بســته را بــاز کردنــد و در آن فرمــان 
تشــکیل کمیتــه ی تنظیــم اعتصابــات بــود� مدتــی در کمیتــه ی تنظیــم اعتصابــات 
حضــور داشــتم ولــی وقتــی انقــالب بــه پیــروزی رســید اعــالم کــردم کــه دیگــر بــه 

ــدارم�« ــه مســائل سیاســی ن ــاز می گــردم و کاری ب کســب وکار خــودم ب

»ر« تجارت یعنی »ریسک«
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امام به شدت نگران معیشت مردم بودند
»در آن پاکــت امــام به دقــت دســتور تنظیــم کمیتــه ی اعتصابــات را داده 
بودنــد� تنظیــم اعتصابــات نفــت را بــه مهنــدس بــازرگان ســپرده بودنــد و بقیــه ی 
ــد  ــد بودن ــی ایشــان معتق ــد� یعن ــرده بودن ــذار ک ــر واگ ــه باهن ــت را ب ارکان حکوم
کــه اعتصابــات به گونــه ای شــکل بگیــرد کــه بــه اقتصــاد صدمــه نزنــد امــا دولــت 
ــن روز  ــد� اولی ــت می دادن ــی اهمی ــاد خیل ــه اقتص ــام ب ــد� ام ــل کن ــوت را فش طاغ
ــائل  ــران مس ــام به شــدت نگ ــیدیم ام ــه حضــور ایشــان رس ــه ب ــالب ک ــد از انق بع
معیشــتی مــردم بودنــد و یــادم اســت کــه بــه بــرادرم و حــاج ســعید امانــی توصیــه 

ــد�« ــردم کمــک کنی ــه م ــد ب ــوش نکنی ــه فرام ــد ک می کردن

سیاست؛ پس از انقالب
اســداهلل عســگراوالدی تلفــن را برداشــت و گفــت: »مــن کــه بعــد از انقــالب پای 
ــت  ــای سیاس ــه دنی ــن ک ــیدم!��� م ــرون کش ــی بی ــای سیاس ــودم رو از فعالیت ه خ
ــب اهلل، سیاســت رو  ــرادرم رو، حــاج حبی ــه ب ــه خــدا رحمــت کن ــردم��� بل رو ول ک
دوســت داشــت ولــی مــن فقــط فعالیــت شــخصی اقتصــادی می کنــم� حــاال شــما 
می گــی حــاج  اســداهلل! بیــا عضــو شــورای مرکــزی مؤتلفــه ی اســالمی بشــو� منــم 

ــه مــن زمــان بدیــد فکــر کنــم�« می گــم ب
ــور  ــی کش ــای سیاس ــهور ترین حزب ه ــی از مش ــماً در یک ــال 1۳۸۸ او رس س
فعــال شــد� هرچنــد عــده ای از سیاســیون ورود حــاج  اســداهلل بــه شــورای مرکــزی 
ــاج  ــرادر ح ــزب از ب ــن ح ــه ی ای ــای بلندپای ــتمدادطلبی اعض ــه اس ــه را ب مؤتلف
ــار  ــم در گفت ــاج  اســداهلل ه ــد� ح ــی نســبت دادن ــای مال ــرای کمک ه ــب اهلل ب حبی
خــود بار هــا اعــالم کــرد کــه قصــد فعالیــت سیاســی نــدارد: »کالس اول سیاســت 

ــظ�«  ــم خداحاف ــاش می گ ــه نب ــه بگ ــر مؤتلف ــد نیســتم� اگ ــم بل رو ه
حــاج  اســداهلل هرچنــد خــود را سیاســی نمی دانســت امــا از آنجــا کــه از   همــان 
ــا تمــام  ــی ب ــی داشــت ارتبــاط خوب ــاق بازرگان ــی در ات ــگاه مطلوب اول انقــالب جای
ــا همــه ی  ــرار کــرد� خــودش می گفــت ب ــف برق سیاســتمداران در دوره هــای مختل
رئیس جمهور هــا رابطــه ی خوبــی داشــته و بــرای دفــاع از بخــش خصوصــی از ایــن 

رابطــه ی خــوب اســتفاده کــرده اســت�
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دیپلماسی نمی دانم. تازه کالس اول کسب و تجارتم
ــرود  ــم ب ــب سیاســت ه ــِب ل ــد ل ــد� بای ــی را بدان ــائل سیاس ــد مس ــر بای »تاج
ــه  ــود� ب ــته ب ــس بس ــفارت انگلی ــی س ــت زمان ــادم هس ــد� ی ــل آن نیفت ــا داخ ام
ــف  ــر والیتــی مخال ــی اکب ــای عل ــم� آق ــم پاشــو بروی ــای خاموشــی گفت همیــن آق
ــای هاشــمی رفســنجانی  ــم� در دوره ی اول ریاســت جمهوری آق ــا بروی ــه م ــود ک ب
مــن و آقــای خاموشــی و چنــد نفــر دیگــر رفتیــم لنــدن� ده روز ماندیــم� این قــدر 
ــم  ــه بســیار ه ــاله، ک ــار س ــن دوره ی چه ــم� در ای ــا نتیجــه گرفتی ــم ت ــال کردی تق
ــد، در ایــن کار و در ایــن  ــود و آقــای نهاوندیــان هــم رئیــس اتــاق بودن حســاس ب
ــه  ــی مســافرت رفت ــان خیل ــای نهاوندی ــم� آق ــق نبودی ــا به هیچ وجــه موف ــل م تعام
ــان، به دلیــل  ــای نهاوندی ــه آق ــل ب ــه� حتــی در محاف ــا همیشــه تنهــا رفت اســت ام
ــد� ــم داده ان ــو« را ه ــب »مارکوپول ــف، لق ــاد و مختل ــون و زی ــافرت های گوناگ مس

ــای  ــم� آق ــن مخالف ــت� م ــرده اس ــودش نب ــا خ ــی را ب ــچ تیم ــفانه هی متأس
ــه  ــوری ک ــر کش ــرد� در ه ــافرت ها می ب ــه مس ــم ب ــود تی ــا خ ــد ب ــان بای نهاوندی
ــند  ــا را می شناس ــتند و آنج ــوی هس ــور ق ــه در آن کش ــی ک ــد تیم ــت بای می رف
بــا او می بودنــد� وگرنــه مســافرت می شــود ســیاحت؛ نــه تجــارت و رایزنــی� 
ــه  ــتم ک ــم خواس ــور ه ــی از رئیس جمه ــی� حت ــک دولت ــکل خش ــود پروت می ش
بــرای ســفرهای خارجــی تیــم اقتصــادی قــوی بــا خــود ببــرد� آقــای احمدی نــژاد 
در پاســخ بــه ایــن درخواســت گفــت بــه روی چشــم� دســتورش را هــم داد� برخــی 
اوقــات هــم می بــرد و برخــی اوقــات خیــر� مــن معتقــدم کــه آدمــی کــه در رأس 
ــد از  ــدرت داشــته باشــد کــه بتوان ــدر شــجاعت و ق ــد این ق ــران اســت بای ــاق ای ات
آقــای احمدی نــژاد درخواســت کنــد مــن به عنــوان ناظــر در کنــار شــما در هیئــت 

ــت بنشــینم�« دول

تاجر! حذر از قمار و زن کن
»دنیــای خــود را محضــر خــدا بــدان� وقتــی صبــح بیــرون می آیــی بــدان کــه 
ــده�  ــس ب ــه خــدا حســاب پ ــی ب ــه می آی ــر اعمــال توســت� شــب ک خــدا ناظــر ب
ــروم  ــه ب ــب ک ــم و ش ــرف می زن ــما دارم ح ــا ش ــن ب ــت� االن م ــاده اس ــی س خیل

»ر« تجارت یعنی »ریسک«
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می گویــم یکــی از کارهایــی کــه امــروز کــردم بــا ایشــان بــود� خــب، چــه چیــزی را 
خــالف گفتــم و چــه چیــزی را درســت گفتــم؟ مــرور می کنــم و در حــرف بعــدی 
ــه  ــدت ب ــن به ش ــلماً م ــتم� مس ــق داش ــن کار توفی ــم� در ای ــالح می کن ــردا اص ف
اعتقــادات مذهبــی اعتقــاد دارم� هرگــز در عمــرم مشــروب نخــوردم؛ حتــی وقتــی 
ــت�  ــارت اس ــت تج ــن آف ــا بزرگ تری ــرای تاجره ــودم� ازدواج دوم ب ــوان ب ــه ج ک
ــار نکــردم� شــرایط آن را داشــتم و  ــز قم ــم� هرگ ــواد مخــدر نرفت ــال م ــز دنب هرگ
ــود� از چیزهایــی کــه آدم جــوان را زود گــول می زنــد  پــول فراوانــی در اختیــارم ب
ــای دیگــر می شــود�  ــن باعــث آن دوت ــز اســت: زن و قمــار� کــه هــردوی ای دو چی
ــرا  ــا مب ــد ت ــم کن ــم کمک ــه از خــدا بخواه ــودم ک ــد ب ــودم� معتق ــا نب ــال آن ه دنب
باشــم� 2۸ ســالم بــود کــه عروســی کــردم و یک بــار ازدواج کــردم و هنــوز هــم بــه 

ــدم�« ازدواج خــود پایبن

دشواری عسگراوالدی بودن
ــن پســته ی کشــور  ــد� نشســت انجم ــازم  مشــهد ش ــا عســگراوالدی ع حاج آق
ــس  ــم و رئی ــس دوره ی هفت ــادی و نایب رئی ــال اقتص ــور، فع ــن جالل پ ــود� محس ب
ســابق دوره ی هشــتم اتــاق بازرگانــی، صنایــع، معــادن و کشــاورزی ایــران، در جمــع 
فعــاالن پســته مشــغول ســخنرانی بــود� جمعیــت زیــادی در ســالن نشســته بودنــد� 
ــود  ــه نب ــت� متوج ــد ســالم گف ــرد و بلن ــگاه ک ــت ن ــه جمعی ــد� ب ــا وارد ش حاج آق
ــش  ــر پای ــود دارد� زی ــاع وج ــالف ارتف ــش اخت ــالن همای ــن در ورودی و س ــه بی ک
خالــی شــد� چیــزی نبــود کــه دســتش را بــه آن بنــد کنــد و زمیــن خــورد� همــه ی 
ــد رخ  ــل چشــم همــه ی کســانی کــه در ســالن بودن ــه و مقاب ــد ثانی این هــا در چن
داد امــا هیچ کــس نتوانســت کاری کنــد� میــز عســلی شیشــه ای همــان بیــخ پــای 
حاجــی بــود� لحظــه ای کــه داشــت می افتــاد کمــی صورتــش را آن ســمت گرفــت� 
ــاز هــم صورتــش آســیب دیــد� آقــای  میــز را رد کــرد� زمیــن موکــت بــود ولــی ب
جالل پــور صحبت هایــش را نیمــه کاره گذاشــت و پاییــن آمــد� حاجــی را بازحمــت 
ــاک  ــود، پ ــی شــده ب ــه حســابی خون ــی نشــاندند و ســروصورتش را، ک روی صندل

کردنــد� کمــی آب نوشــید و بــه اطــراف نــگاه کــرد�
ســخنران را، کــه داشــت بــا نگرانــی نگاهــش می کــرد، صــدا زد و گفــت: »مــن 
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خوبــم، چیــزی نیســت� داشــتی حرف هــای خوبــی مــی زدی� بــرو ادامــه بــده�«
او دوبــاره پشــت تریبــون قــرار گرفــت و صحبت هایــش را شــروع کــرد� 
ــود و در  ــی ب ــاال نگاهــش کــرد� ســروصورت حاجــی خون ــاره از آن ب ســخنران دوب

ــی زد� ــد م ــان لبخن ــا همچن ــود ام ــه ب ــرو رفت ــی ف صندل
صحبــت ســخنران کــه تمــام شــد حاجــی وقــت خواســت تــا او هــم صحبــت 
کنــد� پشــت تریبــون رفــت� امیــد در حرف هایــش مــوج مــی زد� از سیاســتمداران 

گالیــه کــرد امــا حتــی یــک کلمــه ی منفــی و ناامیدکننــده نگفــت�
ــه شــوخی  ــا او صحبــت کــرد� ب ــه ای ب ــد دقیق ســخنران، بعــد از نشســت، چن
گفــت: »ســربه هوایی کار دســت تون مــی ده� مراقــب باشــید�« آقــای عســگراوالدی 
ــد و  ــم چرخی ــردی اطراف ــا )ع( م ــام رض ــرم ام ــوی ح ــح ت ــت: »صب ــد و گف خندی
ــازل می شــه و خواســت بــال رو دور کنــه� خندیــدم و  ــرات ن گفــت امــروز بالیــی ب
گفتــم پیرمــرد، بــال خودمــم�« آقــای جالل پــور بعــد از آن روز یک بــار هــم تلفنــی 
ــود چــون گفــت:  ــده ب ــگار شــوخی او در ذهــن حاجــی مان ــش را پرســید� ان احوال
ــورم�« ــن می خ ــدر زمی ــرا این ق ــم چ ــا نمی دون ــم ام ــربه هوایی نمی کن ــر س »دیگ

بیمه با پرداخت موجبات شرعی
»مــن هــر ســال هــر هــزار تومانــی کــه ســود می بــردم بــرای خــودم تقســیم 
می کــردم� از ایــن هــزار تومــان 200 تومانــش بــرای مــن نبــود و مالــک آن نبــودم؛ 
ــرج  ــش را خ ــان 200 تومان ــی دادم� از آن ۸00 توم ــود و م ــرعیه ام ب ــات ش وجوه
خانــواده ام می کــردم� از آن 600 تومــان باقــی مانــده 200 تومانــش را کنــار 
ــدم�  ــن و��� می خری ــه، زمی ــدم؛ خان ــول می خری ــر منق ــوال غی ــتم و ام می گذاش
ــان  ــردم� از آن 400 توم ــه می ک ــه ســرمایه ی خــود اضاف ــم ب ــان آن را ه 400 توم
ــر  ــان دیگ ــاز 200 توم ــتم ب ــق داش ــرمایه توفی ــش س ــه افزای ــر ب ــده اگ ــی مان باق
ــان  ــی بهش ــه خیل ــینیه ها، ک ــاجد و حس ــه مس ــی دادم و ب ــات م ــم صدق از آن ه
ــم  ــر ه ــردم� اگ ــک می ک ــا کم ــتان ها و درمانگاه ه ــا بیمارس ــتم، و ی ــه داش عالق
نمی توانســتم بــه ســفر زیارتــی می رفتــم؛ مکــه، کربــال، مشــهد� مــن اولیــن ســفر 

ــم� ــه رفت مکــه ام را 27 2۸ ســال داشــتم ک
از آن روز تــا بــه حــال بیــش از صدبــار حــج عمــره رفتــم؛ یعنــی اقــاًل 40 بــار 
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حــج رفتــم� بیش تــر ســال ها حــج بــودم� ایــن دو ســه ســال اخیــر و آن ســه ســال 
ــاً می شــود گفــت بعــد  ــا هــر ســال رفتــم� تقریب ــود حــج نرفتــم ام کــه ممنــوع ب
از 40 ســال 40 حــج رفتــم� 100بــار بیشــتر عمــره رفتــم� هنــوزم کــه هنــوز اســت 
ــد و  ــد و قســمتم می کن ســالی پنــج شــش بار عمــره مــی روم� خــدا کمکــم می کن
مــی روم و اعتقــاد دارم� کربــال بیــش از صدبــار رفتــم� اولین بــار هفــده هجــده ســال 

داشــتم کــه بــه کربــال و شــام رفتــم؛ چــون اعتقــاد داشــتم�«

مردی بزرگ و انسانی مثبت اندیش 
محســن جالل پــور را بــار دیگــر بــه بــاالی تریبــون فــرا خواندنــد� بــه چهارچــوب 
ــد�  ــادش آم ــر عرصــه ی تجــارت ی ــدار آن پی ــن خاطــره ی دی ــرد� آخری ــگاه ک در ن
میکروفــون را جابه جــا کــرد و بعــد از مکثــی درمــورد حــاج  اســداهلل ســخنرانی اش 

را شــروع کــرد: 
»حــاج  اســداهلل عســگراوالدی هیــچ گاه ناامیــد نشــد و دســت از تــالش 
برنداشــت� سرشــار از احســاس بــود امــا پشــت کوهــی از عقــل پنهــان شــده بــود� بــا 
ــع جاری شــدن اشــک هایش نمی شــد� برخــالف افســانه هایی  ایــن حــال هرگــز مان
ــده  ــه ســختی گذران ــم نیمــی از عمــرش را ب ــد دســت ک ــاره اش می گفتن ــه درب ک
بــود� در کســب وکار اصولــی خدشــه ناپذیر داشــت� اگرچــه اصــوالً مــردی احساســی 
ــر  ــر و آینده نگ ــرد� تحلیل گ ــار نمی ک ــی رفت ــارت احساس ــچ گاه در تج ــا هی ــود ام ب
ــه،  ــدم روزنام ــا می دی ــت� در پروازه ــر نمی داش ــه ب ــت از مطالع ــز دس ــود و هرگ ب
ــده  ــای مطرح ش ــه ی بحث ه ــی از مطالع ــرد و حت ــت می گی ــاب دس ــه  و  کت مجل
ــد� او هميشــه دقيــق ســخن می گفــت،  ــاز نمی مان در شــبکه های اجتماعــی هــم ب
ــدرت را دوســت داشــت،  ــود، ق ــه ب ــود، به شــدت اهــل خيري نســبتاً محافظــه كار ب
ثــروت را كمتــر، حاجی بــازاری بــود امــا شــیک هــم بــود� تــا روزهــای آخــر زندگــی 
كلــه ی صبــح كارش را شــروع می كــرد و تــا آخــر وقــت كار می كــرد� مثــل ايشــان 
كمتــر خواهــد آمــد� در ایــن زمانــه کــه اکثریــت نســل جدیــد فعــاالن اقتصــادی 
راحت طلــب شــده اند و دنبــال کارهــای کوتاه مــدت می رونــد قطعــاً اســداهلل 

ــد�« ــی ســخت اســت� خــدا رحمتــش کن  عسگراوالدی شــدن خیل
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حامی اقتصاد بازار، توسعه ی صادرات و بخش خصوصی 
اســداهلل عســگراوالدی در تاریــخ 22 شــهریور 1۳9۸ بــه علــت عارضــه ی مغــزی 

درگذشت�
خدايش بيامرزد�

منابع 
گفت وگوی پویا دبیری مهر در شنبه 21 خرداد 1۳90؛ شماره 1267؛ روزنامه ی شرق 

بهراد مهرجو؛ کتاب فرجام بازار؛ نشر کارآفرین
بمانجان ندیمی؛ 1۳97/0۳/0۳؛ روزنامه ی دنیای اقتصاد 
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دریافت نشان امین الضرب



فصل دوم

راز عزیز بودن
داستان زندگی عزیزاهلل عالءالدینی؛ 
موسس گروه صنعتی گلبافت

نویسنده: رویا میرغیاثی





مراســم خاکســپاری در امامــزاده فضــل علــی، در محلــه ی نــاروِن لواســان، بــود� 
ــانه ی  ــان شانه به ش ــم های گری ــا چش ــنا ب ــه و آش ــوان، غریب ــر و ج ــرد، پی زن و م
ــان را  ــت سرش ــد جمعی ــه می خوان ــه مرثی ــوان ک ــد� روضه خ ــتاده بودن ــم ایس ه
تــکان می دادنــد، آه می کشــیدند و آهســته ذکــر می گفتنــد� هــوا بــوی بهــار و گل 
و بــاران مــی داد��� و نمی شــد بهــار باشــد و حاج آقــا نباشــد کــه بــا دســت خــودش 
ــتان  ــا گلس ــه همه ج ــد ک ــردا بگوی ــزد و از ف ــه اش آب بری ــای ریش ــکارد و پ گل ب
می شــود� همیــن عطــِر تــوی هــوا و خنکــی نســیم حتــی غصــه را بیشــتر می کــرد� 
ــرزخ  ــم اســت، ب ــم دائ ــا غ ــد می گفــت: »دنی ــود الب ــده ب ــر مرحــوم زن ــد اگ هرچن
ــِت شــما می رســد  ــم نوب ــم� روزی ه ــت خوشــی دائ ــت و قیام ــم و خوشــی موق غ
ــِی او در  ــاد و راض ــِن ش ــن لح ــد�« همی ــرار بگیری ــور ق ــید و در ن ــوش باش ــه خ ک
88 ســاِل گذشــته تســکیِن خاطــر آن هایــی بــود کــه حــاال ســِر خاکــش ایســتاده 
بودنــد تــا بــا ســالم و صلــوات بــه منــزل آخــرت بدرقــه اش کننــد� مجیــد هــم بیــن 
ــه از بچگــی  ــود ک ــدرش ب ــی دوســِت قدیمــی پ ــا عالءالدین ــود� حاج آق ــت ب جمعی
ــای او  ــه ج ــد ب ــود مجی ــوت می ش ــه ف ــدزاده ک ــدس محم ــناختش� مهن می ش
ــا را ادامــه می دهــد و جــای  ــا عزیــزاهلل عالءالدینــی  و علی اصغــر حاج باب شــراکت ب
ــان  ــوفاژکار همچن ــی ش ــرکت صنعت ــاِر ش ــا کار و ب ــد ت ــر می کن ــدر را پ ــِی پ خال
پررونــق بمانــد� حاج آقــا مجیــد را خیلــی دوســت داشــت� مــدام بــا او خوش وبــش 
می کــرد� بــه اســم کوچــک صدایــش مــی زد� مجیــد کــه مدیرعامــل شــرکت شــد 
ــِت  ــود� گپ وگف ــم ب ــد ه ــراِد مجی ــد و م ــود� مرش ــره ب ــس  هیئت مدی ــا رئی حاج آق
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روزانه یشــان روالــی بــود کــه رســمش تغییــر نمی کــرد� گاهــی کــه مجیــد مــردد 
ــود  ــودش ب ــوی خ ــد ت ــه مجی ــد� روزی ک ــن می آم ــنِی یقی ــا روش ــا ب ــود حاج آق ب
ــا  ــود حاج آق ــر ب ــغ و دلگی ــد دم ــه مجی ــی ک ــد� وقت ــور می آم ــنِگ صب ــا س حاج آق
ــا روی ُخلــق و منــِش مجیــد  ــا شــادی و خنــده می آمــد� صلــح و صفــای حاج  آق ب
مؤثــر بــود� خــودش هــم از حــاج محمــد اســماعیل دوالبی و حســنعلی راشــد بســیار 

ــود و مــدام ازشــان نقــل می کــرد�  تأثیــر گرفتــه ب

طوبای محبت
ــت )ع(  ــل بی ــب اه ــه در مکت ــود ک ــب دل ب ــاورزی صاح ــی کش ــا دوالب حاج آق
ــِی  ــخنرانی های طوالن ــود؛ و س ــهور ب ــی مش ــوص و پاک ــه خل ــه و ب ــرورش یافت پ
ــِت  ــای ثاب ــی پ ــا عالءالدین ــالق� حاج آق ــان و اخ ــاره ی عرف ــاعته اش درب ــار س چه
ــی  ــای جذاب ــاده ی او و تمثیل ه ــان س ــِق بی ــود و عاش ــی ب ــا دوالب ــِل حاج آق محف
ــیِن  ــار دلنش ــه گفت ــرد ک ــف می ک ــد تعری ــرای مجی ــه ب ــت� همیش ــه می گف ک
ــای  ــه، پ ــت� خالص ــرده اس ــش را آرام ک ــرم و روح ــش را ن ــه دل ــا چگون حاج آق
ــِس  ــاری هــم مجل ــوِن او می دانســت� چندب منبــرش می نشســت و خــودش را مدی
ــر پــا کــرده و از مجیــد خواســته بــود  حاج آقــا دوالبــی را در منــزل شــخصی اش ب
ــد  ــی را می بین ــا دوالب ــاری حاج آق ــد چندب ــه مجی ــود ک ــن می ش ــد� همی ــه باش ک
ــی و  ــردی روحان ــنود� م ــاره اش می ش ــط درب ــز؛ فق ــد را هرگ ــنعلی راش ــی حس ول
ــود و، قبــل از پیــروزی انقــالب اســالمی، مجیــد  روشــن دل کــه اســتاد دانشــگاه ب
بــه نــوار ســخنرانی هایش گــوش کــرده بــود� عالءالدینــی از راشــد و نصیحت هــا و 
ــوی  ــه روی خلق وخ ــه چگون ــرد ک ــف می ک ــت و تعری ــیار می گف ــش بس موعظه های
ــرای مجیــد پــر  ــِی پــدر را ب او تأثیــر گذاشــته اســت� خالصــه، حاج آقــا جــای خال
ــی،  ــا عالءالدین ــه رض ــی  ک ــا وقت ــود ت ــِت او می ش ــن دوس ــد و نزدیک تری می کن
ــوروز 1۳۸9� رضــا  ــر ســکته از دنیــا مــی رود؛ ن ــر اث ــا، ناگهــان ب تنهــا پســِر حاج آق
بــرای گذرانــدن تعطیــالت بــه کیــش ســفر کــرده بــود کــه عالیجنــاب مــرگ بــه 
ســراغش می آیــد� بعــد از رفتــِن رضــا، لطــف و محبــِت حاج آقــا بــه مجیــد بیش تــر 
ــی کــه خــودش همیشــه  ــه ِگل� عبارت ــود و ن ــرای اینکــه او اهــِل دل ب می شــود� ب
ــِل گِل  ــی اه ــن! فالن ــه ببی ــت ک ــرد و می گف ــتفاده می ک ــران اس ــِف دیگ در توصی
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ــه ِدل�  اســت ن

میراث خانوادگی 
ــراث  ــه می ــی ک ــود� صفت های ــام ب ــب و خوش ن ــی خوش قل ــزاهلل عالءالدین عزی
پــدر و مــادرش بودنــد� زن و مــردی اهــل َهشــان و َکرکبــود؛ روســتاهایی ســاده و 
ــدند�  ــم ش ــن مقی ــهر فوم ــد از ازدواج در ش ــان� بع ــای طالق ــک در کوهپایه ه کوچ
ــا و شــالیزارهای  ــان باغ ه ــود� او در می ــد ســال 1۳09 ب ــا آم ــه دنی ــه ب ــزاهلل ک عزی
فومــن راه رفتــن آموخــت و در پیچ وخــِم قلعــه رودخــان قــد کشــید� ده ســاله کــه 
ــدر قماش فروشــی  ــِی پ ــرد� عالءالدین ــران مهاجــرت ک ــه ته ــواده اش ب ــا خان شــد ب
داشــت و پارچــه می فروخــت� وقتــی عالءالدینــِی پســر بــه ســن نوجوانــی رســید در 
حجــره ی پــدر مشــغول بــه کار شــد� او جــدی و دقیــق بــود و خیلــی زود فوت وفــِن 
کار را از پــدر یــاد گرفــت� اندوختــه ی تجربه هایــش کــه زیــاد شــد مســتقل شــد� 
27 ســاله بــود کــه دو حجــره در ســرای عالــی بــازار خریــد و بنکــداری و تجــارت 
ــال 1۳44  ــا س ــتگی ناپذیر ت ــه و خس ــی بی وقف ــرد� عالءالدین ــه ک ــاش را پیش قم
ــار بنکــداری کارش را توســعه  ــود� او توانســت در کن ــه مشــغول ب ــه همیــن حرف ب
ــره و آلمــان پارچــه وارد و در  ــن، ک ــد� از ژاپ دهــد و تجــارت پارچــه را شــروع کن
ــازار بزازهــای تهــران پیچیــده بــود و  ایــران توزیــع می کــرد� اســم و رســمش در ب
ــعه ی کار و  ــر توس ــناختند� عالوه  ب ــش می ش ــتکار و انصاف ــه پش ــا او را ب بازاری ه
تجــارت پارچــه، عالءالدینــی دو پاســاژ بــزرگ عالــی نــو و عالــی روشــن را هــم در 
بــازار تهــران ســاخت� تــا اینکــه ۳5 ســاله شــد و تصمیــِم تــازه ای گرفــت� او مشــتاق 

شــده بــود عرصــه ای نــو را کشــف کنــد و تــن بــه خطــر بدهــد� 

ساختن فوق العاده است
جهانــی بــه نــام صنعــت عزیــزاهلل عالءالدینــی را بــه خــود فــرا خوانــده بــود کــه 
ــود و می دانســت  ــزی ســاخته ب ــز چی ــا از هیچ چی ــود� او باره ــاک ب جــذاب و هولن
کــه ســاختن فوق العــاده اســت� ولــی بایــد بــرای معامله هــای بــزرگ و بدهی هــای 
ــدم  ــر شــد و ق ــش بیش ت ــزرگ و جرئت ــم دِل او ب ــاده می شــد� کم ک ــم آم ــاد ه زی
ــته  ــرافی داش ــه ی اش ــی و خان ــِی اعیان ــت زندگ ــت� می خواس ــر گذاش در راِه دیگ

راز عزیز بودن
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ــه� پولدارشــدن هیــچ کجــای ذهــِن او نبــود� می خواســت کاِر خــودش را  باشــد؟ ن
ــه  ــرد ک ــت هــم فکــرش را نمی ک ــذار� هیچ وق ــد و کمک رســان باشــد و تأثیرگ بکن
70 ســال در ایــن مســیر دوام بیــاورد و روزی روزگاری از او بــه پــاس هفــت دهــه 
ــوح و نشــان امین الضــرب را دریافــت  فعالیــت صنعتــی و تجــاری تقدیــر شــود و ل

کنــد�

قائمیان، گلبافت و دیگران
در اولیــن فعالیــت، عالءالدینــی  در راه انــدازِی شــرکت صنعتــی قائمیــان ســهیم 
شــد کــه ظــروف لعابــی تولیــد می کــرد و آن قــدر هــم تجربــه ی خوبــی بــود کــه او 
بخواهــد ماجراجویــی اش را ادامــه بدهــد� بــرای همیــن  تصمیــم گرفــت 35 درصــد 
از ســهام شــرکت گلبافــت را بخــرد� ســال 1۳4۸ محمــد جــواد ســالله نــوری، کــه 
ــا اجــاره ی  ــه و کارش را ب ــت را گرفت ــود، مجــوز گلباف ــازه از انگلیــس برگشــته ب ت
ــر  ــه و اب ــاص پارچ ــی خ ــا تکنیک ــود� او ب ــرده ب ــروع ک ــان ش ــه ای در اصفه کارخان
ــد تولیــد می کــرد کــه می شــد  ــه هــم می چســباند و پارچــه ای جدی )اســفنج( را ب
بــا آن لباس هــای مختلــف دوخــت� محصــول جدیــد گلبافــت خیلــی زود گل کــرد 
و نــاِم کارخانــه بــر ســر زبــان  مــردم افتــاد و شــناخته شــد� همــه از پارچــه ی جدیــد 
ــه ی  ــار پارچ ــرای اولین ب ــت ب ــت توانس ــد گلباف ــی بع ــود� کم ــده ب ــان آم خوش ش
گیپــور، جیــر و چــرم را در ایــران تولیــد کنــد و حســابی معــروف شــد� پارچه هــای 
ــن  ــکِل پیراه ــه ش ــی ب ــه وقت ــد ک ــت بودن ــر از گل و درخ ــی پ ــبیه باغ ــور ش گیپ
ــد� پارچه هــای  ــه ی ملــت می آوردن ــه جشــن و خان ــد بهــار را ب مجلســی درمی آمدن
ــا  ــادگی از آن ه ــوان به س ــه بت ــد ک ــی نبودن ــی کاالهای ــای رؤیای ــا تاروپوده ــو ب ن

گذشــت و همیــن باعــث رونــق کســب وکار گلبافــت شــد�

رفیِق قدیمی
ــوفاژکار را  ــی ش ــرکت صنعت ــهام ش ــد از س ــی 25 درص ــال 1۳50 عالءالدین س
خریــد؛ کــه تولیدکننــده ی دیــگ شــوفاژ بــود� در ســال های قبــل از انقــالب منبــع 
ــه  ــم گرفت ــن شــرکت تصمی ــران ای ــود� مدی ــی ب ــا بخاری هــای نفت ــی خانه ه گرمای
بودنــد سیســتم حــرارت مرکــزی را در کشــور پایه گــذاری کننــد� بــرای همیــن مثِل 
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بــاد شــرکتی را ثبــت کردنــد و کارخانــه ای را در کیلومتــر 9 جــاده ی مخصوص کرج 
ســاختند کــه کار آن تولیــد دیگ هــای چدنــی سیســتم حــرارت مرکــزی، انــواع وان 
ــی )از  ــار و مصلح ــدزاده، افش ــا، محم ــر حاج باب ــود� علی اکب ــی ب ــور چدن و رادیات
ــال(  ــارس مت ــه ی پ ــب کارخان ــا )صاح ــر حاج باب ــن( و علی اصغ ــازار آه ــران ب تاج
ــی در  ــروکله ی  عالءالدین ــور س ــه چط ــد� اینک ــرکت بودن ــن ش ــذران ای از بنیان گ
ــا برمی گشــت� آن هــا از  ــا علی اصغــر حاج باب ــه رابطــه ی او ب شــوفاژکار پیــدا شــد ب
مدرســه ی قــدس بــا هــم آشــنا بودنــد� روزهایــی کــه روی دوچرخــه می نشســتند و 
ــو می رفتنــد� هــر دو ســابقه ی فعالیت هــای سیاســی  ــا هــم جل ــد و ب رکاب می زدن
ــود و از  ــه ب ــزب مؤتلف ــو ح ــی عض ــی و آن  یک ــه ی مل ــو جبه ــی عض ــتند� یک داش
ــش  ــازار نق ــی ب ــای سیاس ــر دو در فعالیت ه ــت ه ــت نف ــدن صنع ــان ملی ش زم
ــاده رو  ــوی پی ــد ت ــد و می ریختن ــل می کردن ــازار را تعطی ــه ب ــتند؛ یک مرتب داش
ــه را  ــت کارخان ــم گرف ــا تصمی ــی حاج باب ــن وقت ــرای همی ــر� ب ــای دیگ و برنامه ه
تأســیس کنــد از عالءالدینــی و دوســتان دیگــرش هــم دعــوت کــرد تــا بــه شــرکت 
ــم حــرف  ــا ه ــد و در ســهام شــریک شــوند و نتیجــه؟ ب ــی شــوفاژکار بیاین صنعت
زدنــد، ترس هایشــان ریخــت، دل شــان بــه هــم گــرم شــد و قــول دادنــد کــه پــای 
ــدِر آورده یشــان در شــرکت ســهیم شــدند� 51 درصــد  ــه ق همه چیــز بایســتند و ب
ــدزاده و  ــد محم ــی و 7 درص ــد  عالءالدین ــد، 25 درص ــا ش ــام حاج باب ــه ن ــهام ب س

باقــی بــه نــام دیگــران�

حاج بابا و حاج آقا
دلــش  همیشــه  بــود�  عالءالدینــی  و  حاج بابــا  رابطــه ی  عاشــق  مجیــد 
ــرد  ــر می ک ــد� فک ــان بدان ــای دوستی ش ــای کاری و ماجراه ــت از تجربه ه می خواس
ــورد�  ــه دردش می خ ــه ب ــک و هندس ــتر از فیزی ــا بیش ــرات آن ه ــات و خاط اطالع
اگــر حوصلــه ی هیچ چیــز را هــم نداشــت همیشــه بــرای جلســه های هیئت مدیــره 
خیلــی ذوق وشــوق داشــت� دور هــم جمــع می شــدند� فنجان هــای چــای و نســکافه 
ــا و  ــه الی حرف ه ــود� الب ــیرینی ب ــوه و ش ــم می ــی ه ــد� گاه ــی می ش ــر و خال پ
ــی  ــای نهای ــه و مصوبه ه ــای الزم ارائ ــه گزارش ه ــور ک ــای کاری، همین ط بحث ه
ــود ســوژه ای را مطــرح کنــد و ســِر صحبــت و  تأییــد می شــد، مجیــد حواســش ب
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ــاز کنــد� خوشــش می آمــد حاج آقاهــای عزیــزش گــپ بزننــد� از  پــای خاطــره را ب
قدیــم بگوینــد و یــاِد روزهــای رفتــه را زنــده کننــد� زمان هایــی کــه تــوی دل شــان 
ــد و ورق  ــو می رفتن ــدم جل ــه یک ق ــی ک ــا وقت های ــود و ی ــده ب ــی ش ــابی خال حس

برمی گشــت� 

زنده باد... ُمرده باد!
ــود�  ــده ب ــلیک ش ــدای ش ــر از ص ــمان پ ــد و آس ــان بودن ــوی خیاب ــربازان ت س
خیلــی شــلوغ بــود� مــردم بایــد از زیــر دســت وپای همدیگــر درمی رفتنــد� 
ــون  ــع انقالبی ــه جم ــی ب ــه عالءالدین ــود ک ــوی ب ــی دوره ی پهل ــال های پایان س
پیوســت� در مقطعــی هــم بــرای دیــدار بــا امــام خمینــی )ره( بــه عــراق و پاریــس 
ــا وقتــی کــه بــوی خــوب پیــروزی در همه جــای کشــور پیچیــد� انقــالب  رفــت� ت
ــاره تغییــر کــرد و بــه مســیر قبلــی اش بازگشــت؛  ــه ثمــر نشســت راه او دوب کــه ب

ــت�  ــای صنع ــارت و دنی ــاِن تج جه
همــه دل شــان می خواســت زودتــر روال عــادی زندگــی را در پیــش بگیرنــد ولی 
ــود و مــردم  ــاد ب ــه زی ــم می شــد� چاله چول ــازه َعلَ ــار دردســری ت هرچندوقــت  یک ب
مجبــور بودنــد مــدام راه خودشــان را تغییــر بدهنــد� مشــکالت بســیار بــود� همیشــه 
ایــن تــرس وجــود داشــت کــه ناگهــان گروهــی ســر برســند، گردوخــاک کننــد و 
ــای  ــی از واحده ــد� بعض ــادره کنن ــکونی را مص ــه ای مس ــا خان ــی ی ــدی صنعت واح
مصــادره ای متعلــق بــه کســانی بــود کــه فــرار کــرده بودنــد و یــا در ایــران نبودنــد� 
ــاری و  ــه مؤسســه های اعتب ــان ب ــه بدهی ش ــود ک ــانی ب ــرای کس ــر ب ــی دیگ گروه
ــود�  ــی ب ــرایط عجیب وغریب ــه ش ــه ک ــود� خالص ــان ب ــش از سرمایه یش ــا بی بانک ه
بندهــای متفاوتــی تدویــن شــده بــود و بــه اســتناد هــر بنــد می توانســتند کارخانــه 
و کارگاه را از مالــک آن بگیرنــد و در اختیــار دولــت قــرار بدهنــد� تعــداد محدودی از 
ــوارد نمی شــدند؛  ــن م ــد کــه شــامل هیچ کــدام از ای واحد هــای صنعتــی هــم بودن
ــره و  ــس هیئت مدی ــمت رئی ــا در س ــوفاژکار� حاج آق ــی ش ــرکت صنعت ــد ش مانن
ــد را از  ــه ی تولی ــا چرخ ــد ت ــاده بودن ــر و آم ــل حاض ــمت مدیرعام ــا در س حاج باب
نــو آغــاز کننــد� هرچنــد گروهــی تــوده ای در وزارت صنایــع بودنــد کــه کارگــران 
ــدی  ــک و ترفن ــد؛ تکنی ــاد بدهن ــاد و ُمرده ب ــا شــعار زنده ب ــد ت ــک می کردن را تحری
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ــدر آســیب می رســاندند  ــود� آن ق ــده ی ســاده ای ب ــد� ای کــه ازش جــواب می گرفتن
ــرود�  ــا مدیــر را خســته و عاصــی کننــد و او از شــرکت بیــرون ب ــد ت و آزار می دادن
همیــن  کــه مدیــر می رفــت گــزارش می  دادنــد کــه کارخانــه بــدون صاحــب اســت 
ــه را  ــتند کارخان ــد می توانس ــالن بن ــتناد ف ــه اس ــاد؟ ب ــی می افت ــه اتفاق ــد چ و بع
تصاحــب و دولتــی کننــد� ایــن گــروه عجیــب بــرای عالءالدینــی  هــم خواب هایــی 

دیــده بودنــد و عاقبــت روزی بــه ســراغش آمدنــد� 

زنداِن تاریک
ــان  ــود� ناگه ــری نب ــود� خب ــوفاژکار، نشســته ب ــر کارش، در ش ــا در دفت حاج آق
ســروکله ی نماینــده ی دادســتان پیــدا شــد� تفنــگ تــوی دســتش بــود� دورتــادور 
ــار  ــاط رفت ــا بااحتی ــت� حاج آق ــدف گرف ــی را ه ــرد و  عالءالدین ــا ک ــاق را تماش ات
ــد و از  ــرف آم ــه ح ــم ب ــد� کم ک ــک نکن ــی را تحری ــه کس ــود ک ــب ب ــرد� مراق ک
ــتور  ــد� دس ــال نمی ش ــتان بی خی ــده ی دادس ــت� نماین ــی اش گف ــابقه ی انقالب س
ــدا  ــزی پی ــی چی ــرد ول ــروه اطاعــت ک ــد� گ داد سوراخ ســنبه های شــرکت را بگردن
ــاِل  ــد بی خی ــد؛ هرچن ــا کنن ــی را ره ــدند  عالءالدین ــور ش ــت مجب ــرد� عاقب نک
بی خیــال هــم نشــدند� تصمیــم چــه بــود؟ می خواســتند پرونــده ای ســنگین بــرای 
شــوفاژکار بســازند و همیــن کار را هــم کردنــد� نتیجــه چــه شــد؟ روزی مأمورهــای 
ــد،  ــین کردن ــوار ماش ــا را س ــد� آن ه ــا آمدن ــا و حاج آق ــراغ حاج باب ــه س ــان ب بی نش
ــوف  ــِن مخ ــیدند� اوی ــن رس ــدان اوی ــه زن ــتند و ب ــا گذش ــا و درخت ه از خیابان ه
ــِر ســر نماینــده ی کارگــران و  و تاریــک� کم کــم قضیــه روشــن شــد� همه چیــز زی
همــان شــورایی بــود کــه آن زمــان مشــکالت زیــادی را به خاطــر تحریــکاِت وزارت 
ــده ی دادســتاِن مســتقر در  ــه دســت نماین ــه ب ــده ک ــع ایجــاد می کــرد� پرون صنای
زنــدان رســید تــورق کــرد و فــوری رأی داد کــه پرونــده مختومــه شــود� عالءالدینــی 
بــا مــردان سیاســت رفاقــت داشــت؛ بــا اکبــر رفســنجانی، بــا مرتضــی مطهــری، بــا 
محمــد بهشــتی� بعــد از انقــالب هــم بــا خیلــی از سیاســیون صمیمــی بــود ولــی 
ــی  را می شــناخت  ــی عالءالدین ــده ی دادســتان به خوب ــود� نماین دیگــر سیاســی نب
ــه  ــی آورد ک ــاد م ــه ی ــی ماجــرای شــخصی ای را ب ــد� حت و می دانســت چــه می کن
ــدِر  ــل پ ــال ها قب ــود؟ س ــه ب ــه چ ــرد� قص ــم بگی ــر تصمی ــرد بهت ــش می ک کمک
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نماینــده ی دادســتان، کــه از تجــار بــازار بــود، ورشکســت شــده بــود� زندگــی اش فرو 
ریختــه بــود و  عالءالدینــی  قــدم پیــش گذاشــته بــود تــا ســفره ی او را جمــع کنــد 
ــاره بــه او جرئــت و فرصــت بدهــد� نماینــده ی دادســتان یــادش مانــده بــود  و دوب
کــه چــه کســی دســِت پــدرش را گرفتــه بــود تــا دوبــاره بلنــد شــود� بــرای همیــن 
مطمئــن بــود کــه نبایــد بــا بگومگــو و دادوبیــداِد نماینــده ی کارگــران جــا بزنــد و 
ــا و حاج آقــا از همــان دری کــه  تصمیــم اشــتباه بگیــرد� این طــور شــد کــه حاج باب
بــه اویــن رفتــه بودنــد بیــرون آمدنــد؛ محکــم و مصمــم� البــد عالءالدینی بــا خودش 
ــدم شــب و نیمه شــب خــدا  ــا غفــار� کم کــم دی مــرور می کــرد کــه: »اول گفتــم ی
دســتی بــه ســرم کشــید و حالــم بهتــر شــد� قــوت قلبــم زیادتــر شــد� می توانــم بــا 
او بنشــینم و صحبــت کنــم� در وقــت گرفتــاری رضایتــم بیش تــر شــد� غفــار آمــد 
ــرده  ــم ک ــن ظل ــه م ــس ب ــم� هرک ــاش می کن ــت� االن خــودم ریخت وپ ــرا گرف و م

ــه اســت را می بخشــم�« ــم را ریخت اســت و آبروی

این آقا و آن آقا
ــش  ــت� دل ــو داش ــه ای جنگج ــود� روحی ــر ب ــود� صنعتگ ــن ب ــا کارآفری حاج باب
ــق  ــد� عاش ــه کن ــتادن را تجرب ــا ایس ــِر پ ــز س ــی روی هیچ چی ــت حت می خواس
ــروز  ــح کــه وارد شــرکت می شــد از منشــی می پرســید: »ام ــود� هــر صب ــش ب چال
ــا حتــی  ــد هیچــی ی ــود کــه منشــی بگوی ــم؟« فقــط کافــی ب ــا بحــران داری چندت
چهــار پنج تــا� حاج بابــا متحیــر بــه او زل مــی زد و می گفــت: »همیــن؟ کــم 
اســت! حیــف اســت کــه امــروز بحــران نداشــته باشــیم و مســئله ای را حــل نکنیــم�« 
ــش  ــت� خوش ــرا نداش ــش و ماج ــه چال ــود ک ــه ای ش ــت وارد مجموع او نمی توانس
ــل  ــه راه  ح ــرد ک ــف می ک ــد� کی ــرم کن ــت وپنجه ن ــکالت دس ــا مش ــد ب می آم
ــه  ــِس او ک ــد� برعک ــه را شکســت بده ــر مرحل ــای ه ــد غول ه ــد و تندتن ــدا کن پی
ــود�  ــرمایه گذار ب ــری داشــت� س ــیوه ی دیگ ــق و ش ــی خل ــا� عالءالدین ــود؟ حاج آق ب
ــرای  ــود� هرچــه داشــت ب ــود� بخشــنده ب ــود� روحیــه  اش کمــی متفــاوت ب تاجــر ب
ــر محبــت و شــفقت  ــود� رویکــرد زندگــی اش مبتنــی ب همــه می خواســت� ســالم ب
ــی  ــق نیک ــوش و خل ــان خ ــا زب ــرد� ب ــی می ک ــود و مهربان ــده ب ــی دی ــود� مهربان ب
ــد  ــز می ش ــد� زود عزی ــاز کن ــا ب ــی ج ــوی دل هرکس ــت ت ــت می توانس ــه داش ک
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ــن و  ــت، امی ــود و دوس ــاده ب ــرد� س ــب نمی ک ــای عجی ــد� کاره ــز می مان و عزی
امانــت دار� مجیــد معتقــد بــود کــه راز موفقیــت حاج آقــا همیــن بــود؛ مــردم داری و 
خیرخواهــی� از کلــه ی ســحر کــه از خــواب بیــدار می شــد بــه فکــر چــراغ تــازه ای 

ــد� ــر را روشــن کن ــر دیگ ــک نف ــِی ی ــه می توانســت زندگ ــود ک ب

آ مثل آرامش
ــل شــرکت  ــج ســال مدیرعام ــی پن ــای شــوفاژکار، عالءالدین ــد از درگیری ه بع
ــه شــکایت های کارگــران رســیدگی  ــه پشــتی  صندلــی اش تکیــه مــی داد، ب ــود� ب ب
می کــرد، پاورچین پاورچیــن در محوطــه قــدم مــی زد و دقــت می کــرد کــه 
ــود  ــی ب ــگار آب ــد� حضــورش ان ــزی از نگاهــش جــا نمان ــودی، چی مســئله ای، کمب
بــر آتــش� خیلــی ســریع بــه همــه آرامــش بخشــید و فضــای کارخانــه را آرام کــرد� 
اهــل گذشــت بــود و خطاهــای ناچیــز را نادیــده می گرفــت� قــدردان و منصــف هــم 

ــد�  ــت کن ــی را تقوی ــد و خوب ــر را ببین ــش می خواســت خی ــود و دل ب
ــت  ــت و می گف ــمندترین دوران کاری اش می دانس ــن دوره را ارزش ــودش ای خ
کــه کارکــردن در کارخانــه بــا 700 کارگــر و مهنــدس انــرژی مضاعــف بــه او می داد� 
حقیقــت داشــت؟ بلــه� عالءالدینــی در انجمــن مدیــران صنایــع و اتــاق بازرگانــی هم 
بســیار فعــال و باانگیــزه بــود� هــر صنعتــی کــه پشــتیبان الزم داشــت می توانســت 
ــتین  ــا آس ــود ت ــاده ب ــه آم ــد� او همیش ــاز کن ــاب ب ــی حس ــک عالءالدین روی کم
ــه ها  ــرکت ها و مؤسس ــام ش ــابقه اش ن ــه در س ــت ک ــن اس ــرای همی ــد� ب ــاال بزن ب
و کارخانه هــای بســیاری ثبــت شــده� عالءالدینــی در راه انــدازی شــرکت های 
ــره ای  ــا گ ــرد ت ــی ســرمایه گذاری می ک ــای مختلف ــود و در جاه بســیاری ســهیم ب
را بــاز کــرده باشــد� از صنایــع کاشــی خــزر در گیــالن تــا شــرکت چینــی هیــس 
در زنجــان همه جــا ردپــای او بــود� بــا ایــن  حــال عالءالدینــی  ســال 1۳65 
تصمیــم گرفــت از کارخانــه ی شــوفاژکار بیــرون بیایــد� چیــزی از بیــرون آمدنــش 
نگذشــته بــود کــه بنیــاد نیکــوکاری قائــم را تأســیس کــرد تــا زندگــی اش را صــرِف 
فعالیت هــای خیریــه کنــد� عالءالدینــی ایــن مســیر را هــم به خوبــی طــی کــرد و، 
بــا انگیــزه و امیــدی کــه داشــت، بــه یکــی از الگوهــای نیکــوکاری در ایــران تبدیــل 
ــه شــکل گیری چندیــن مؤسســه ی خیریــه و مدرســه  شــد� تالش هــای او منجــر ب

راز عزیز بودن
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و ایجــاد بزرگ تریــن مراکــز نگهــداری ســالمندان و معلــوالن کشــور شــد؛ و این هــا 
چیــزی نبــود کــه دیــده نشــود� 

ابتــدای دهــه ی هفتــاد نیــز بــه عالءالدینــی پیشــنهاد شــد ســهام بیشــتری در 
شــرکت گلبافــت داشــته باشــد� هیــوالی جنــگ باعــث شــده بــود کارخانــه کم جــان 
شــود� گلبافــت به خاطــر بحران هــای اقتصــادی، توقــف صــادرات و نرســیدن مــواد 
اولیــه شــرایط بســیار بــدی را می گذرانــد تــا اینکــه ایــده ی تولیــد پتــو همه چیــز 
ــای  ــر طرح ه ــز ب ــا تمرک ــت ب ــود� گلباف ــد خوش یمــن ب را نجــات داد� تحــول جدی
نــو و کیفیــت مــواد بــه بزرگ تریــن تولیدکننــده ی پتــو در کشــور تبدیــل شــد� کار 
بــا تولیــد 400 پتــو در روز آغــاز شــد و خیلــی زود بــه تولیــد روزانــه هشــت  هــزار 

پتــو رســید� موفقیــت بی نظیــری بــود�
دوره ای  در  و  هیئت امنــا  و  هیئت مدیــره  عضــو  عالءالدینــی  هم زمــان، 
ــوی  ــزار مددج ــد ه ــی چن ــود و توانســت زندگ ــزک ب ــل آسایشــگاه کهری مدیرعام
ســالمند، کم تــوان و افــراد مبتــال بــه ام اس را پــر از شــادی و خوشــی کنــد� بعــد از 
20 ســال، زمانــی کــه رضــا عالءالدینــی از دنیــا رفــت، نقــش حاج آقــا در خانــه ی 

ــد�  ــگ ش ــی کم رن ــم خیلی خیل ــزک ه ــالمندان کهری س

غم یعنی انتظار
ــا را در  ــی حاج آق ــد و زندگ ــن آم ــه پایی ــل م ــدوه مث ــرد ان ــوت ک ــه ف ــا ک رض
برگرفــت� عالءالدینــی می دانســت »غــِم به موقــع خــوب اســت� غــم یعنــی انتظــار� 
یعنــی کیســت کــه مــرا بخندانــد�« و بــا خانــه ی ســالمندان کهریــزک خداحافظــی 
ــرای  ــد� ب ــالش کن ــودکان ت ــوزش ک ــایش و آم ــرای آس ــت ب ــم گرف ــرد و تصمی ک
ــازمان  ــه را از س ــی نمون ــن ذهن ــی معلولی ــداری و توان بخش ــز نگه ــن مرک همی
بهزیســتی کشــور تحویــل گرفــت� مرکــز در احمدآبــاد مســتوفی بــود� حــدود 150 
ــو و درمیــان دیوارهــای زخمــِی بدرنــگ زندگــی  کــودک در اتاق هــای ســرد و بدب
بی دفــاع�  مطــروِد  بچه هــای  نمی گذشــت�  برای شــان  زمــان  و  می کردنــد؛ 
حاج آقــا دلــش می خواســت شــور زندگــی را بــه بچه هــای مرکــز برگردانــد� 
ــور و  ــِز نم ــر آن مرک ــز دیگ ــرد� مرک ــون ک ــز را دگرگ ــو آورد و همه چی ــای ن ایده ه
ــات  ــری و امکان ــای هن ــود� کارگاه ه ــده ب ــاوت ش ــر و متف ــود� بی نظی ــره نب بی خاط
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توان بخشــی آمــد� ظرفیــت پذیــرش هــم بیشــتر شــد و تعــداد کــودکان بــه 1200 
ــر  ــا کمــک دکت ــروت شــخصی اش و ب ــا ث ــا مرکــز را ب ــت� حاج آق ــر افزایــش یاف نف
جراحــی اداره می کــرد� در مقایســه بــا جایــی ماننــد خانــه ی ســالمندان کهریــزک 
وضعیــت مرکــز نمونــه طــوِر دیگــری بــود؛ به ویــژه وقتــی پــای پــول درمیــان بــود 
ــر  ــد� بیش ت ــور می ش ــز ج ــای مرک ــن هزینه ه ــرای تأمی ــرمایه ی الزم ب ــد س و بای
ــود  ــد و این طــور نب ــده بودن ــا مان ــد تنه ــی می کردن ــز زندگ ــه در مرک ــی ک کودکان
ــن می خواســتند از  ــس و الفتــی باشــد� والدی کــه بیــن آن هــا و خانواده هایشــان ان
فرزندشــان و سرنوشــِت ناگزیــِر او خــالص شــوند� بــرای مراقبــت از چنیــن کودکــی 
آمــوزش ندیــده بودنــد و پشــتیبان مالــی هــم نداشــتند� بــرای همیــن او را بــه امــاِن 
بهزیســتی رهــا می کردنــد و می رفتنــد تــا همه چیــز را فرامــوش کننــد� کودکانــی 
کــه در مرکــز زندگــی می کردنــد مالقاتــی نداشــتند� کســی بــرای بازدیــد از آن هــا 
عالقــه ای نداشــت� کمک هــای مردمــی هــم بســیار کــم و ناقابــل بــود� درصورتــی 
ــدر  ــه پ ــی ک ــود� کس ــر ب ــه ای دیگ ــاع گون ــالمندان اوض ــگاه های س ــه در آسایش ک
ــری  ــار س ــه ماهی یک ب ــا س ــار ی ــی یک ب ــپرد ماه ــز می س ــه مرک ــادرش را ب ــا م ی

ــا بچرخــد�  مــی زد و کمکــی می کــرد و چــرخ را هــل مــی داد ت

من هالک نشده ام!
اگــر منابــع مالــی یــک کارخانــه  کــم شــود چــه اتفاقــی می افتــد؟ خــط تولیــد 
ــده  ــای موجــود زن ــد و کارگــر تعدیــل می شــود� همیــن� منتهــی وقتــی پ می خواب
درمیــان باشــد کنتــرل اوضــاع دشــوار می شــود� موجــود زنــده چــه انســان باشــد، 
ــاه باشــد ماجــرا یکــی اســت� اگــر کشــاورز باشــید  ــوان باشــد و چــه گی چــه حی
ــانید، آب را  ــود را برس ــانید، ک ــذر را برس ــد ب ــید بای ــته باش ــاغ داش ــا ب ــن ی و زمی
ــن  ــه زمی ــد ب ــدارد� نمی توانی ــی ن ــچ معنای ــالی هی ــالی؟ خشکس ــانید� خشکس برس
یــا بــاغ بگوییــد امســال خشکســالی اســت و او بپذیــرد و صبــر کنــد� کافــی اســت 
عملیــات ســاالنه انجــام نشــود تــا زمیــن نابــود شــود� در دامــداری هــم همین طــور 
ــه� هیــچ  کاری  اســت� خیــال می کنیــد دام اعتصــاب و تحریــم ســرش می شــود؟ ن
بــه ایــن خبرهــا و برنامه هــا نــدارد� علوفــه می خواهــد و نمی توانیــد بــه او بگوییــد 
االن سیســتم حمل ونقــل دچــار مشــکل شــده یــا علوفــه گــران اســت و نمی توانــم 
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برایــت غــذا بخــرم و کمتــر بخــور� 
خالصــه، هرجایــی کــه بــا موجــود زنــده ســروکار داشــته باشــید منابــع مالــی 
ــرد 80  ــه پیرم ــد ب ــالمندان می توانی ــگاه س ــد� در آسایش ــع برس ــد به موق آن بای
ســاله بگوییــد کــه پدرجــان یــک عمــر ناهــارت را به موقــع خــورده ای، حــاال امــروز 
ــال های  ــود� در س ــن ب ــرا همی ــم ماج ــه ه ــگاه نمون ــد! در آسایش ــور؟ نمی توانی نخ
ــن مســئله  ــود شــد� ای ــالک دچــار رک ــک و ام ــازار مل ــی ب ــِر عالءالدین ــِی عم پایان
ــا  ــا مشــکل مواجــه شــود� حاج آق ــه ب ــی مرکــز نمون ــع مال باعــث شــد تأمیــن مناب
محــدود شــده بــود و بایــد کاری می کــرد� یــک روز بعــد از جلســه ی هیئت مدیــره ی 
مرکــز، عصبانــی و پــر از غیــظ، پیــش مجیــد رفــت� اخــم کــرده بــود و بــا دســت 
ــه  ــه و چ ــه گفت ــه  چ ــا در جلس ــت حاج آق ــد نمی دانس ــد� مجی ــز می کوبی روی می
شــنیده اســت� فقــط می توانســت حــدس بزنــد و تصــور کنــد� البــد همــه دورتــادور 
میــز نشســته بودنــد و یکــی حــرف را پیــش کشــیده بــود؛ بــا ادب و احتــرام� شــاید 
ــرای شــما ایجــاد شــده و  ــه االن ب ــی ک ــه محدودیت ــود حاج آقا، باتوجــه ب ــه ب گفت
نیــاز مالــی ای کــه بــرای ایــن مجموعــه وجــود دارد، اگــر مصلحــت می دانیــد بــرای 
ــوی  ــد ت ــم� مجی ــه ســازمان بهزیســتی برگردانی ــز را ب ــی هــم کــه شــده مرک مدت
ــه  ــن چ ــی م ــت: »می دان ــز زد و گف ــا روی می ــه حاج آق ــود ک ــودش ب ــای خ فکره
گفتــم، مجیــد؟ می دانــی؟« مجیــد حرفــی نــزد و منتظــر مانــد تــا از  عالءالدینــی  
بشــنود� گفتــم: »هنــوز هــالک نشــده ام کــه شــما ایــن پیشــنهاد را می دهیــد! نــه! 

مــن هنــوز هــالک نشــده ام!« 
ــال چــاره می گشــت؛  ــود و دنب ــن ب ــه و اندوهگی ــا برافروخت ــا مدت ه ــا ت حاج آق
ولــی بــه جایــی نرســید� چندوقــت بعــد هــم فشــار اقتصــادی آن قــدر زیــاد شــد کــه 

ناگزیــر کوتــاه آمــد و قبــول کــرد مرکــز را بــه ســازمان بهزیســتی بســپارد� 

اختالف ها و اختالط ها
ــم پیــش  ــی گاهــی ه ــود ول ــک ب ــا صمیمــی و نزدی ــد و حاج آق رابطــه ی مجی
می آمــد کــه مجیــد چرایــی بعضــی کارهــای  عالءالدینــی را درک نمی کــرد� 
ــد و  ــرا را می دی ــودش ماج ــگاه خ ــرد و از ن ــت می ک ــا او مخالف ــن ب ــرای همی ب
ــد�  ــه می کنی ــی هزین ــوان ذهن ــرای 1200 بچــه ی نات ــما ب ــت: »حاجــی! ش می گف
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ایــن بچــه فایــده ای بــرای جامعــه دارد؟ نــدارد� پــس بهتــر نیســت بــه جــای قلــب 
بــا مغزمــان فکــر کنیــم؟ اگــر ایــن هزینــه صــرِف بچه هایــی بشــود کــه می تواننــد 
درس بخواننــد و بــرای جامعــه ســودمند باشــند بهتــر نیســت؟« نظــر عالءالدینــی 
ــرا می نگریســت� او  ــه ماج ــری ب ــا منطــق دیگ ــود و ب ــف ب ــاً مخال ــود؟ قطع ــه ب چ
ــواده ای را  ــری خان ــر می گی ــر بال وپ ــوان را زی ــه ای نات ــی بچ ــه وقت ــت ک می گف
ــرای  ــواده ب ــن خان ــه دارد� ای ــه نگ ــد او را در خان ــه نمی توان ــی ک خوشــحال می کن

ــه چنیــن عصایــی نیــاز دارد� اینکــه بایســتد ب

کار و کار و کار
عالءالدینــی از طبقــه  ی متوســط شــهری برخاســته بــود و دغدغه هــای 
ــود و از آن  ــگ ب ــی پررن ــش خیل ــوی ذهن ــی ت ــالف طبقات ــی داشــت� اخت اجتماع
ــری  ــی و براب ــش در زندگ ــی از اهداف ــی یک ــالف طبقات ــذف اخت ــرد� ح ــج می ب رن
ــول  ــه ذات پ ــر ب ــق  خاط ــت: »تعل ــودش می گف ــود� خ ــش ب ــه آرزوی ــرای هم ب
عاقالنــه نیســت ولــی کوشــش بــرای بــه دســت آوردن کار پســندیده ای اســت� در 
تأســیس حــدود پانــزده کارخانــه مؤثــر بــوده ام چــون معتقــدم جامعــه بــا کار نشــاط 
ــه  ــت ک ــم اس ــس عظی ــی ب ــد و ثروت ــروی قدرتمن ــتن کار نی ــد� دوست داش می یاب
خداونــد بــه برخــی بندگانــش عطــا فرمــوده اســت� بعضــی از جوامــع، بــا شــناخت 
ایــن نیروهــا، پیشــرفت چشــم گیری داشــته اند� متأســفانه جامعــه  ی مــا، بــا اینکــه 
خــدا را بیش تــر از غــرب قبــول دارد، در شــناخت نیروهایــش عاجــز بــوده و بهــره ی 
کمتــری از آن هــا بــرده اســت� بــه یــاد دارم کــه شــاخت، وزیــر اقتصــاد وقــت آلمــان 
فــدرال، در نهضــت ملی شــدن صنعــت نفــت بــه ایــران آمــده بــود� از او پرســیدند 
کــه پشــتوانه ی مــارک آلمــان چیســت؟ و او گفــت کار مــردم آلمــان� بــرای همیــن 
از هــر امکانــی کــه بــه افزایــش فرصت هــای کاری منجــر می شــد اســتقبال 

می کــرد�«

اگر گرفتاری...
ــود می خواســت  ــدل ب ــران م ــل شــرکت قالب ســازی ای ــد مدیرعام ــی مجی وقت
بــرای توســعه ی کارخانــه وام بانکــی بگیــرد� کارخانــه کجــا بــود؟ جــاده ی شــورآباد 
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ــد  ــود و مجی ــاز ب ــداری نی ــی از بخش ــه مدرک ــن وام ب ــرای گرفت ــزک� ب در کهری
ــه  ــد ک ــادش آم ــرد؟ ی ــد چــه کار می  ک ــود� بای ــق نرســیده ب ــه تواف ــا بخشــدار ب ب
حاج آقــا دوالبــی می گفــت: »اگــر غصــه ای، حزنــی، اندوهــی، گرفتــاری ای داشــتی 
ــو ســبک و حــل کنــد�  ــرای ت ــا مشــکل را ب ــه اهلــش بگــو ت ــه هرکســی نگــو� ب ب
ــرده ای�«  ــوع ک ــش رج ــه اهل ــون ب ــد� چ ــل می کن ــدا ح ــت خ ــم او نتوانس ــر ه اگ
ــود؟  ــه ب ــره ک ــره� رئیــس هیئت مدی ــه رئیــس هیئت مدی ــن زد ب ــن تلف ــرای همی ب
حاج آقــا عالءالدینــی� او در آن زمــان مدیرعامــل خانــه ی ســالمندان کهریــزک هــم 
ــا  ــه ی 70� حاج آق ــل ده ــالی؟ اوای ــه س ــناخت� چ ــوب می ش ــدار را خ ــود و بخش ب
ــن  ــر ای ــه اگ ــح داد ک ــش توضی ــرد و برای ــت ک ــدار صحب ــا بخش ــیرین ب ــرم و ش ن
کارخانــه توســعه پیــدا کنــد، زمینــه ی اشــتغال چنــد هــزار نفــر فراهــم می شــود� 
ــه  ــوی صادقان ــر؟ گفت وگ ــر و باثواب ت ــن واجب ت ــم پرســید چــه کاری از ای ــد ه بع
ــال  ــی س ــرد� س ــا ک ــه  را امض ــدار نام ــواب داد و بخش ــی ج ــه ی عالءالدین و عاقالن
بعــد از ایــن ماجــرا روزی در جــای دیگــری، در فــرودگاه بیرجنــد، مجیــد و آقــای 
بخشــدار اتفاقــی و تصادفــی دوبــاره ســر راه هــم قــرار گرفتنــد و بخشــدار گفــت کــه 
ــود:  ــه ب ــه ی کلیــدی عالءالدینــی در ذهنــش می درخشــد کــه گفت ــوز آن جمل هن
»ایجــاد اشــتغال بــرای دو هــزار نفــر واجب تــر از کاری  ســت کــه مــن در کهریــزک 

می کنــم�«

به نام رضا
مجلــس ختــم رضــا  در مســجد نــور، در میــدان فاطمــی، بــود� ســاعت ســه تــا 
پنــج بعدازظهــر� وقتــی مجیــد بــه در مســجد رســید بیســت دقیقــه ای بــه شــروع 
مراســم مانــده بــود� جمعیــت زیــادی آنجــا بــود و همیــن باعــث شــد آخریــن نفــری 
باشــد کــه وارد مســجد می شــود� مســجد شــلوغ بــود� همــه حــال بــدی داشــتند 
ــی  ــد کس ــد؟ هرچن ــده می مان ــم زن ــن مات ــاِر ای ــر ب ــا زی ــد حاج آق ــر می کردن و فک
حرفــی نمــی زد� همــه در ســکوت و در غــم بودنــد� از وقتــی پســر بــه خــاک ســپرده 
ــور چشــم هایش رفتــه  ــدر دیگــر آن آدم ســابق نبــود� کمــرش خمیــده و ن شــد پ
ــرش  ــام پس ــت ن ــا می خواس ــت و حاج آق ــه داش ــی ادام ــال زندگ ــن  ح ــا ای ــود� ب ب
ــام رضــا عالءالدینــی  ــه ن ــرای همیــن تصمیــم گرفــت مدرســه ای ب ــد� ب ــده بمان زن
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ــم، در  ــن ه ــش  از ای ــد� پی ــاد کن ــاد او ایج ــه ی ــی ب ــروه فرهنگ ــک گ ــازد و ی بس
ســال های نخســت بعــد از انقــالب یــا دوره ی جنــگ، عالءالدینــی در مدرسه ســازی 
فعــال بــود� ســال 1۳5۸ بــرای تأســیس مؤسســه ی فرهنگــی طلــوع و مؤسســه ی 
ــتند  ــذاراِن آن می خواس ــه بنیان گ ــود ک ــته ب ــدم برداش ــی راه شایســتگان ق فرهنگ
پیشــگامان مــدارس نویــن در ایــران باشــند و دخترهایــی متدیــن و مادرهایــی مدیر 
بــرای نســل آینــده تربیــت کننــد� عالءالدینــی یکــی از اعضــای هیئت امنــای ایــن 
دو مدرســه بــود� عالوه برایــن، موقعــی کــه مدیرعامــل شــرکت صنعتــی شــوفاژکار 
ــل  ــرورش تحوی ــه آموزش وپ ــران ســاخته و ب ــر در ته ــود، بیســت مدرســه  ی دیگ ب
ــر  ــا اینکــه بیش ت ــود و ب ــی دهــه ی شــصت ب ــان ســال های ابتدای ــود� آن زم داده ب
مــدارس ســه شــیفت کار می کردنــد هنــوز فضــای آموزشــی کــم بــود� عالءالدینــی، 
ــم  ــه جبهــه نرفته  ای ــد حــاال کــه ب ــه بودن ــا خودشــان گفت ــا و محمــدزاده ب حاج باب
ــه مدرسه ســازی اختصــاص بدهیــم�  و در شــهر هســتیم بخشــی از درآمدمــان را ب
همیــن کار را هــم کردنــد� امــا دربــاره ی رضــا��� آرزوی عالءالدینــی به خاطــر 
محدودیــت مالــی محقــق نشــد ولــی ابــر و بــاد و مــه و خورشــید و فلــک دســت  بــه 
 دســت هــم دادنــد تــا او ســر راِه بنیان گــذاران مجتمــع فرهنگــی و آموزشــی پارســا 
قــرار بگیــرد و بــه آن هــا کمــک کنــد تــا ایده یشــان را عملــی کننــد و مدرســه ای 

ــران بســازند� ــه می خواســتند در ته ک

میهمانی موقت
مجلــس ختــم عزیــزاهلل عالءالدینــی عصــر یکــی از آخریــن روزهــای اردیبهشــت 
ــد  ــریعتی بن ــاِن ش ــد� آن روز خیاب ــزار ش ــاد برگ ــینیه ی ارش ــال 1۳97 در حس س
ــرزی  ــا و خدابیام ــدای دع ــا ص ــود و از همان ج ــوت ب ــا در ملک ــود� حاج آق ــده ب آم
حضــار را می شــنید کــه دل شــان می خواســت از او تقدیــر کننــد؛ چــون اهــل دل 
بــود، اهــل ِگل نبــود� همســِر همــراه و همــدل و ســه دختــرش هــم بیــن جمعیــت 
ــاد  ــده و گســترده  ی او را در بنی ــی پیچی ــا زندگ ــاده می شــدند ت ــد آم ــد و بای بودن
نیکــوکاری قائــم، کارخانــه ی گلبافــت و��� ادامــه بدهنــد� هرچنــد می دانســتند الزم 
ــود  ــه ب ــا برای شــان گفت ــد چــون حاج آق ــی مشــغول کنن نیســت فکرشــان را خیل

کــه ایــن دنیــا یــک میهمانــی موقــت اســت�

راز عزیز بودن
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دریافت نشان امین الضرب



فصل سوم

پدر، عقل و عشق و پسر
داستان زندگی علی حاج سید سلیمان؛ 
بنیان گذار شرکت تولیدی صنعتی نیک کاال

نویسنده: رویا میرغیاثی





مــرد یکــی از کارگــران جوانــی بــود کــه از مرکــز آمــوزش بیــرون می آمــد� از 
ــد  ــه ســاختمان های چن ــِی ُرز گذشــت و ب ــار باغچــه ی گل هــای ســرخ و صورت کن
طبقــه ی مســکونی رســید� از بــرق چشــم هایش پیــدا بــود کــه تــوی دلــش داشــت 
ــه در  ــی، ک ــِی زندگ ــروی جادوی ــت و نی ــه می گف ــم انداز کارخان ــِی چش از زیبای
ــه  ــِف کارخان ــود� تعری ــرده ب ــرش ب ــوش از س ــود، ه ــا ب ــِگ گل ه ــوا و رن ــِر ه عط
ــت   ــدای دش ــران و ابت ــه ای دور از ته ــه در گوش ــود ک ــرده ب ــاور نک ــنیده و ب را ش
قزویــن، البــه الی غول هــای صنعتــی کــه کنــار جــاده ی طوالنــی آزادراه جــا خــوش 
کرده انــد، کارکــردن بــا ورق آهــن و گاز مایــع بــوی پونــه  و خــزه و آب بدهــد� چنــد 
ــد و  ــاد می رقصیدن ــه در ب ــان ک ــای درخت ــای برگ ه ــا تماش ــه گذشــت، ب روزی ک
شــنیدِن گفته هــای کارشناســان و مدیــراِن کارخانــه، کم کــم رؤیاهــای دورازدســِت 
او هــم نزدیــک شــدند و در خلــوِت محوطــه ی گســترده ی پــارک صنعتــی نیــک کاال 
ــش  ــد روی لب های ــور چشــم ها و لبخن ــد� حــاال از ن ــدا کردن جــای خودشــان را پی
معلــوم بــود هرچــه بیش تــر بــا کارخانــه آشــنا می شــود عالقــه ی بیش تــری پیــدا 
ــا و  ــا و قانون ه ــد و نکته ه ــد بجنب ــس بای ــود� پ ــدگار ش ــا مان ــا آنج ــد ت می کن
ــا  ــد و ی ــوِش تولی ــِط خ ــد وارد خ ــرد و بع ــاد بگی ــا را ی ــا و راهنماه آیین نامه  ه
ــزرگ  ــوله های ب ــقِف س ــر س ــود، زی ــروش بش ــس از ف ــات پ ــاِن خدم ــِش مهرب بخ
بــرای روزهــای پُربــرف و ســرمای ســخت چــاره بســازد و یــا بــه خانه هــای مــردم 
ــرمایی  ــری و س ــه خط ــود ک ــن ش ــا مطمئ ــِش آن ه ــت و آرام ــد و از امنی ــر بزن س

ــت�    ــان نیس برای ش
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فراتر از معجزه ی آهن و گاز
ــای  ــوز و اجاق گازه ــومینه های گازس ــا و ش ــه بخاری ه ــد ک ــوب می دان ــرد خ م
ــرای او و  ــه ب ــران کارخان ــتند� مدی ــن و گاز نیس ــزه ی آه ــک کاال معج ــزی نی رومی
ــروی انســانی  ــارت نی ــن آوری، مه ــی و ف ــش فن ــدوِن دان ــه ب ــد ک ــران گفته ان کارگ
ــن و  ــد زیباتری ــه بتوانن ــود ک ــال ب ــد مح ــه تولی ــق ب ــداوم و عش ــوآوری، کار م و ن

ــران باشــند� ــع ســبک ای ــن محصــوالت را تولیــد کننــد و پیــش رو صنای بهتری
و بعد هم تعریف کرده بودند که قصه از کجا شروع شده بود� 

اين نام نيک است  كه می ماند 
ــد  ــاج محم ــی ح ــت� وقت ــل برمی گش ــال قب ــد س ــد و چن ــه ص ــز ب ــه  چی هم
ســلیمانی کســب وکارش در میــدان حســن آباد تهــران را آغــاز کــرد� حــاج محمــد 
ــره اش را  ــت حج ــره توانس ــال باألخ ــی س ــد از س ــت و بع ــور می فروخ ــی و بل چین
توســعه بدهــد و بــه تيمچــه ی حاجب الدولــه در بــازار بــزرگ تهــران بــرود� پســران 
حــاج محمــد هــم آمدنــد کنــار دســِت پــدر ایســتادند تــا اصــول تجــارت و آییــِن 
بــازار را یــاد بگیرنــد� آهنــِگ قدم هایشــان هماهنــگ بــود� چهــار بــرادر کــه دلســوِز 
ــم  ــا محک ــاس� آن ه ــن، حســین و عب ــی و حس ــد؛ عل ــر بودن ــِق یکدیگ ــدر و رفی پ
ــال 1۳42  ــا س ــد ت ــم کار کردن ــا ه ــال ب ــد و ده س ــور بودن ــتند و ج گام برمی داش
ــاِل  ــد� خی ــد ریختن ــرای تولی ــه  ای ب ــه زد و برنام ــان جرق ــده ای در ذهن ش ــه ای ک
ساخت وســاز انرژی شــان را دو برابــر کــرده بــود و هیــچ  چیــز نمی توانســت پســرها 
را از تصمیمــی کــه گرفتــه بودنــد منصــرف کنــد� بــرادران ســلیمانی می خواســتند 
ــِد  ــم و امی ــا دیپل ــی ب ــور و بخــاری� عل ــد؛ ســماور، وال ــد کنن ــوازم نفت ســوز تولی ل
بســیار جلــو افتــاد و بــا کمــک برادرهایــش كارخانــه ای به نــام نیــک کاال در منطقه ی 
پاچنــار تهــران راه انــدازی کــرد� تابســتان کــه می شــد خنکــِی ســایه ی دیوارهــای 
ــود� روزهــای ســخِت ســرمای زمســتان هــم  ــه آرامش بخــش و شــادی آور ب کارخان
بــا گرمــا و روشــنِی بخاری هایشــان می گذشــت تــا پنــج شــش ســال بعــد کــه، در 
ــوازم خانگــی را از  كنــار فعالیت هــای تولیــدی ، فعالیت هــای وارداتــی و صادراتــی ل
ــه همدیگــر باعــث می شــد  ــرادراِن ســلیمانی ب ــِط ب ــد� امیــد و رب ــا آغــاز کردن اروپ
ــه   ــد ک ــن ش ــد� همی ــت آورن ــه دس ــتند ب ــه می خواس ــر از آنچ ــی بیش ت چیزهای



65 پدر، عقل و عشق و پسر

ــان  ــه سرش ــای آب ب ــی و ترموس ه ــای صنعت ــد اجاق گازه ــِر تولی ــال 1۳4۸ فک س
افتــاد و تصمیــم گرفتنــد شــركت را بــه مکانــی جدیــد منتقــل کننــد� کارخانــه ای 
در علی آبــاد تهــران� در آن ســال ها محصــوالت جدیــد نیــک کاال تولیــد و بــا 
ــی  ــا راه ــیدند ت ــلیمانی ها می کوش ــد و س ــازار می ش ــران وارد ب ــی ای ــتاندارد مل اس
ــه  ــک اســت  ك ــام ني ــن ن ــی شــعار اي ــن عل ــرای همی ــد� ب ــاز کنن ــردم ب ــه دِل م ب
می مانــد را بــرای تبلیــِغ  انــواع لــوازم نفت ســوز، اجــاق گاز مبلــه و��� انتخــاب کــرد� 
ــا احتیــاط و  ــه نمی شــد ت ــود ولــی ایــن بهان مســیر دشــوار و مشــکل بســیار ب
ــان را  ــا و ایده  هایش ــیند� طرح ه ــلیمانی بنش ــدان س ــه دِل خان ــرس ب ــدی و ت ناامی
ــه كشــورهای  ــل دهــه ی پنجــاه شمســی کــه صــادرات ب ــا اوای ــد ت پیــش می بردن

حــوزه ی خلیــج  فــارس و دریــای عمــان را آغــاز کردنــد�
از انقــالب و فرازوفرودهایــش کــه گذشــتند دیگــر لوله هــای گاز بــه خانه هــای 
ایرانیــان متصــل شــده بــود� حــاج علــی هــم تــوی فکــر افتاد تــا تولیــد انواع وســایل 
ــوازم نفتــی شــروع کننــد� جــواب پیــدا شــد� تولیــد بخــاری و  ــار ل گازی را در کن
شــومینه های گازی رؤیایــی بــه نظــر می رســید ولــی شــدنی بــود� ســرآخر ایــده ی 
ــت خــودش اجــرا شــد� شــبكه ی گازرســانی كشــور  ــه وق ــی در ســال 1۳61 ب عل
ــوز  ــی گازس ــایل گرمایش ــرای وس ــا ب ــرده و تقاض ــدا ک ــعه پی ــریع توس ــی س خیل
ــای گازی و  ــد بخاری ه ــوط تولی ــم خط ــک كاال ه ــركت نی ــود� ش ــده ب ــتر ش بیش
شــومینه های گازســوز را در كنــار اجاق هــای جدیــد راه انــدازی کــرده بــود و 

ــد�  ــاب کرده ان ــتی را انتخ ــه راه درس ــتند ک ــن داش ــلیمانی ها یقی س
ــد  ــه تولی ــود ک ــه ب ــن ده ــر همی ــه اواخ ــرای اینک ــه� ب ــت؟ بل ــت داش  حقیق
ــه ســاِل سرنوشــِت  ــاد شــد کــه آن ســال را ب ــاد و زی ــاد و زی ــدر زی نیــک کاال آن ق
ــدرت  ــوش و ق ــد� ه ــم معطــل نکردن ــا ه ــرد� برادره ــل ک ــلیمانی تبدی ــدان س خان
ــاری در کمالشــهر  ــارده هکت ــن چه ــه زمی ــک قطع ــد و ی خودشــان را جمــع کردن
خریدنــد تــا بــه مقصودشــان برســند؛ ســاخِت مجموعــه ای صنعتــی کــه خــط تولیــد 
ــرادران ســلیمانی صبــِح  ــه دســتگاه های روز دنیــا داشــته باشــد� آن روز ب مجهــز ب
زود کار را شــروع کردنــد و بــا امیــد اینکــه راهــی بــه خانه هــای مــردم بــاز کننــد 

ــم اهلل الرحمن الرحیم�« ــد: »بس ــب گفتن ــر ل زی
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صنعت همه اش عقل نیست، عشق هم هست 
ــه او را ســر حــال کــرده  ــه حــرف زدن دارد� جســت وجوی کارخان مــرد میــل ب
ــرد�  ــذت می ب ــد ل ــان کن ــاورد و بی ــاد بی ــه ی ــنیده هایش را ب ــه ش ــت و از اینک اس
ــذار و  ــلیمان، بنیان گ ــید س ــاج س ــی ح ــای عل ــت گفته ه ــه هیچ وق ــد ک می گوی
ــات  ــه کلم ــی ک ــد� حرف های ــوش نمی کن ــک کاال، را فرام ــره ی نی ــس هیئت مدی رئی
عشــق، یادگیــری و اعتمــاد را در ذهنــش پررنــگ می کنــد؛ کلماتــی نــرم و 

دلگرم کننــده کــه می تواننــد نجات بخــش باشــند�
ــرای مــردم  ــی كــه ب ــد فکــر، قلــب و احســاس تان را داخــل محصول »شــما بای
می ســازید قــرار دهیــد� ایــن تنهــا راهــی اســت كــه شــما را از یــک كارگاه كوچــک 
ــا  ــک كاال تنه ــروزه نی ــد� ام ــا می ده ــته ارتق ــی برجس ــه ی صنعت ــک مجموع ــه ی ب
مجموعــه ی مــدرن صنعتــی در ایــران نیســت امــا بــرای مــا، كــه در ایــن مؤسســه ی 
ــه  ــت ك ــری اس ــز یادگی ــن مرك ــگاه و بزرگ تری ــک دانش ــم، ی ــزرگ كار می كنی ب
ــم� خوشــبختانه پــس از ســال های  هــرروز ســازندگی بهتــر را از دیگــران می آموزی
طوالنــی موفــق شــده ایم كــه امیــن مــردم باشــیم و ایــن چیــزی اســت كــه بــرای 

مــا بســیار گران بهــا اســت� هــدف مــا حفــظ ایــن اعتمــاد اســت�«

ظهور نسل سوم مدیران
و امــا ادامــه ی قصــه��� مــرد در پیراهنــی ســاده و بــا دســت هایی کــه 
می خواهنــد پــرواز کننــد، بــا شــادی و امیــد از آنچــه شــنیده بــود، نقــل می کنــد: 
»اوایــل دهــه ی 70 نســل ســوم مدیــران در مجموعــه ی صنعتــی نیــک كاال ظهــور 
ــا  ــد� آن ه ــود بیاورن ــه وج ــی ب ــر و دگرگون ــا تغیی ــد ت ــه راه می افتن ــد و ب می کنن
ــا ذوق و  ــود و ب ــالح ش ــک كاال اص ــركت نی ــرد ش ــم انداز و راهب ــد چش می خواهن
ــه همــان جایــی می رســند کــه می خواهنــد�  ــد و ســرآخر ب انگیــزه قــدم برمی دارن
ــد  ــود رش ــث می ش ــت و باع ــز اس ــم گیر و دل انگی ــه چش ــت؟ نتیج ــه چیس نتیج
ــق  ــک کاال موف ــال 1۳۸2 نی ــه  س ــی ک ــا جای ــد� ت ــدا کن ــریع تری پی ــگ س آهن
می شــود صــادرات وســایل گرمایشــی گازســوز را بــه كشــورهای آذربایجــان، 

ــد�« ــاز کن ــا آغ ــمال آفریق ــه و ش ــورهای خاورمیان ــتان، كش ــتان، ترکمنس ارمنس
 ســپس در ســال 1۳92 خــط تولیــد جدیــد انــواع اجــاق گاز مــدرن رومیــزی و 
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اجــاق گاز فــردار در نیــک کاال دوبــاره راه انــدازی می شــود� بــرای تحقیــق و توســعه 
ــرمایه  ی  ــم س ــول ه ــال محص ــوط انتق ــاز و خط ــورد نی ــین آالت م ــاخت ماش و س
ــر  ــگی صب ــِم همیش ــه رس ــلیمانی ها ب ــود و س ــته می ش ــط گذاش ــتری وس بیش

ــد� ــد ش ــه خواه ــد چ ــد ببینن می کنن

ارتقای کیفیت مستمر
و  می اندیشــید  بــود  شــنیده  کــه  زیبایــی  حرف هــای  بــه  مــدام  مــرد 
ــر  ــلیمان، مدی ــید س ــاج س ــين ح ــای حس ــد و گفته ه ــوش بمان ــت خام نمی توانس
ــازار  ــود: »در ب ــان نیــاورد کــه معتقــد ب ــر زب امــور عمومــی شــرکت نیــک کاال، را ب
گســترده ی امــروز تولیــد باالتریــِن كیفیــت محصــوالت بــه برنامه ریــزی مــدون بــا 

ــاز دارد� ــگی نی ــرفت همیش ــه پیش ــل ب ــتوار و می ــرایط اس ش
 تیــم مــا در نیــک كاال بــه شــكلی ســازماندهی و تربیــت شــده كــه بــرای ایجــاد 
ــای  ــت ارتق ــواره در جه ــی هم ــای بین الملل ــت در بازاره ــتری و رقاب ــت مش رضای
كیفیــت مســتمر محصــوالت خــود در تــالش بی وقفــه اســت� ثمــره ی ایــن تــالش 
نــه اختــراع ثبت شــده و نــوآوری در طرح هــای جدیــد اســت کــه نهمیــن اختــراع 
ــی  ــران در حــال ثبــت اختــراع بین الملل ثبت شــده در ســازمان ثبــت اختراعــات ای

در وایپــو )VIPO(  ســوئیس اســت�«
و بعــد مــرد آخریــن فهرســت اختراعاتــی کــه به نــام نیــک کاال در تاریــخ صنعت 
ــک دو كاره ی  ــد: »بخاری كوچ ــت را خوان ــده اس ــت ش ــی ثب ــی ایران ــوازم خانگ ل
ــی و  ــمند(، طراح ــعله نما )هوش ــزن دار و ش ــش دار، مخ ــواری( دودك ــی و دی )زمین
ــوای ورودی  ــودكار ه ــس خ ــتم باالن ــا سیس ــه ب ــكال ایزول ــاری هرمتی ــاخت بخ س
ــرامیكی و  ــای س ــا هیزم ه ــینرژیک ب ــی س ــتم گرمایش ــتگاه، سیس ــی دس و خروج
شیشــه ی نســوز بــا قــوس 1۸0 درجــه مــدل MC100، بخــاری بــا سیســتم كنتــرل 
از راه دور، طراحــی و ســاخت محفظــه ی احتــراق توربــو بــا عملیــات تبــادل حرارتــی 
طبیعــی، طراحــی و ســاخت شــیر ایمنــی كنتــرل گاز بــدون نیــاز بــه پیلــوت بــرای 
انــواع بخــاری گازی، سیســتم كاهنــده ی مصــرف ســوخت بــا حفــظ ارزش حرارتی و 
كنتــرل دمــای پایــدار در بخاری هــای گازســوز، طراحــی و ســاخت هشــداردهنده ی 
ــر  ــه و درب ف ــه( بدن ــار وج ــای )چه ــده ی دم ــتم کاهن ــاری، سیس ــداد لوله بخ انس

پدر، عقل و عشق و پسر
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اجــاق گاز از طریــق تلفیــق سیســتم عایــق طبیعــی جریــان هــوا و فــن مخصــوص 
در حیــن اســتفاده از فــر اجــاق گاز�« 

لحــِن او روشــن و پــر از عالقــه بــود و انــگار هرچــه بیشــتر می گفــت میــل بــه 
حــرف زدنــش بیشــتر می  شــد�

وقتی علم، تخصص و تجربه حرف اول را می زند
بعدازظهــر مــرد بروشــور بخاری هــای گازی را تــوی دســتش گرفتــه بــود 
ــرد و  ــا می ک ــان را تماش ــان و گیاه ــی زد� درخت ــدم م ــه ق ــه ی کارخان و در محوط
نمی توانســت هیجــان زده نباشــد� باخبــر شــده بــود کــه نیــک کاال پروانــه ی تحقیــق 
و توســعه ی صنعتــی دارد� راســتش اولیــن شــرکت تولیدکننــده ی لــوازم خانگــی در 
ایــران اســت کــه چنیــن پروانــه ای دارد� چــرا و چگونــه؟ واحــد تحقیــق و توســعه ی 
ــا  ــردد ت ــو می گ ــای ن ــال راه ه ــد اســت و دنب ــای جدی ــی تجربه ه ــدام پ نیــک کاال م
ــد  ــش بدهن ــد و کارایی شــان را افزای ــر کنن کیفیــت محصــوالت تولیدی شــان را بهت
و درعین حــال آثــار مخــرب آن هــا بــر محیــط  زیســت را کاهــش بدهنــد� ایــن رازی 
از اســرار پیشــرفِت نیــک کاال اســت� بــرای همیــن کارشناســان همیشــه در فکرنــد تــا 
محصــول جدیــدی را ارائــه کننــد� کارشناســانی کــه گروهــی از برتریــن متخصصــان 
ــا  ــق ب ــود را مطاب ــوالت خ ــی محص ــان حرارت ــده اند راندم ــق ش ــد و موف ایرانی ان
آزمایش هــای مــد نظــر اســتانداردهای اروپــا )برابــر اســتانداردEN-613( تــا بیــش از 
ــر کاهــش مصــرف ســوخت، تولیــد  ۸5 درصــد افزایــش دهنــد و در نتیجــه، عالوه ب
ــت�  ــده اس ــر ش ــک کاال کمت ــم در نی ــت محیطی NOx و CO ه ــای زیس آالینده ه
ــود خوشــحالی  ــه می شــنید و از اینکــه آنجــا ب ــاره ی کارخان مــرد همــه  چیــز را درب

ــرد� ــس می ک ــتش ح ــوی رگ و پوس ــدی ت بی مانن
ــر  ــوی خی ــک کاال، ب ــرکت نی ــل ش ــليمانی، مدیرعام ــاس س ــای عب از صحبت ه
ــنود:  ــرف را بش ــن ح ــا همی ــود ت ــر ب ــر منتظ ــه ی عم ــرد هم ــگار م ــد و ان می آم
ــه  ــت� ك ــت و صداق ــود؛ كیفی ــه می ش ــز خالص ــا در دو چی ــروش م ــتراتژی ف »اس
خوشــبختانه در تمامــی زبان هــای دنیــا معنــای یكســانی دارد� مــا همــواره از آن هــا 
ــادل و  ــازار متع ــال ب ــد متع ــاری خداون ــا ی ــل و ب ــن دلی ــه همی ــم� ب ــره می بری به
موفقــی داریــم� درحال حاضــر تنهــا محصــول لــوازم خانگــی کــه، به دلیــل کیفیــت 
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ــن و  ــی چی ــی )حت ــای خارج ــک کاال، رقب ــوالت نی ــب محص ــت مناس ــاال و قیم ب
ــد شــومینه و بخاری هــای  ــت کنن ــا آن رقاب ــران ب ــازار ای ــه( نتوانســته اند در ب ترکی

گازســوز ایــن شــرکت اســت و ایــن یــک افتخــار ملــی اســت�«

سمبل اعتماد به کاالی خوب ایرانی 
مــرد دوســت داشــت از چیزهــای درســت و زیبایــی کــه در کارخانــه دیــده بــود 
تعریــف کنــد� از انــواع محصــوالت نیــک کاال کــه در کمالشــهر تولیــد می شــوند و بــا 
کمــک یــک سیســتم توزیــع گســترده و سراســری در دســترس مــردم در سرتاســر 
ــی،  ــرای بازاریاب ــی ب ــک کاال برنامه های ــای نی ــد� نمایندگی ه ــرار می گیرن ــران ق ای
ــوالت در  ــد و محص ــروش دارن ــج ف ــده و تروی ــه مصرف کنن ــوالت ب ــی محص معرف
ــرد� ــرار می گی ــدگان ق ــترس مصرف کنن ــا در دس ــده و تعاونی ه ــگاه های عم فروش

مــرد می گویــد می دانیــد نتیجــه ی ایــن تــالش و کوشــش چــه بــوده اســت؟ و 
انــگار در جلســه ای مهــم باشــد توضیــح می دهــد: »میــزان فــروش نیــک کاال باعــث 
ــه  ــازار بخــاری و شــومینه های گازی در خاورمیان ــا مقــام اول را در ب شــده اســت ت
ــاال  ــروش دارد� و ح ــد در ف ــد رش ــزده درص ــا پان ــم ت ــال ه ــر س ــد� ه ــته باش داش
نتیجــه ی ایــن فــروش چیســت؟ اولیــن نتیجــه اش ســالمت مالــی شــرکت نیــک کاال 
اســت و دومیــن نتیجــه بــازده ی مطلــوب بــرای نماینــدگان و فروشــندگان نیــک کاال 
ــت و  ــب رضای ــت؟ جل ــتریان چیس ــاره ی مش ــرکت درب ــی ش ــت کل ــت� سیاس اس
خشــنودی مشــتری و خــب، چــه می توانــد مشــتری را راضــی نگــه دارد؟ باالبــردن 
کیفیــت، تعدیــل و تثبیــت قیمــت، تحویــل بــه موقــع و خدمــات پــس از فــروش 
ــت  ــک کاال رضای ــرد نی ــه ی عملک ــد: »نتیج ــد می گوی ــا لبخن ــد ب ــب�« و بع مناس

کامــل مشــتری بــوده اســت�«

خدا به ما گاز نداد که بی جهت آن را دود کنیم 
ــه شــرکت های  ــک کاری ک ــرد� ی ــی ک ــد کار واقع ــه بای ــد اســت ک ــرد معتق م
ــره ی خدمــات پــس از فــروش گســترده و  تولیــدی می تواننــد ایــن اســت کــه دای
فعــال داشــته باشــند� نیــک کاال دارد؟ بلــه، بیــش از 500 پایــگاه مجهــز بــا نیروهــای 
آموزش دیــده کــه در سرتاســر ایــران گســترده اند و خدمــات پــس از فــروش 
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ــای دوره ای در  ــد آموزش ه ــرای تجدی ــاله ب ــر س ــروه ه ــن گ ــد� ای ــه می دهن ارائ
شــرکت حاضــر می شــوند تــا به انــدازه ی کافــی اطالعــات داشــته باشــند و بتواننــد 
بهتریــن رابــط بیــن شــرکت و مــردم باشــند� بــه  ایــن ترتیــب مدیــران را از نظرهــا 
ــد� ــر می کنن ــا باخب ــدی آن ه ــزان رضایتمن ــدگان و می ــنهاد های مصرف کنن و پیش

ایستاده در غبار
مــرد بــه هیجــان آمــده اســت کــه مراحــل تولیــد در نیــک کاال را بیــش از 250 
کارگــر و 150 مهنــدس، مدیــر، تکنســین و کارمنــد انجــام می دهنــد کــه ماهــر و 
ــد� از خریــد مــواد اولیــه کــه حواس شــان هســت بایــد مرغــوب  صبــور و باتجربه ان
ــل  ــت کام ــد� کیفی ــص باش ــدون نق ــول ب ــه محص ــد ک ــا تولی ــد ت ــب باش و مناس
محصــول را هــم  کنتــرل می کننــد� دنیــای جالبــی اســت! آن هــا حتــی بــر اجــرای 
ــد�  ــد دارن ــم تأکی ــت محیطی ه ــت و زیس ــن کیفی ــت تضمی ــتم های مدیری سیس
مدیریــت کارخانــه معتقــد اســت کارکنــان مهم تریــن ســرمایه اش هســتند و حتــی 
ــی و اســتواری ســازمان حســاب کــرده اســت�  ــرای پابرجای روی همراهــی آن هــا ب
ــازمان  ــداف س ــق اه ــریک اند و تحق ــه ش ــم در کارخان ــان ه ــی کارکن یک جور های
جزیــی از زندگی شــان شــده اســت� ایــن قانــوِن تعهــد و اطمینــان اســت کــه باعــث 
می شــود کارگــر، کارمنــد و مدیــر مشــتاق یادگیــری باشــند� شــاید بــرای همیــن 
اســت کــه وقتــی وارد مجتمــع تولیــدی و صنعتــی نیــک کاال می شــوید اولیــن واحــد 
بخــش آمــوزش اســت� آمــوزش و ارتقــای مهارت هــای اعضــای خانــواده ی نیــک کاال 
ــم  ــان مه ــل کارکن ــی کام ــاه و ایمن ــم رف ــد ه ــت دارد� و بع ــت اولوی ــرای مدیری ب
اســت� از بیمــه تــا مزیت هــای دیگــر� نیــک کاال می خواهــد بهتریــن باشــد� مدیــران 
ــرکت  ــک ش ــول ی ــن محص ــد بهتری ــه می گوی ــد ک ــفه  ای معتقدن ــه فلس ــرکت ب ش
ــان  ــتعدادهای کارکن ــی اس ــی وقت ــه؟ یعن ــی چ ــتند� یعن ــان آن هس ــق کارکن موف
شــکوفا شــود تولیــد محصــول مرغــوب توســط آن هــا بدیهــی و حتمــی اســت� مــرد 

ــد�  ــد می زن ــد و لبخن ــن را می گوی ای

زندگی در انتخاب صحیح خالصه می شود 
بنــی آدم اعضــای يكديگرنــد كــه در آفرينــش ز يــک گوهرنــد نــه فقــط بیتــی 
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از اشــعار اســتاد ســخن، ســعدی، کــه بــاوِر مدیــران شــركت نيــک كاال اســت کــه بــر 
ــرای ســالمت،  ــان مــرد جــاری می شــود و ادامــه می دهــد کــه نیــک کاال هــم ب زب
آمــوزش و ايمنــی كارگــران خــود هزینــه می  کنــد و هــم در بخــش ســازمان های 
ــا  ــا و نهاده ــتی از خیریه ه ــه، فهرس ــد؟ بل ــت می گوی ــت� راس ــال اس ــی فع مردم
وجــود دارد� از خیریــه ی باقیــات صالحــات بگیریــد تــا بنیــاد نیکــوکاری فــردوس، 
ــرکت  ــا، ش ــرژی آری ــارت ان ــعه ی تج ــرکت توس ــوع، ش ــی طل ــه ی فرهنگ مؤسس
توســعه و اکتشــاف معــادن آذرخــش آســیا، خیریــه ی عتــرت فاطمــی، مؤسســه ی 
ســتاد مردمــی رســیدگی بــه امــور دیــه و کمــک بــه زندانیــان نیازمنــد، جمعیــت 
ــی  ــه ی آموزش ــان، مؤسس ــات ایرانی ــتعمال دخانی ــا اس ــارزه  ی ب ــه ی مب عام المنفع
ــور  ــاد ن ــه ی بنی ــوری )ره(، خیری ــی غی ــید عل ــت اهلل س ــی آی ــر دولت ــی غی فرهنگ
ــان  ــه ی محب ــش ســرطان، انجمــن خیری ــی نیکــوکاری پای ــاد غیر دولت ــم، بنی خات
ــالمندان  ــن و س ــگاه معلولی ــان و آسایش ــر تاب ــروغ مه ــه ی ف ــین )ع(، مؤسس الحس
ــی  ــری و مدیریت ــی و فک ــای مال ــت كمک ه ــوم اس ــه معل ــور ک ــزک� این ط کهری
نیــک کاال بــرای کمــک بــه بیمــاران مبتــال بــه ســرطان، مدرسه ســازی در مناطــق 

ــود�  ــع نمی ش ــت قط ــچ  وق ــدان هی ــالمندان و نیازمن ــوردار، س کم برخ

همگام با معیارهای جهانی
ــرفته ترین  ــران پیش ــت� مدی ــک کاال اس ــرکت نی ــادی ش ــر روال ع ــن دیگ ای
ــاب كاری  ــگ و لع ــرس كاری، رن ــكاری، پ ــمت های برش ــرای قس ــین آالت را ب ماش
کارخانــه خریــداری می کننــد و واحــد کنتــرل کیفیــت، تضمیــن کیفیــت، 
واحدهــای پشــتیبانی تدارکاتــی، مالــی و منابــع تأمین کننــده ی مطمئــن بــا 
اســتاندارد جهانــی هــم در خدمــت تولیــد در ایــن مجموعه انــد� نیــک کاال از 
ــتفاده  ــیمی اس ــک و ش ــگاه های فیزی ــش آزمایش ــا در بخ ــرفته ترین فناوری ه پیش
می کنــد� آزمایشــگاه آكرودیتــه ی شــرکت هــم کــه گواهــی اســتاندارد ایــزو 
ــا  ــا را براســاس اســتانداردهای روز دنی ــن آزمایش ه ــا را دارد دقیق تری 17025 اروپ

روی محصــوالت نیــک کاال و شــرکت های همــکار انجــام می دهــد�
ــگاه  ــوان آزمایش ــک كاال به عن ــیون ني ــد کالیبراس ــه و واح ــگاه آكروديت آزمايش
همــکار ســازمان ملــی اســتاندارد ايــران انتخــاب شــده اند� بــرای اینکــه حساســيت 
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و تعهــد مدیــران کارخانــه بــه كيفيــت باعــث شــده كــه همیشــه بــه فكــر ارتقــای 
تکنولــوژی، دانــش فنــی، بهبــود مســتمر خطــوط توليد، ارتقــای کیفیــت محصوالت 
ــرفته ترين  ــک کاال پيش ــه نی ــت ک ــن اس ــرای همی ــند� ب ــان باش و آزمايشگاه هايش

ــوازم خانگــی را دارد�  آزمايشــگاه های كشــور در حــوزه ی ل

عشق به آب و خاک، ما را سبز کرد
محيــط  زيســت دغدغــه ای جــدی اســت و نمی شــود صــدای خســته ی زمیــن 
ــرب  ــرات مخ ــا اث ــد ت ــالش می کنن ــران ت ــود� مدی ــاوت ب ــد بی تف ــنید و بع را ش
زيســت محيطی در محصــوالت نیــک کاال را کاهــش بدهنــد� راه  حل شــان چیســت؟ 
ــا  ــد ت ــش بدهن ــد را افزای ــت خطــوط تولي ــدام و مســتمر کیفی ــد م ســعی می کنن
ــق  ــی و ذرات معل ــای صنعت ــد، فاضالب ه ــری منتشــر کنن ــن کمت دی اکســید کرب
را تصفیــه  کننــد، آلودگی هــای صوتــی کمتــری تولیــد کننــد و در مصــرف انــرژی 
بــرق، گاز و آب صرفه جویــی کننــد تــا محيطــی ســالم تر و ســبزتر داشــته باشــیم� 
حقیقــت ایــن اســت کــه ايــران خشــک و کــم آب اســت و همــه می داننــد کــه بخش 
صنعــت يکــی از مصرف کننــدگان اصلــی منابــع آب کشــور اســت� راه  حــل؟ بایــد 
هــم در مصــرف آب صرفه جویــی شــود و هــم نيــاِز آبــی صنايــع تأمیــن شــود� مــرد 
ــد  ــالش کرده ان ــران نیــک کاال شــده اســت کــه ت ــالِش مدی مبهــوت و شــیفته ی ت
تــا بهتريــن و معتبرتريــن روش بــرای بــرآورد نيــاز آبــی مجموعه  یشــان را انتخــاب 
کننــد و بــا تصفیــه ی فاضــالب و اســتفاده ی آن بــرای آبیــاری بــه محیــط  زیســت 
ــن  ــر از زمی ــزار کیلومت ــج ه ــتر از پن ــه بیش ــود ک ــنیده ب ــرد ش ــد� م ــک کنن کم
ــه گیاهــان اختصــاص داده شــده اســت و حــاال داشــت در گلخانه هــای  ــه ب کارخان
ــعی  ــی زد و س ــدم م ــد، ق ــی بودن ــر و رؤیای ــه خوش عط ــا، ک ــِر آنج ــای بی نظی زیب

ــد� ــخیص بده ــان را تش ــان و گیاه ــف درخت ــای مختل ــرد گونه ه می ک

نخست انسان، سپس کاال 
ــت  ــاختمان های مدیری ــه ی آب س ــتخرهای تصفی ــا و اس ــر از گلخانه ه ــه غی ب
توليــد، توزيــع، خدمــات مشــتریان، مرکــز آمــوزش و آزمایشــگاه آکرودیتــه فضاهایی 
ــی از  ــه يك ــه ای ک ــد� کارخان ــکیل می ده ــک کاال را تش ــه ی نی ــه مجموع ــت ک اس
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ــی  ــش خصوص ــت و در بخ ــه اس ــدی خاورميان ــازمان های تولي ــرفته ترين س پيش
ــس از  ــات پ ــع و خدم ــت كاال، روش توزي ــر كيفي ــده و از نظ ــب مان ــران بی رقی اي
فــروش، ســالمت مالــی، روابــط عالــی بیــن كارگــران، كارمنــدان و مديريــت مركــز 

توليــدی نمونــه شــناخته شــده اســت�
نیــم قــرن تجربــه ی تجــارت و نیــم  قــرن تجربــه ی تولیــد پشــتوانه ی نیــک کاال 
اســت کــه بــا شــعار »نخســت انســان، ســپس کاال« در عرضــه ی محصــوالت لــوازم 
ــا  ــرده اســت ت ــالش ک ــوده و همیشــه ت ــی پیشــتاز ب ــه مشــتریان جهان خانگــی  ب
ــه ارزش هــای انســانی احتــرام بگــذارد، مدیریــت كیفیــت و كیفیــت مدیریــت را  ب
ــه  ــد، ب ــت کن ــی را رعای ــتانداردهای جهان ــوآور باشــد، اس ــد،  خــالق و ن ــظ کن حف
ــد،  ــی کن ــرژی صرفه جوی ــرف ان ــد، در مص ــد باش ــتری مداری پای بن ــول مش اص
ــه کاهــش گازهــای آالينــده و حفــظ و توســعه  ی محيــط  زيســت توجــه کنــد و  ب
حقــوق ذینفعــان و اصــول آیینــی و مذهبــی در صنعــت كشــور را محتــرم بشــمارد� 
بــرای همیــن هــم هســت کــه در نخســتین دوره ی اعطــای تندیــس، لــوح و نشــان 
امین الضــرب بــه کارآفرینــان برتــر و فعــاالن موفــق از علــی حــاج ســید ســلیمان، 

ــد�  ــر ش ــک کاال، تقدی ــذار نی ــه و بنیان گ ــده ی نمون صادرکنن
   

هزار راه نرفته
ــد  ــت: تولی ــن اس ــخ روش ــت؟ پاس ــده چیس ــرای آین ــک کاال ب ــم انداز نی چش
ــه  ــت ك ــی اس ــنه ی محصوالت ــران تش ــازار ای ــادرات� ب ــد و ص ــوالت جدی محص
نیــک كاال می توانــد تولیــد کنــد� مثــاًل؟ انــواع اجاق گازهــای خانگــی کــه نیــک کاال 
دانــش فنــی آن را دارد و در ایــن زمینــه نــوآور هــم بــوده و اختــراع ارزشــمندی را 

ثبــت کــرده اســت�
نیــک کاال در زمینــه ی صــادرات چــه خواهــد کــرد؟ بازارهــای جهانــی را بیشــتر 
ــرمایه ی  ــک كاال دو س ــوالت نی ــی محص ــِت رقابت ــت و قیم ــد� كیفی ــی می کن بررس
ــد  ــره می برن ــک كاال در خــارج از كشــور از آن به ــدگان نی ــه نماین ــزرگ اســت ك ب
ــا  و اگــر تحریم هــای اقتصــادی برداشــته شــود و وضعیــت روابــط تجــاری ایــران ب
کشــورهای دیگــر مشــخص شــود قطعــاً اقتصــاد ایــران دگرگــون و شــرایط زندگــی 

مــردم متحــول خواهــد شــد�

پدر، عقل و عشق و پسر
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دریافت نشان امین الضرب



فصل چهارم

ذوب آهن نیست، 
طلاست!
زندگی نامه ی علی اصغر حاجی بابا، 
بنیان گذار صنایع ریخته گری در ایران

نویسنده: نیلوفر نیک بنیاد





پانزده خرداد فقط یک تاریخ نیست
همه چیــز از بازارچــه ی نایب الســلطنه شــروع می شــود، جایــی کــه یــک 
ســرش بــه خیابــان پانــزده خــرداد می رســد و یــک ســرش بــه خیابــان ری� در ســال 
ــا و همســرش از امامــه در ده کیلومتــری شــمیرانات  12۸0ش� علی اعظــم حاجی باب
در شــمال تهــران بــه خیابــان بوذرجمهــوری قدیــم یــا همــان پانــزده خــرداد فعلــی 
ــا  ــری ب ــه و آج ــه ای دوطبق ــاکن خان ــد و س ــرت می کنن ــلطنه هج ــه نایب الس و ب
ــش در آن  ــرادران و خواهران ــر و ب ــه علی اصغ ــه ای ک ــی می شــوند� خان حیاطــی نقل
ــت،  ــرده اس ــروع ک ــاف دوزی را ش ــغل لح ــه ش ــم ک ــد� علی اعظ ــا می آین ــه دنی ب
حــاال مغــازه ای هــم در خیابــان پانــزده خــرداد می گیــرد تــا بیش ازپیــش زندگــی 

ــد� ــان گــره بزن ــن خیاب ــا ای ــا را ب ــواده ی حاجی باب خان

جِد بزرگوار
محســن حاجی بابــا، فرزنــد علی اصغــر، می گویــد: »پدربزرگــم در زمــان 
خودشــان آدم پیشــرویی بودنــد و می شــود گفــت تحــول اقتصــادی را در خانــواده ی 

مــا ایشــان شــروع کردنــد�«
ــرکت  ــل ش ــا، مدیرعام ــدی حاجی باب ــه مه ــت ک ــت اس ــن عل ــه همی ــاید ب ش
ــر کارش عکــس جــدش، علی اعظــم، را  ــاال در دفت ــر، ح ــوه ی علی اصغ ــان و ن رزیت
هــم در کنــار عکــس پدربــزرگ و پــدرش قــاب کــرده و بــه دیــوار زده اســت� کســی 
کــه آتــش ایــن کســب وکار و کارآفرینــی خانوادگــی را روشــن کــرد و هنــوز بعــد از 
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گذشــت نزدیــک بــه یــک ســده، شــعله اش فــروزان اســت�
بیشــتر خاطــرات خانــواده ی حاجی بابــا از علی اعظــم بــا صــدای قــرآن و 
ــه  ــوط ب ــی مرب ــره ی جمع ــن خاط ــت� پررنگ تری ــورده اس ــره خ ــه گ اذان و روض
ــج  ــه پن ــر هفت ــه ه ــود ک ــا ب ــم مدت ه ــت� علی اعظ ــی اس ــای هفتگ روضه خوانی ه
ــج  ــم پن ــدام ه ــه هرک ــد و ب ــه بخوانن ــا روض ــی آورد ت ــه م ــه خان ــوان را ب روضه خ
ریــال مــی داد� همــه هــم عیــن هــم می خواندنــد� کســی جرئــت نداشــت اعتراضــی 
ــان  ــا جسورترینش ــا و برادره ــان خواهره ــه در می ــر، ک ــه علی اصغ ــا اینک ــد� ت بکن
بــود، باالخــره شــاکی شــد� هنــوز بچــه ای دوازده ســاله بــود امــا حرفــش را بــا اقتــدار 
ــز  ــم: ’این هــا هــر هفتــه می آینــد یــک چی ــه پدرمــان کــردم و گفت مــی زد: »رو ب
ــم  ــان ه ــا می دهید؟‘پدرم ــه این ه ــال ب ــج ری ــما پن ــی ش ــرای چ ــد، ب می گوین
آدمــی نبــود کــه به شــدت بــا مــا مخالفــت کنــد یــا بگویــد: ’بچــه، بــه تــو چــه؟‘ 
هیچ چیــز نمی گفــت� مرتــب مــا را نصیحــت می کــرد کــه بــا هــم باشــید و پشــت 
ــود  ــه وج ــی ب ــد و امکانات ــن می خری ــا زمی ــرای دختره ــید� ب ــته باش ــم را داش ه
مــی آورد� هیچ وقــت بــه مــا تحمیــل نکــرد کــه یقه مــان را بگیــرد و ببــرد مســجد 

و بگویــد نمــاز بخوانیــد� اصــاًل!«
ــر  ــش تأثی ــایر فرزندان ــر و س ــر علی اصغ ــودآگاه ب ــم ناخ ــال علی اعظ بااین ح
گذاشــته اســت� ســالیان ســال اســت کــه علی اصغــر نــه از ســر تظاهــر کــه بــا میــل 
شــخصی هــر روز صبــح بــا صــدای اذان بلنــد می شــود و نمــاز می خوانــد� شــاید او 
هــم مثــل دختــرش، جمیلــه، بــا شــنیدن صــدای اذان یــاد علی اعظــم می افتــد کــه 
ــو وضــو می گیــرد و صــدای »ســبحان اهلل«  ــر درخــت خرمال ــار حــوض، زی دارد کن

ــه می پیچــد� ــش در خان گفتن
ــب،  ــی از مذه ــان تلفیق ــی از ایرانی ــل خیل ــم مث ــم ه ــی علی اعظ ــه زندگ البت
ــرد� از  ــل ک ــش منتق ــه فرزندان ــان ب ــا را توأم ــن ویژگی ه ــود و ای ــر ب ــنت و هن س
ــه ی بازارچــه ی نایب الســلطنه گاهــی صــدای روضــه می آمــد و گاهــی صــدای  خان
قمرالملــوک کــه از گرامافــون پخــش می شــد� علی اصغــر هــم ماننــد پــدر همیــن 
ــوک را  ــوای قمرالمل ــاد او ن ــه ی ــی ب ــد و گاه ــه می ده ــال ها ادام ــا س روش را ت

موســیقی پس زمینــه ی روزهایــش می کنــد�
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داستان آن سیلی
شــپلق! قبلــش را یــادش نیســت� فقــط صــدای ســیلی را بــه یــاد دارد و اینکــه 
ــرادرش  ــت و ب ــزی می گف ــر چی ــود� علی اصغ ــده ب ــان ش ــی بحثش ــر موضوع س
ــود  ــته ب ــه ای نشس ــادر گوش ــد� م ــاه نمی آمدن ــم کوت ــک ه ــر� هیچ ی ــزی دیگ چی
ــام  ــی تم ــد!« ول ــش می کنن ــر، االن تمام ــد دیگ ــت: »برادرن ــودش می گف ــا خ و ب
نشــد و ناگهــان: »شــپلق!« بــرادر بزرگ تــر کاســه ی صبــرش لبریــز شــد و محکــم 
خوابانــد تــوی گــوش علی اصغــر: »به شــدت بهــم برخــورد� وقتــی همچنیــن کاری 
بــا مــن کــرد، تصمیــم گرفتــم از خانــه فــرار کنــم� پانزده ســاله بــودم� یــک قلــک 
داشــتم کــه حقوقــم را مــی دادم مادربزرگــم در آن جمــع می کــرد� رفتــم قلــک را 
شــکاندم، هرچــه پــول داشــتم برداشــتم و زدم بیــرون� قــم رفتــم، اصفهــان رفتــم، 
مشــهد رفتــم� بچــه ای چهــارده پانزده ســاله بــودم� کشــیده شــدم به ســمت اینکــه 
ــد�  ــت کردن ــفارش دادم درس ــی س ــه ی آهن ــک جعب ــدم ی ــم� آم ــزی کن برنامه ری
ــان دم  ــار خیاب ــی آوردم کن ــاط را م ــر و بندوبس ــت ها و لوازم التحری ــس آرتیس عک
ســینما می گذاشــتم و می فروختــم� از ایــن طریــق درآمــد کســب می کــردم 
کــه خرجــم را تأمیــن کنــم� در ایــن شــش مــاه کــه باعــث رشــد مــن هــم شــد، 
ــه  ــی ک ــادم اســت یکــی از دفعات ــواده دورم� ی ــه از خان ــودم ک به شــدت ناراحــت ب
ــه،  ــر بازارچ ــا زی ــران� همین ج ــدم ته ــین آم ــا ماش ــهد، ب ــروم مش ــتم ب می خواس
ــاز  ــا ب ــادم؛ ام ــع افت ــاد آن موق ــردم، ی ــردم� فکــر ک ــه نگاهــی ک ــه خان ایســتادم� ب
ول کــردم و رفتــم� رفتــم مشــهد و چهــار مــاه مشــهد بــودم� بعــد خــودم مجــدد 

ــم�« تصمیــم گرفتــم بیای
هنــوز صــدای شــپلق  ســیلی را فرامــوش نکــرده اســت؛ امــا ســرانجام برمی گردد 
ــار  ــی کن ــالت ابتدای ــان تحصی ــس از پای ــالگی و پ ــه از چهارده س ــور ک و همان ط
پــدرش بــه کار لحــاف دوزی مشــغول بــود، مجــدد مشــغول بــه همیــن کار می شــود 
و دیگــر تــا پایــان عمــر خانــواده را رهــا نمی کنــد� شــاید صــدای تنهایــی در گــوش 
او از صــدای ســیلی ای کــه تــوی گوشــش خــورده بــود، بلندتــر و آزاردهنده تــر بــود 

کــه او را این طــور تــا پایــان عمــر پایبنــد و کنــار خانــواده نگــه داشــت�

ذوب آهن نیست، طالست!
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فارغ التحصیل دانشگاه بازار
آن روز جلســه ی مهمــی داشــتند� جلســه ای بیــن چنــد نفــر از مدیــران 
رده بــاالی صنعــت آلمــان و چنــد نفــر از مدیــران ایــران کــه علی اصغــر هــم یکــی 
از آن هــا بــود� هرکــس نظــری مــی داد و مذاکــره پیــش می رفــت� یکــی از مدیــران 
آلمانــی گاهــی نگاهــی بــه علی اصغــر می انداخــت، لبخنــدی مــی زد و بعــد چیــزی 
ــوی  ــا او چشــم ت ــاری ب ــد ب ــر چن ــرد� علی اصغ ــوی دفترچــه اش یادداشــت می ک ت
ــد راضــی اســت و همکاری مــان بعــد  ــود: »الب ــا خــودش گفتــه ب چشــم شــده و ب
ــی  ــر ارشــد آلمان ــد مدی ــود بدان ــن شــروع می شــود�« حــاال او هــم مشــتاق ب از ای
چــه فکــری در ســرش اســت� باالخــره جلســه تمــام شــد� همان طــور کــه فکــرش 
ــت:  ــود، گف ــر ب ــراه علی اصغ ــه هم ــی ک ــه مترجم ــی ب ــر آلمان ــرد، مدی را می ک
ــه  ــد ک ــگاه گرفته ان ــدام دانش ــان را از ک ــا پی اچ دی ش ــای حاجی باب ــید، آق »ببخش
ــر  ــرد� علی اصغ ــه ک ــؤال را ترجم ــم س ــلط اند؟« مترج ــز مس ــه همه چی ــدر ب این ق
کــه حــاال فهمیــده بــود تــوی ســر مدیــر آلمانــی چــی می گــذرد، خندیــد و گفــت: 

ــازار!« »بهشــان بگوییــد از دانشــگاه ب
ــا  ــواده ی حاجی باب ــر در خان ــای دیگ ــی از چیزه ــل خیل ــم مث ــده ه ــن عقی ای
ــد: »می شــود گفــت  ــا می گوی ــده اســت� محســن حاجی باب ــه نســل چرخی نســل ب
ــا  ــر از تحصیل کرده ه ــیار موفق ت ــده اند، بس ــت ش ــازار وارد صنع ــه از ب ــانی ک کس
بوده انــد� دیــدگاه مــا ایــن اســت کــه بــازار یــک دانشــگاه اســت� اول بایــد دانشــگاه 
ــم  ــن ه ــده، م ــازار آم ــم از ب ــا ه ــوی م ــد� اب ــت ش ــد وارد صنع ــد و بع ــازار را دی ب
ــه درس  ــد از اینک ــم بع ــا( ه ــدی حاجی باب ــه مه ــاره ب ــان )اش ــدم� ایش ــازار آم از ب
خوانــده، اول چهــار ســال در بــازار آمــوزش دیــده و بعــد وارد تولیــد شــده اســت�«

ــه ی  ــع در کوچ ــه واق ــه ی انتصاری ــی را در مدرس ــالت ابتدای ــر تحصی علی اصغ
حاجی هــا در بــازار عودالجــان تمــام می کنــد و ســپس از چهارده ســالگی وارد 
بــازار می شــود کــه بــه قــول خــودش حکــم دانشــگاه را داشــته اســت، دانشــگاهی 
در دل بــازار عودالجــاِن تهــران: »مدرســه کــه در ســال 1۳24 تمــام شــد، آمدیــم 
ــت  ــه خدم ــد از اینک ــردن� بع ــه کار ک ــم ب ــروع کردی ــان و ش ــش پدرم ــا پی اینج
ــازه  ــک مغ ــم مســتقل شــویم و ی ــا می خواهی ــم م ــم، بهشــان گفتی ــدر کار کردی پ
ــرادر  ــر و ب ــه علی اصغ ــازار ب ــان ب ــازه ای را در هم ــم مغ ــیم�« علی اعظ ــته باش داش
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کوچک تــرش قاســم می دهــد تــا کار لحــاف دوزی را به طــور مســتقل ادامــه دهنــد؛ 
ــد  ــش بلن ــقف آرزوهای ــیاری دارد و س ــری بس ــر آینده نگ ــه علی اصغ ــا ازآنجاک ام
اســت، بــه تولیــد لحــاف اکتفــا نمی کنــد� او می گویــد: »مــن تصمیــم گرفتــم ایــن 
ــازار دوخته فروش هــا، خــودم یــک  ــه ب لحافــی را کــه تولیــد می کنــم و می دهــم ب
فروشــگاه تأســیس کنــم و بفروشــم�« او ســرقفلی دو مغــازه را بــِر خیابــان پانــزده 
خــرداد کــه در حــال حاضــر یکــی از آن هــا بــه پســت خانه تبدیــل شــده اســت، بــه 
ــد:  ــترش می ده ــه کارش را گس ــرد و لحظه به لحظ ــان می خ ــت توم ــت دویس قیم
ــتان های  ــرای شهرس ــتیم و ب ــک می گذاش ــاف و تش ــاده رو لح ــی در پی ــا حت »م
ــن  ــم ای ــم دیدی ــا کم ک ــم؛ ام ــرات می کردی ــان ب ــتادیم� برایش ــف می فرس مختل

ــد�« ــواب نمی ده ــازه ج ــازه و آن مغ مغ
ــه کــم  ــاز هــم راضــی نمی شــود� علی اصغــر از آن آدم هایــی اســت کــه ب امــا ب
راضــی نمی شــود و هــر روز می خواهــد قدمــی جلوتــر بــرود� حــاال او فکــر دیگــری 
دارد� ســال 1۳27 اســت و پــس از اعــالم اســتقالل اســرائیل بســیاری از یهودیــان 
از سراســر دنیــا بــه فلســطین بــاز می گردنــد� ایــن اتفــاق در ایــران هــم می افتــد� 
ــت از  ــر اس ــاال پ ــت، ح ــیاری داش ــودی بس ــاکنان یه ــه س ــان ک ــه ی عودالج محل
ــد:  ــودش می گوی ــا خ ــر ب ــد� علی اصغ ــتفاده مانده ان ــه بی اس ــی ای ک ــای خال خانه ه
ــرای  ــد و ب ــازل را اجــاره می کن ــن من ــا از ای ــج ت ــن؟« پن ــر از ای ــزی بهت »چــه چی
ــد، در یکــی  ــار می کن ــه انب ــد� در یکــی پنب ــزی خاصــی می چین ــدام برنامه ری هرک

ــا آخــر! لحــاف و همین طــور ت

قانون، قانون، قانون
»یــداهلل مــع الجماعــه: دســت خــدا بــا جماعــت اســت� مدیــران، ســرمایه گذاران 
و کارآفرینــان بخــش خصوصــی، الزم اســت در کســب وکار از همــکاری همفکــران 
بــا توجــه بــه قانــون دعــوت بــه همــکاری نماییــد و از تــک روی بــدون مشــورت بــا 
افــراد مطلــع و صالــح در اقدامــات اقتصــادی خــودداری فرماییــد و همیشــه متکــی 
ــه ی  ــر صفح ــر ب ــه علی اصغ ــت ک ــی اس ــن پیام ــید�« ای ــون باش ــت قان ــه حاکمی ب
ــی  ــت و در تمام ــته اس ــدی اش نوش ــای تولی ــی مجموعه ه ــایت تمام ــی وب س اصل
کارخانه هایــش بــه چشــم می خــورد� او قانون مــدار اســت� ایــن را از هرکــس 

ذوب آهن نیست، طالست!
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بپرســید، می دانــد� همیشــه بــه همــه ی مدیــران و کارآفرینــان و کارگرانــش توصیــه 
می کنــد قانون مــدار باشــند� ایــن اعتقــاد او بــه پیــروی از قانــون نــه در ســال های 
ــت�  ــوده اس ــش ب ــه کار همراه ــروع ب ــی و ش ــدای جوان ــان ابت ــه از هم ــی ک کنون
ــاب  ــا، حس ــرود� مالیات ه ــش ب ــی پی ــز قانون ــت همه چی ــان اول می خواس از هم
ــوط  ــه مرب ــتی ک ــز و درش ــر کار ری ــفارش ها و ه ــال س ــت ارس ــا، وضعی و کتاب ه
ــدم  ــن دی ــه داشــت، م ــان ادام ــه کارم ــی ک ــد وقت ــی اش می شــد: »چن ــه بازرگان ب
مســئولیت حســابداری و بانــک را هــم بایــد بپذیــرم� خــودم از دوخــت لحــاف آمــدم 
ــای  ــه و چیزه ــر روزنام ــردن، دفت ــر درســت ک ــردم دفت ــروع ک ــن ش ــار� بنابرای کن
ــرات می کــردم� در  دیگــر� حســاب های شهرســتان ها را مشــخص کــردم و مرتــب ب

ــد�« ــی درآم ــورت بازرگان ــردش کارم به ص ــردم و گ ــاز ک ــاب ب ــا حس بانک ه
او معتقــد اســت هیچ چیــز بــدون قانــون جلــو نمــی رود و وقتــی قانــون 
ــد: »در  ــی می مان ــز ســر جــای اول خــودش باق ــت نداشــته باشــد، همه چی حاکمی
ــیم�  ــا نمی رس ــه هیچ ج ــیم، ب ــته باش ــون و آزادی نداش ــت قان ــا حاکمی ــت ت مملک
مثــل اســب یــا گاو عصــاری دور خودمــان می گردیــم و شــب کــه چشــممان را بــاز 
ــه  ــاری چگون ــرخ عص ــد چ ــتیم� می دانی ــان هس ــر جایم ــم س ــم، می بینی می کنی
ــدن و  ــه چرخی ــرد ب ــروع می ک ــتند و او ش ــب را می بس ــم اس ــت؟ چش ــوده اس ب
عصــر کــه چشــمش را بــاز می کردنــد، می دیــد هنــوز ســر جایــش اســت؛ بااینکــه 

صبــح تــا غــروب هــم حرکــت کــرده بــود�«

آهن بخر و پنبه
ســال 1۳2۸ اســت� جبهــه ی ملــی ایــران بــا حمایــت ملی گرایــان، روشــنفکران 
سوسیالیســت غیرتــوده ای، خوانیــن قشــقایی، افــرادی از طبقــه ی دینــی و بازاریــان 
ــت،  ــان همسوس ــا آن ــه اش ب ــگاه ملی گرایان ــه در ن ــر ک ــود� علی اصغ ــکیل می ش تش
ــا  ــا آنج ــد؛ ت ــرف داری می کن ــدق ط ــد مص ــدد و از محم ــه می پیون ــن جبه ــه ای ب
ــود�  ــناخته می ش ــازار ش ــدق در ب ــدی مص ــرف داران ج ــی از ط ــوان یک ــه به عن ک
حــاال به جــز رســیدگی بــه امــور مغــازه، او بایــد ســر ســتون ها پارچــه بزنــد و بــه 
ــازار کــه  ــاورد ب ــه کنــد و بی ــار تهی ــرای مجلــس طوم ــر مصــدق ب ــت از دکت حمای
مــردم امضــا کننــد� بــا همیــن کارهــا اســمش در بــازار به عنــوان یــک مصدقــی گل 
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می کنــد؛ امــا ایــن گل کــردن از آن گل کردن هــا نیســت� کودتــای 2۸مــرداد1۳۳2 
ــد  ــت می کنن ــا مقاوم ــر کودت ــه در براب ــک هفت ــان ی ــی بازاری ــد� تمام ــرا می رس ف
و مغازه هایشــان را می بندنــد� رضاشــاه دســتور می دهــد هــر مغــازه ای را کــه 
ــا خــودش فکــر  ــر ب ــد� علی اصغ ــش بزنن ــد و آت ــاز کنن طــرف دار مصــدق اســت، ب
ــی رود  ــود و م ــه دود می ش ــک جرق ــا ی ــه ب ــه پنب ــش؟ آن هم ــی؟ آت ــد: »چ می کن
هــوا! کســب وکار خانوادگــی مــا بــه یــک ســر کبریــت بنــد اســت!« و همــان زمــان 
تصمیــم عجیبــی می گیــرد� تصمیمــی کــه مســیر زندگــی او و خانــواده اش را بــرای 

ــد� ــوض می کن ــه ع همیش
او بعــد از کمــی بــاال و پاییــن کــردن، تصمیــم می گیــرد وارد تجــارت آهن شــود� 
ــه  ــازار آهن فروشــان و داشــتن یکــی دو آشــنا در ایــن حرف ــه ب اگرچــه نزدیکــی ب
ــادآوری شــعری کــه  ــا علی اصغــر بعــد از ی نیــز در تصمیــم او بی تأثیــر نیســت، ام
ــد:  ــزم می کن ــش را ج ــر شــغل عزم ــن تغیی ــرای ای ــد، ب ــدرش همیشــه می خوان پ
»ایــن شــعر پــدرم هیچ وقــت یــادم نمــی رود: ’خواهــی بشــوی گنــده، آهــن بخــر 
ــن  ــن�« و این چنی ــوی کار آه ــم ت ــم و آمدی ــه بودی ــوی کار پنب ــا ت ــه�‘ م و پنب
ــی  ــه آهن فروش ــاف دوزی ب ــا از لح ــواده ی حاجی باب ــاله ی خان ــد ده س ــغل چن ش
ــود و  ــرده ب ــدا ک ــعه پی ــی توس ــن در آهن فروش ــون کار م ــد: »چ ــر می کن تغیی
امــکان نداشــت به تنهایــی ادامــه بدهــم، بــه پــدر گفتــم: ’بیاییــد شــریک شــویم� 
آهن فروشــی بهتــر از کار شماســت�‘ پــدر هــم موافقــت کردنــد؛ امــا گفتنــد: ’یــک 
شــرط دارد� هرچــه درآمــد هســت، چهــار قســمت بشــود�‘« علی اعظــم کــه بــزرگ 
ــی را  ــل از آهن فروش ــد حاص ــت، درآم ــت اس ــرد خانواده دوس ــک م ــواده و ی خان
ــاس  ــر اس ــک ب ــه هری ــد ک ــیم می کن ــرانش تقس ــود و پس ــن خ ــب بی به این ترتی
ــه  تعــداد اوالد خــود ســهم بیشــتری از درآمــد داشــته باشــند؛ بیشــترین ســهم ب
پــدر و کمتریــن ســهم بــه قاســم، بــرادر کوچــک کــه هنــوز اوالدی نــدارد، می رســد� 
بــا ایــن توافــق هــر دو مغــازه ی لحــاف دوزی بــه آهن فروشــی »اخــوان حاجی بابــا« 
ــن  ــای ای ــه خاطره ه ــه ب ــرای همیش ــاف دوزی ب ــی و لح ــود و پنبه زن ــل می ش تبدی

ــدد� ــواده می پیون خان

ذوب آهن نیست، طالست!
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حاجی بابای غیراصفهانی!
ــان  ــب وکار خانوادگی ش ــته اند و کس ــار گذاش ــاف دوزی را کن ــر لح ــاال دیگ ح
ــان  ــد و در آن سفارش هایش ــن راه انداخته ان ــگاه آه ــک بن ــن� ی ــت آه ــده اس ش
می بُرنــد،  می گیرنــد،  آهــن  برادرانــش  و  علی اصغــر  می دهنــد�  انجــام  را 
ــت  ــن فعالی ــا ای ــت؛ ام ــان اس ــب وکار آهنی ش ــتین کس ــن نخس ــند� ای می فروش
ــه فکــر  ــج ب ــان به تدری ــد و آن ــدا می کن ــل لحــاف دوزی کم کــم توســعه پی هــم مث
تولیــد و واردات می افتنــد� چیــزی کــه دیگــر در یکــی دو حجــره ی آهنگری شــان 
ــر،  ــد� علی اصغ ــیس کنن ــرکتی تأس ــش ش ــت برای ــت و الزم اس ــر نیس امکان پذی
ــیس  ــرکتی تأس ــود: »ش ــه کار می ش ــت ب ــره دس ــواده، باالخ ــور خان ــر جس پس
ــروع  ــم و ش ــرکت کردی ــل آن ش ــر را مدیرعام ــرم علی اکب ــرادر بزرگ ت ــم و ب کردی
کردیــم بــه واردات آهــن� نــام خانوادگــی مــا حاجی باباســت، در اروپــا هــم کتابــی 
ــفیر  ــا س ــرده ی ــافرت می ک ــاد مس ــاًل زی ــه قب ــود دارد ک ــا وج ــام حاجی باب ــه ن ب
بــوده اســت� یــک مقــدار مایــه ی قبلــی دربــاره ی اســم حاجی بابــا وجــود داشــت� 
ــا  ــد� م ــی دادن ــار کالن ــا اعتب ــه م ــت� ب ــهر اس ــاد ش ــد علی آب ــال کردن ــا خی این ه
ــال و  ــک س ــا ی ــال ی ــک س ــدت ی ــرای م ــم، ب ــه وارد می کردی ــی را ک کل آهن های
نیــم می آوردیــم، می فروختیــم و بعــد پولــش را می دادیــم�« جملــه ای هســت کــه 
می گویــد: »شــانس در خانــه ی کســی را می زنــد کــه دنبالــش بــرود�« علی اصغــر و 
جســارتش باالخــره برنــده می شــوند و شــرکتی کــه تأســیس می کننــد، بــه لطــف 
ــدارد، کم کــم در کشــورهای  ــا آن هــا ن ــای اصفهانــی کــه هیــچ نســبتی ب حاجی باب

ــی آورد� ــه دســت م ــادی ب ــار زی ــان اول اعتب ــود و از هم ــناخته می ش ــر ش دیگ

خانواده خط قرمز من است
ــت:  ــدا زد و گف ــرادر را ص ــه ب ــت� س ــی نداش ــال خوش ــم ح آن روز علی اعظ
»می خواهــم وصیتــی بکنــم�« پســرها ناراحــت شــدند� دلشــان نمی خواســت 
ــا خواســت  ــود� علی اعظــم از آن ه ــی ب ــن رســم زندگ ــا ای ــد؛ ام ــدر ترکشــان کن پ
ــل  ــن دلی ــه همی ــد؛ ب ــم کار کنن ــا ه ــه ب ــوند و همیش ــدا نش ــم ج ــت از ه هیچ وق
ــود،  ــه شــراکت کــرده ب هــم علی اصغــر کــه از ســال 1۳۳4 برادرانــش را دعــوت ب
بــه وصیــت پــدر عمــل کــرد و تــا آخریــن روزهــای زندگــی  هریــک ایــن شــراکت 
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ــه  ــلی ب ــواده از نس ــه خان ــی ب ــن نگاه ــت� چنی ــه داش ــان ادام ــکاری همچن و هم
ــه  ــت ک ــل نیس ــود� بی دلی ــل می ش ــا منتق ــواده ی حاجی باب ــر در خان ــل دیگ نس
ــزرگ را  ــای او راه پدرب ــر از نوه ه ــد نف ــر و چن ــر علی اصغ ــر دو پس ــون ه هم اکن
ــه  ــتند ک ــی هس ــی از کارخانه های ــده ی بخش ــک اداره کنن ــد و هری ــه می دهن ادام
ــا تأســیس کــرده اســت� البتــه خــودش ایــن ویژگــی اخالقــی  علی اصغــر حاجی باب
و تمایــل بــه همــکاری را نــه فقــط متأثــر از وصیــت پــدر کــه تــا حــدی تأثیرگرفتــه 
از جلســه های جبهــه ی ملــی می دانــد� در آنجــا مــدام دعــوت بــه همــکاری 
ــا  ــکاری ب ــواده از هم ــا خان ــکاری ب ــد هم ــه ندان می شــدند و چــه کســی اســت ک
هرکســی دل نشــین تر و زیباتــر اســت؟ »ایــن روحیــه ای کــه در جلســات جبهــه بــه 
مــا می دادنــد، باعــث می شــد بــه همــکاری تمایــل داشــته باشــیم� مــن از زمانــی 

ــا حــاال تنهایــی کاری نکــرده ام�« ــه کار کــرده ام ت کــه شــروع ب

دومین چالش سیاسی: محکوم به اعدام
علی اصغــر بــه فعالیت هــای سیاســی اش ادامــه می دهــد� هــر هفتــه پنجشــنبه 
ــار ســایر اعضــای  ــا در کن ــه مســجد مــی رود ت بعــد از خــوردن غذایــی مختصــر ب
جبهــه ی ملــی پــای تفســیر قــرآن آیــت اهلل طالقانــی بنشــیند� ایــن فعالیــت پــس 
از آشــنایی بــا شــهید مطهــری هــم همچنــان ادامــه دارد: »ســال 1۳۳۸و1۳۳9 بــا 
ــود و هــوا  ــای مطهــری آشــنا شــدم� چنــد جلســه ای کــه گذشــت، زمســتان ب آق
ســرد، در اتــاق طبقــه ی بــاال کــه دو تــا تودرتــو بــود، حــدود چهــل پنجــاه نفــر جــا 
ــاط  ــام حی ــم� تم ــرش می انداختی ــا ف ــد همین ج ــه می ش ــتان ک ــد� تابس می گرفتن
ــاد می شــد کــه دم در  ــد، بعضــی روزهــا آن قــدر جمعیــت زی ــر می شــد� می آمدن پ

و حتــی در کوچــه هــم می ایســتادند تــا ســخنرانی را گــوش کننــد�«
فعالیت هــای علی اصغــر بــه شــرکت در جلســه ها و همــکاری در برگــزاری 
چنیــن جلســه هایی ختــم نمی شــود� ســال 1۳42 درگیــری ناخواســته ای برایــش 
ــد�  ــرار می ده ــر ق ــت تأثی ــی اش را تح ــاه زندگ ــن م ــه چندی ــد ک ــاق می افت اتف
بــود، حســنعلی منصــور،  او  بخارایــی کــه در آهن فروشــی شــاگرد  محمــد 
ــون  ــز مظن ــواده ی او نی ــر و خان ــد و علی اصغ ــرور می کن ــت، را ت ــت وزیر وق نخس
ــن  ــد م ــی کارمن ــد بخارای ــد: »محم ــف می کن ــر تعری ــوند� علی اصغ ــمرده می ش ش

ذوب آهن نیست، طالست!
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بــود� شــب کــه آمــد حســابش را تســویه کنــد، دیــدم تمــام گوشــت صورتــش رفتــه 
و اســکلتش نمایــان اســت� نــگاه کــردم خــودم از قیافــه اش ترســیدم و گفتــم چــرا 
این طــوری اســت� حســابش را تســویه کــرد و رفــت� ســاعت ده صبــح فردایــش در 
ــرور  ــروش، منصــور را ت ــی، شــاگرد آهن ف ــد کــه محمــد بخارای ــو اعــالم کردن رادی

کــرده اســت�«
ــد؛  ــدا کنن ــر پی ــه علی اصغ ــی علی ــا مدارک ــد ت ــه می ریزن ــه خان ــوران ب مأم
ــا در  ــان محســن ی ــه کمــک فرزندش ــدارک را ب ــی م ــل تمام ــا همســرش از قب ام
ــوران  ــن مأم ــت� بنابرای ــوزانده اس ــی س ــای نفت ــا در بخاری ه ــه ی ــا ریخت خرابه ه
کــه دســت خالی می ماننــد، علی اصغــر را بــرای بازجویــی بــا خــود می برنــد� 
ــه او  ــو ب ــا پت ــد دو ت ــن گفتن ــم م ــه خان ــد: »ب ــف می کن ــور تعری ــودش این ط خ
ــردد�  ــد و برمی گ ــه ســؤاالتمان جــواب می ده ــد و دو روز ب ــا می آی ــراه م ــده، هم ب
مــن پتــو را گرفتــم و بیــرون آمــدم� وقتــی در اتومبیــل را بــاز کــردم، دیــدم پــدرم 
ــم؛ امــا هیچ وقــت  هــم آنجــا نشســته� دو مــاه و نیــم در زندان هــای انفــرادی بودی
بــرای بازجویــی ســراغ مــن نیامدنــد� چــون وقتــی بررســی کردنــد، دیدنــد مــن نــه 

ــا آن هــا�« ــه همــکاری ای ب شــناختی از آن هــا داشــتم و ن
درســت در همــان زمــان بــا شــروع فعالیت هــای جــدی طــرف داران امام خمینی، 
آیــت اهلل هاشــمی رفســنجانی هــم دســتگیر می شــود� او را هــم می برنــد بــه زنــدان 
ــا  ــه همین ج ــرا ب ــا ماج ــود� ام ــا ب ــا در آنج ــر حاجی باب ــه علی اصغ ــه ک ــزل قلع ق
ــا  ــد! محســن حاجی باب ــادر می کنن ــر را ص ــدام علی اصغ ــم اع ــود� حک ــم نمی ش خت
ــو  ــم و یک ه ــادر ناصرخســرو بودی ــا م ــه ب ــادم اســت ک ــن ی ــد: »م ــف می کن تعری
دیدیــم روی روزنامــه ی اطالعــات، صفحــه ی اول، عکــس بابــا را انداخته انــد 

ــی�« ــر اعدام ــج نف ــوان یکــی از پن به عن
ــم  ــور حک ــرور منص ــکاری در ت ــرم هم ــه ج ــر ب ــم و علی اصغ ــرای علی اعظ ب
اعــدام بریــده می شــود؛ امــا بــا پیگیری هــای همســر علی اصغــر رونــد پرونــده جــور 
دیگــری پیــش مــی رود� علی اصغــر از یــادآوری خاطــرات آن زمــان و فداکاری هــای 
ــان  ــدند و گریه کن ــت ش ــدت ناراح ــن به ش ــم م ــد: »خان ــض می کن ــرش بغ همس
رفتنــد منــزل� صبــح رفتنــد شــهربانی پیــش حکمــت، بازپــرس قتــل منصــور� بــا 
مذاکــره و پیگیــری بســیاری کــه انجــام دادنــد، مجبــور شــدند فــردای همــان روز 
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ــن  ــرای م ــم ب ــه خانم ــود ک ــن کاری ب ــد� ای ــب کنن ــات تکذی ــه ی اطالع در روزنام
ــی اش  ــی زندگ ــش سیاس ــن چال ــر از دومی ــم علی اصغ ــار ه ــن ب ــام داد�« و ای انج

ــد� ــدا می کن ــات پی نج

بهار رفت و تو رفتی...
ــک زن اســتوار  ــرد موفقــی ی ــد پشــت ســر هــر م چــه کســی اســت کــه ندان
ــن قاعــده مســتثنا نیســت� او همســری دارد  ایســتاده اســت؟ علی اصغــر هــم از ای
ــد�  ــی اش می کن ــیب ها همراه ــراز و نش ــی ف ــات و در تمام ــی لحظ ــه در تمام ک
یکــی از دخترانــش، ناهیــد، می گویــد: »خیلــی شــجاع، رشــید و پشــتیبانی خیلــی 
عالــی بــرای بابــا بودنــد� اول بابــا را دوســت داشــتند و بعــد مــا را� چــون درکشــان 
ــد  ــد، بای ــه می کنن ــی ک ــای بزرگ ــر کاره ــا به خاط ــتند باب ــد و می دانس می کردن
ــدوز حواســش  ــم کاله ــم حاج ابراهی ــا�« صفیه خان ــه آن کاره ــد ب فکرشــان را بدهن
بــه همه چیــز هســت� دوری هــا را تحمــل می کنــد و وظیفــه ی نگهــداری و تربیــت 
ــرای  ــای الزم ب ــا و غذاه ــرد، داروه ــده می گی ــه عه ــد را ب ــه ی قدونیم ق ــج بچ پن
علی اصغــر را آمــاده می کنــد و همیشــه بــه او دلــداری می دهــد و یــادآوری 

ــد� ــته باش ــش داش ــه آرام ــد ک می کن
ــرات  ــد: »از خاط ــف می کن ــر، تعری ــری علی اصغ ــوه ی دخت ــی، ن ــپیده صدف س
ــود�  ــزرگ و مادربزرگــم ب ــدار و عمیــق بیــن پدرب مهــم و همیشــگی مــن مهــر پای
آن هــا بــرای مــن اولیــن معلمــان عشــق بودند و تماشــای الفــت بینشــان از روزی که 
خــودم را شــناختم تــا روزی کــه مادربزرگــم بــه رحمــت خــدا رفتنــد، برایــم دلپذیر 
بــود� هــر دو انســان های بســیار منظمــی بودنــد، چــه در آراســتگی ظاهــری و چــه 
در ســبک زندگــی� هماهنگــی بــا برنامــه ی کاری فشــرده و مشــغله های پدربزرگــم 
ــد�  ــی می کردن ــان را همراه ــان ودل ایش ــا ج ــم ب ــا مادربزرگ ــود؛ ام ــانی نب کار آس
مادربزرگــم صبــح زود هم زمــان بــا پدربزرگــم بیــدار می شــدند و بــا هــم صبحانــه 
می خوردنــد� طــی روز بــا محــل کارشــان تمــاس می گرفتنــد و احوالپرســی 
ــخصی  ــاعت مش ــگام در س ــام زودهن ــوردن ش ــس از خ ــم پ ــب ه ــد و ش می کردن
ــن نظــم ســال ها ادامــه داشــت� مادربزرگــم زن دلســوز  ــه خــواب می رفتنــد و ای ب
ــت  ــان اهمی ــش از خودش ــی بی ــم حت ــالمتی پدربزرگ ــه س ــد و ب ــی بودن و دقیق
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می دادنــد� از نــوع و شــیوه ی طبــخ ســالم غــذا گرفتــه تــا داروهایــی کــه پدربزرگــم 
ــزی  ــق برنامه ری ــان طب ــن روزش ــتراحت بی ــی اس ــد و حت ــرف می کردن ــد مص بای
مادربزرگــم بــود کــه ایــن یکــی از دالیــل اصلــی آرامــش و همچنیــن طــول عمــر 
ــاره ی عشقشــان  ــم درب ــار از پدربزرگ ــک ب ــودم، ی ــه ب ــود� نوجــوان ک ــم ب پدربزرگ
بــه مادربزرگــم پرســیدم� در آشــپزخانه ایســتاده بودیــم و داشــتند بــرای هــر ســه 
ــی  ــت خیل ــه مادربزرگ ــد ک ــخ دادن ــد پاس ــا لبخن ــد� ب ــوه می گرفتن ــان آب می نفرم
بــرای مــن فــداکاری کرده انــد، معلــوم اســت کــه عاشــق چنیــن شــیرزنی هســتم�«

به خاطــر همیــن ویژگی هاســت کــه وقتــی در ســال 1۳92 صفیه خانــم از 
ــادآوری  ــا ی ــد� ب ــی می کن ــاس تنهای ــد احس ــش از ح ــر بی ــی رود، علی اصغ ــا م دنی
ــود و  ــار ب ــد: »به ــه می کن ــب زمزم ــر ل ــن شــعر را زی ــدام ای ــد و م او بغــض می کن
تــو بــودی و عشــق بــود و امیــد/ بهــار رفــت و تــو رفتــی و هرچــه بــود، گذشــت���«

بدرود سیاست! درود صنعت!
۱. پارس متال

علی اصغــر در ســال 1۳42 و پــس از رهایــی از گرفتــاری سیاســی ای کــه 
ــد�  ــوض کن ــود را ع ــی خ ــرد خط مش ــم می گی ــود، تصمی ــده ب ــاد ش ــش ایج برای
ــی  ــارت و آهن فروش ــذارد و از تج ــار بگ ــی را کن ــای سیاس ــرات و فعالیت ه تظاه
ــران  ــری ای ــه ی ریخته گ ــن کارخان ــن اولی ــرود� بنابرای ــد ب ــت و تولی به ســمت صنع
ــیس  ــی تأس ــاالت چدن ــه و اتص ــد لول ــدف تولی ــا ه ــال« ب ــارس مت ــام »پ ــه ن را ب
ــند، او  ــر را می شناس ــه علی اصغ ــرادی ک ــر اف ــه اکث ــت ک ــل نیس ــد� بی دلی می کن
ــف  ــال های مختل ــه او در س ــی ک ــی کارخانه های ــد� تمام ــوآور می دانن ــخصی ن را ش
ــار اســت کــه در کشــور راه انــدازی می شــوند  تأســیس می کنــد، بــرای نخســتین ب
و پــس از آن هــا افــراد دیگــری نیــز وارد ایــن حوزه هــا می شــوند و فعالیــت 
می کننــد� پــارس متــال هــم از ایــن قائــده مســتثنا نیســت و نخســتین کارخانــه ی 

ــد� ــاب می آی ــه حس ــران ب ــری ای ریخته گ
ــرد و  ــرمایه های خ ــا س ــه ب ــزرگ، بلک ــرمایه داری ب ــوان س ــه به عن ــر ن علی اصغ
ــت  ــی در صنع ــد: »از وقت ــد� او می گوی ــیس می کن ــال را تأس ــارس مت ــخصی پ ش
آمــدم، همــه ی هــم و غمــم ایــن بــود کــه گــروه زیــادی را همــراه خــودم بیــاورم و 
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ــع  ــا را جم ــم� آهن فروش ه ــام بده ــک کار را انج ــرمایه های کوچ ــع آوری س از جم
ــن  ــورت م ــه ص ــی ب ــا نگاه ــم� آن ه ــه کردی ــان را ارائ ــان هدفم ــم و برایش کردی
انداختنــد و گفتنــد ایــن بچــه ی سی ودوســاله چــه حرف هــای گنده گنــده ای 
می زنــد� بنابرایــن نپذیرفتنــد کــه مشــارکت کننــد و اولیــن ذوب آهــن را در ایــران 
تأســیس کنیــم�« علی اصغــر و برادرانــش کــه هنــوز کار خریدوفــروش آهــن را هــم 

ــرد� ــا بگی ــال پ ــارس مت ــا کار پ ــد ت ــازار درمی آورن ــول را از ب ــد، پ ــام می دهن انج
ــه حســاب می آمــد؛ چراکــه  ــده ب ــال در زمــان تأسیســش یــک پدی ــارس مت پ
بــرای اولیــن بــار در ایــران بــا بــرق و کوره هــای ذوب برقــی تولیــد لولــه و اتصــاالت 

آب و فاضــالب را شــروع کــرد�
»ایــن شــرکت بــا هــدف ایجــاد کارخانجــات ذوب فلــزات و تبدیــل آن بــه انــواع 
ــری  ــت ریخته گ ــتی در صنع ــی بهداش ــاالت چدن ــه و اتص ــی و لول ــات صنعت قطع
ــیس  ــژه تأس ــای وی ــری در قالب ه ــه روش ریخته گ ــاالت ب ــز و اتص ــز از مرک گری
ــک  ــک و نیمه اتوماتی ــری اتوماتی ــوط ریخته گ ــدازی خط ــا راه ان ــت و ب ــده اس ش
ماننــد خطــوط دیزاماتیــک و گیــزاگ بــا تولیــد انــواع قطعــات از قبیــل انــواع لوله هــا 
ــواع  ــع ســیمان، فــوالد و مــس، ان و اتصــاالت بهداشــتی، گلوله هــای آســیاب صنای
ــوش،  ــواع ب ــور، ان ــته های موت ــواع پوس ــدی، ان ــای تبری ــودرو و غلتک ه ــات خ قطع
ســیلندر، قــاب، درپــوش کانال هــای تأسیســاتی و انــواع شــیرهای صنعتــی و دیگــر 
ــاب  ــه حس ــران ب ــری ای ــع ریخته گ ــگامان صنای ــزو پیش ــوع، ج ــوالت متن محص

می آیــد�
»تولیــد گلوله هــای نشــکن ضدســایش بــرای نخســتین بــار در کشــور بــه نــام 
ــرکت های  ــت ش ــال در فهرس ــارس مت ــام پ ــیده و ن ــت رس ــه ثب ــال ب ــارس مت پ

ــت� ــده اس ــران درج گردی ــادار ته ــورس اوراق به ــده در ب پذیرفته ش
ــا  ــدوزی ب ــت و تجربه ان ــرن فعالی ــس از نیم ق ــک پ ــال این ــارس مت ــرکت پ ش
ــواع محصــوالت ریخته گــری در ســال،  تولیــد و عرضــه ی بیــش از 25هــزار تــن ان
بــا بهره گیــری از مدرن تریــن و مجهزتریــن آزمایشــگاه ها و مراکــز تحقیقــات 
و توســعه، امکانــات مناســب و کم نظیــری را بــرای پژوهش هــای گســترده در 
شناســایی و کاربــرد آلیاژهــای جدیــد مطابــق بــا تکنولــوژی روز فراهــم آورده اســت 
ــرن ذوب و  ــش از نیم ق ــت حاصــل بی ــاوری و کیفی ــوآوری، فن ــر ن ــان دیگ ــه بی و ب
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ــی کشــورمان اســت�« ــد صنعت ــن واح ــق ای ــه و تحقی ــری، تجرب ریخته گ
ایــن متنــی اســت کــه در وب ســایت شــرکت پارس متــال نوشــته شــده اســت� 
ــدق  ــر ص ــت علی اصغ ــان ریاس ــاره ی زم ــده درب ــای گفته ش ــه ی نکته ه ــه هم البت
ــه  ــس از اینک ــه پ ــود ک ــه می ش ــر گفت ــال حاض ــفانه در ح ــا متأس ــد؛ ام می کن
حاجی بابــا ایــن مجموعــه را فروخــت و دولتــی شــد، کارخانــه دیگــر هماننــد ســابق 

ــدارد� نیســت و وضعیــت مناســبی ن
۲. شوفاژکار

ــا جــذب ســرمایه های  ســال 1۳4۸ اســت� علی اصغــر همچنــان دوســت دارد ب
ــود و او  ــق نمی ش ــدا محق ــه در ابت ــزی ک ــد� چی ــعه بده ــت را توس ــرد، صنع خ
ناگزیــر بــرای پیشــبرد اهدافــش فکــر دیگــری می کنــد: اســتفاده از اعتبــاری کــه 
در ایــن ســال ها بــه دســت آورده اســت� او کــه بــه قــول خــودش امضایــش در آن 
ســال ها اعتبــاری نســبی کســب کــرده، تنهــا بــر اســاس همیــن اعتبــار وام هایــی 
می گیــرد تــا بتوانــد چــرخ تولیــدش را بچرخانــد: »مــن شــرکت صنعتــی شــوفاژکار 
را فقــط بــا پــول ســفته تأســیس کــردم� قبــل از انقــالب ایــن مســئله نبــود کــه اگــر 
ــت  ــه می شــناختندت و امضای ــن ک ــد� همی ــه بخواه ــک وثیق ــزد بان ــی ن شــما رفت
معتبــر بــود، کافــی بــود� مــن جــزو امضاهــای نســبتاً معتبــر بــودم� بنابرایــن تمــام 
ــار  ــدی اعتب ــت نق ــت پرداخ ــک، باب ــه بان ــی دادم ب ــی ام را م ــفته های پنجاه تومن س
ــام  ــم کارم را انج ــم� ه ــد می فروخت ــازار نق ــد، در ب ــه می آم ــردم� کاال ک ــاز می ک ب
ــا  ــمتی از هزینه ه ــا قس ــردم ت ــرج می ک ــد خ ــودش را در واح ــم س ــی دادم، ه م
ــول  ــفته ها وص ــی از س ــوز برخ ــید، هن ــد رس ــه تولی ــه ب ــی ک ــود� موقع ــر ش کمت

ــود و کاال را می شــناختند�« ــاده ب ــازار هــم آم ــود� ب نشــده ب
ــش  ــر و برادران ــی دارد� علی اصغ ــود ماجرای ــرکت خ ــن ش ــیس ای ــی تأس چرای
ــل  ــان در داخ ــه تولیدش ــی ک ــی از کاالهای ــد خیل ــه می بینن ــد از اینک ناراضی ان
ممکــن اســت، از خــارج از کشــور وارد می شــوند� آن هــا تصمیــم می گیرنــد حداقــل 
ــا  ــا ب ــانند؛ ام ــی برس ــه خودکفای ــور را ب ــوفاژ کش ــگ ش ــن و دی ــه ی آه در زمین
مشــکلی اساســی مواجــه می شــوند� آن هــم اینکــه در تهــران بــرای ایــن کار مجــوز 
ــر آوردم  ــری را گی ــک ریخته گ ــدم ی ــد: »آم ــف می کن ــر تعری ــد� علی اصغ نمی دهن
در جــاده ی تهــران نــو کــه یــک واحــد ریخته گــری کوچــک بــود� رفتــم آن واحــد 
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ــزد�  ــا دســت می ری ــور ب ــدم دارد رادیات ــردم� دی ــدم و بررســی ک ــری را دی ریخته گ
آمــدم مجــوزش را خریــدم و بــردم وزارت صنایــع و شــوفاژکار را تأســیس کــردم�«

ــی  ــود را به خوب ــای خ ــد کااله ــوند و بتوانن ــناخته بش ــه ش ــرای اینک ــا ب آن ه
عرضــه کننــد، تصمیــم جالبــی می گیرنــد: »یــک چیــزی را بنیــاد گذاشــتم کــه از 
اول، تولیــد کــه شــروع می شــود، بایــد تحــت لیســانس باشــد� نــه اینکــه دومرتبــه 
خــودم بــروم پــدرم دربیایــد تــا بتوانــم راه و چــاه را یــاد بگیــرم� می رفتــم لیســانس 
یــک کارخانــه را انتخــاب می کــردم و بالفاصلــه نمایندگــی فــروش محصوالتــش را 
هــم در ایــران می گرفتــم کــه کاال را وارد کنــم بفروشــم کــه وقتــی تولیــدم درآمــد، 

بــازار آمــاده باشــد�«
به این ترتیــب ماشــین آالت، تجهیــزات و دانــش فنــی تولیــد از یــک کارخانــه ی 
آلمانــی خریــداری و تولیــد تحــت لیســانس شــرکت آلمانــی آغــاز می شــود 
ــات  ــترش ارتباط ــرفته و گس ــی پیش ــش فن ــتفاده از دان ــا اس ــاز ب ــان آغ و از هم
بــا کمپانی هــای بــزرگ دنیــا شــوفاژکار موفــق می شــود خــود را به عنــوان 
انــواع دیگ هــای چدنــی در منطقــه ی خاورمیانــه  ســردمدار تولیدکننــده ی 
معرفــی کنــد� به مــرور بــا گســترش تولیــدات حجــم وســیعی از محصــوالت 
ــر ســاعت  ــری ب ــا1۳00000 کیلوکال گازســوز و گازوئیل ســوز از ظرفیــت 1۸000ت
و دیگ هــای ســوخت جامــد از ظرفیــت 25کیلــووات تــا 100کیلــووات تولیــد و بــه 
بازارهــای داخلــی و خارجــی ازجملــه اســپانیا، یونــان، ایتالیــا، ترکیــه، ازبکســتان، 
ــد  ــه ح ــا ب ــه حاجی باب ــه ازآنجاک ــود� البت ــادر می ش ــتان ص ــتان و ارمنس افغانس
ــا و  ــترش فعالیت ه ــال گس ــه به دنب ــود و همیش ــی نمی ش ــعه راض ــی از توس معین
توســعه ی صنایــع خــود اســت، در ســال 1۳56 تقاضــای انتقــال کارخانــه بــه خــارج 
ــره  ــس هیئت مدی ــه رئی ــر ک ــرادرش علی اکب ــا ب ــد؛ ام ــرح می کن ــران را مط از ته
ــس  ــر رئی ــی علی اصغ ــال 1۳۸9 وقت ــرانجام در س ــد� س ــت نمی کن ــت، موافق اس
ــتان  ــه تاکس ــوفاژکار را ب ــه ی ش ــرد کارخان ــم می گی ــود، تصمی ــره می ش هیئت مدی
منتقــل کنــد تــا در فضایــی جدیــد بــا امکانــات به روزتــر تولیــدات خــود را توســعه 
ــا قابلیــت ایجــاد  ــه مســاحت ســیصدهزار متــر و ب دهــد� ایــن پــروژه در زمینــی ب
اشــتغال بــرای حداقــل چهارصــد نیــروی جدیــد ســرانجام در ســال 1۳9۸ افتتــاح 

ــد� ــک کن ــور کم ــاد کش ــت و اقتص ــه صنع ــش ب ــا بیش ازپی ــود ت می ش
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۳. رزیتان
ــه  ــن حــوزه ب ــه در ای ــه  و دانشــی ک ــه تجرب ــا توجــه ب ــا ب ــر حاجی باب علی اصغ
دســت مــی آورد، در ســال 1۳60 تصمیــم می گیــرد کشــور را از واردات رزیــن هــم 
بی نیــاز کنــد� ازنظــر او ســاختن اهمیــت زیــادی دارد و هرچیــزی را کــه بتــوان در 
داخــل کشــور ســاخت، نبایــد از کشــوری دیگــر خریــد؛ بــه همیــن دلیــل شــرکت 
ــا تولیــد بیــش از 1۳0  »رزیتــان« را تأســیس می کنــد� رزیتــان در حــال حاضــر ب
ــه رزین هــای فنولیــک، آلکیــد،  ــواع مختلــف رزین هــای صنعتــی ازجمل مــدل از ان
اپوکســی و پلی اســتر غیراشــباع، در خدمــت صنایــع و کارخانجــات مختلــف ازجملــه 
ــت،  ــی، کامپوزی ــش های صنعت ــگ و پوش ــازی، رن ــری و قالب س ــع ریخته گ صنای
 R&D ســنگ مصنوعــی، چــوب و… اســت� شــرکت رزیتــان بــا دارا بــودن واحــد
ــا به کارگیــری  ــوژی روز دنیــا و همچنیــن ب ــه آخریــن دســتگاه ها و تکنول مجهــز ب
متخصصــان و کارشناســان خبــره، جــزو اولیــن واحدهــای تولید کننــده ی رزیــن در 
ــت  ــت کیفی ــتاندارد مدیری ــه ی اس ــق شــده اســت گواهینام ــه موف ــران اســت ک ای
 ISO 9001:2015را دریافــت کنــد� ایــن شــرکت عــالوه بــر تأمیــن نیــاز صنایــع 
ــورهای  ــه کش ــود را ب ــوالت خ ــی، محص ــای صنعت ــه ی رزین ه ــی در زمین داخل
ــد�  ــادر می کن ــی ص ــورهای آفریقای ــه و کش ــیای میان ــارس، آس ــوزه ی خلیج ف ح
ــر،  ــوه ی علی اصغ ــا، ن ــا مهــدی حاجی باب ــن شــرکت در حــال حاضــر ب ــت ای مدیری
ــت�  ــده داش ــه عه ــه را ب ــن وظیف ــدی ای ــدر مه ــن، پ ــش از آن محس ــت و پی اس
رزیتــان تاکنــون چندیــن بــار عنــوان واحــد تولیــدی نمونــه ی اســتانی )در اســتان 

قزویــن( و واحــد تولیــدی نمونــه ی ملــی را بــه دســت آورده اســت�
۴. فروسیلیس ایران

ســال 1۳61 ســال پربــاری بــرای علی اصغــر حاجی باباســت� او کــه بــه پیــروی 
از قانــون بســیار اعتقــاد دارد، تمامــی قوانیــن حاکــم بــر تولیــد و صنعــت و مشــاغل 
ــه ی فروســیلیس  ــا خــود را می شناســد� وقتــی تصمیــم می گیــرد کارخان مرتبــط ب
ایــران را تأســیس کنــد، بنــا بــر یــک بنــد قانونــی بــرای تأســیس کارخانــه، زمیــن 
ــه دارد  ــک مصوب ــالب ی ــورای انق ــه ش ــدم ک ــه ش ــد: »متوج ــت می کن درخواس
ــت  ــدی ای اس ــای تولی ــئول طرح ه ــازندگی مس ــاد س ــاورزی و جه ــه وزارت کش ک
ــه  ــد� ب ــن کن ــد زمینشــان را تأمی ــد و بای ــد می کن ــط تأیی ــه ی ذی رب ــه وزارتخان ک
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اســتناد ایــن قــرار گذاشــتم بــا مدیــر کل وزارت کشــاورزی در خیابــان کشــاورز و 
ــه ی  ــرای کارخان ــم ب ــمنان می خواهی ــن در س ــر زمی ــزار مت ــاه ه ــا پنج ــم: ’م گفت
فروســیلیس ایــران�‘ یک خــرده فکــر کــرد و گفــت: ’مــن تــا حــاال ندیــده ام کســی 
ــه ی شــورای انقــالب اســت�‘  بیایــد و چنیــن چیــزی بخواهــد!‘ گفتــم: ’آقــا مصوب
ــهرک  ــه ش ــرو ب ــم؛ ب ــهرک می دهی ــه ش ــا ب ــم، م ــما نمی دهی ــه ش ــا ب ــت: ’م گف
صنعتــی ســمنان بگــو درخواســت کنــد� مــا زمیــن را بــه آن هــا می دهیــم و آن هــا 
ــر جــاده و پانصــد متــر عمــق گرفتیــم و  ــه شــما�‘ باالخــره هــزار متــر ب بدهنــد ب
کلنــگ زدیــم و آنجــا را افتتــاح کردیــم� امــا کــی شــروع کردیــم؟ ســال 1۳67!«

شــرکت فروســیلیس دومیــن شــرکتی اســت کــه او در ســال 1۳61 تأســیس 
ــده ی  ــتین تولیدکنن ــوان نخس ــمنان و به عن ــتان س ــرکت در اس ــن ش ــد� ای می کن
ــوره ی  ــری ک ــا به کارگی ــیلیس ب ــد� فروس ــت می کن ــران فعالی ــیم در ای فروسیلیس
قــوس الکتریکــی شــرکت آلمانــیManesman Dema، بــا ظرفیــت تولیــد 25000 
تــن در ســال، فروسیلیســم را بــا بیشــترین کیفیــت در ســطح بــازار جهانــی تولیــد 
می کنــد و در ســال 1۳7۸ تولیــد فروســیلیکو منیزیــم نیــز بــه خــط تولیــد آن اضافه 
ــاوری روز  ــرفته ترین فن ــتفاده از پیش ــا اس ــران ب ــیلیس ای ــرکت فروس ــود� ش می ش
دنیــا مطابــق بــا اســتاندارد بین المللــی ISO 5445 موفــق می شــود فروسیلیســیم 
75% را تولیــد و بــه بــازار جهانــی عرضــه کنــد� همچنیــن بــا صــادرات بــه اروپــا، 
ــر  ــی را به دلیــل کیفیــت برت ــی عقــاب طالی ــزه ی بین الملل ــه جای آســیا و خاورمیان
اروپــا در ســال 2010 بــا افتخــار دریافــت می کنــد و صادرکننــده ی نمونــه ی ملــی 

در ســال های 1۳۸9، 1۳92 و 1۳96 می شــود�
میکروســیلیکا،  پــودر  شــامل  ایــران  فروســیلیس  شــرکت  محصــوالت 
فروسیلیســیم و فروسیلیســیم منیزیــم اســت کــه نیــاز شــرکت های تولیدکننــده ی 
فــوالد و صنایــع ریخته گــری را تأمیــن می کنــد و به دلیــل مرغوبیــت فروسیلیســیم 
منیزیــم تولیــدی خــود، موفــق شــده اســت مــواد اولیــه ی صنایــع چــدن نشــکن را 

تأمیــن کنــد�
وقتــی علی اصغــر ایــن کارخانــه را تأســیس کــرد، به جــز خــودش ۸46 
ــداد  ــورس، تع ــور در ب ــر حض ــر به خاط ــال حاض ــه در ح ــت ک ــهام دار داش ــر س نف

ســهامداران آن بی شــمار اســت�

ذوب آهن نیست، طالست!
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۵. قالب سازی ایران مدل
ــد،  ــیس می کن ــا تأس ــر حاجی باب ــه علی اصغ ــی ای ک ــای صنعت ــر واحده از دیگ
و مدل هــای  قالب هــا  انــواع  آن  در  کــه  اســت  مــدل«  ایــران  »قالب ســازی 

ریخته گــری بــزرگ و قالب هــای بدنــه ی اتومبیــل ســاخته می شــود�
۶. فروآلیاژ ایران

حاجی بابــا پــس از تأســیس صنایعــی کــه کمبــود آن هــا را در کشــور مشــاهده 
می کنــد، به ســمت صنایــع موجــود مــی رود تــا بــا ســرمایه گذاری صحیــح و 
اســتفاده از ظرفیت هــای آن هــا خدمــات جدیــدی را بــه صنعــت و اقتصــاد کشــور 
هدیــه دهــد� یکــی از ایــن کارخانه هــا کــه علی اصغــر حاجی بابــا احیایــش 
ــال  ــه در س ــن کارخان ــداث ای ــه ی اح ــرح اولی ــت� ط ــران اس ــاژ ای ــد، فروآلی می کن
1۳65 مطــرح می گــردد و بــا بهره گیــری از تکنولــوژی Elkem نــروژ اولیــن 
ــن  ــزار ت ــت ه ــیم و هف ــن فروسیلیس ــزار ت ــت 25ه ــا ظرفی ــه ب ــوره ی کارخان ک

میکروســیلیکا در ســال 1۳72 بــه بهره بــرداری رســمی می رســد�
ــه بانــک صنعــت و معــدن تعلــق  ــران ب ــاژ ای ــع فروآلی در ابتــدا مجموعــه ی صنای
ــر  ــه علی اصغ ــه ب ــن مجموع ــده ای ای ــی مزای ــال 1۳۸1 ط ــه در س ــت ک ــته اس داش
حاجی بابــا واگــذار می گــردد� در ســال 1۳۸۳ پــروژه ی احــداث دو کــوره ی جدیــد بــه 
ظرفیت هــای بیســت هــزار تــن و پانــزده هــزار تــن فروسیلیســیم در ســال آغــاز و در 
ــه  ــرداری رســید کــه باعــث می شــود ظرفیــت اســمی کارخان ــه بهره ب ســال 1۳۸7 ب
بــه شــصت هــزار تــن فروسیلیســیم و بیســت هــزار تــن میکروســیلیکا افزایــش یابــد�

فروآلیــاژ ایــران در ســال های 1۳۸5، 1۳۸9، 1۳90، 1۳91 و 1۳97 صادرکننده ی 
ــه ی  ــه ی کشــور می شــود و چندیــن ســال از آن به عنــوان واحــد صنعتــی نمون نمون

ــر می گــردد� کشــور تقدی
ــیم،  ــد فروسیلیس ــه تولی ــران ب ــیلیس ای ــد فروس ــم مانن ــران ه ــاژ ای فروآلی
میکروســیلیکا و فروسیلیســیم بــا خلــوص زیــاد می پــردازد و بــا شــصت هــزار تــن 
ظرفیــت تولیــد، در کنــار تأمیــن نیــاز داخلــی محصــوالت خــود را بــه کشــورهای 

ــد� ــادر می کن ــد ص ــتان و هن ــال، لهس ــتان، پرتغ ــک، پاکس ــا، بلژی ــپانیا، ایتالی اس
۷. کارآفرینان صنعت ذوب فلزات

علی اصغــر و فرزندانــش کــه حــاال در صنعــت ذوب فلــزات و فروآلیــاژ حســابی 
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ــا تأســیس شــرکتی  ــد ب ــم می گیرن ــاً در ســال 1۳۸1 تصمی ــره شــده اند، نهایت خب
ــزات« فعالیت هــای خــود را ســازمان یافته تر  ــام »کارآفرینــان صنعــت ذوب فل ــه ن ب
کننــد و در کنــار افزایــش کمیــت و کیفیــت تولیــدات خــود، کارآفرینــی در کشــور 

را هــم گســترش دهنــد�

همه فن حریف
علی اصغــر حاجی بابــا از ســال 1۳57 کــه در کنــار فعالیت هــای تجــاری و 
ــون  ــد تاکن ــیونال درآم ــران ناس ــره ی ای ــو هیئت مدی ــوان عض ــود به عن ــی خ صنعت
ــخ  ــن مختلــف فعالیــت کــرده اســت� در طــول تاری ــا عناوی در مشــاغل بســیاری ب
ــاق دو  ــن اتف ــد� ای ــه کرده ان ــی را تجرب ــاغل فراوان ــه مش ــد ک ــادی بوده ان ــراد زی اف
ــوح  ــر به وض ــا� علی اصغ ــری صالحیت ه ــت و دیگ ــط اس ــی رواب ــه یک ــت دارد ک عل
ــش، در  ــا و توانمندی های ــر صالحیت ه ــود و به خاط ــه ی دوم می ش ــمول گزین مش
ــص  ــا تخص ــی ب ــه همگ ــه البت ــد ک ــت می کن ــی فعالی ــغلی گوناگون ــای ش عنوان ه
ــادن  ــع و مع ــی صنای ــاق بازرگان ــی ات ــال: نایب رئیس ــرای مث ــتند، ب ــط هس او مرتب
ــر  ــان وزارت دکت ــع در زم ــر صنای ــورتی وزی ــواری مش ــت در ش ــمنان، عضوی س
اســحاق جهانگیــری، عضویــت در هیئــت نماینــدگان اتــاق بازرگانــی تهــران و ایــران 
بــه مــدت چهــار دوره، عضویــت در اتــاق ایــران و بلژیــک، عضویــت در اتــاق ایــران 
ــری  ــع ریخته گ ــندیکای صنای ــره ی س ــت در هیئت مدی ــس و عضوی ــان، مؤس و آلم
ــره و عضــو  ــس هیئت مدی ــره، نایب رئی ــس هیئت مدی ــن رئی ــران، مؤســس و اولی ای
ــو  ــره و عض ــس هیئت مدی ــس، رئی ــع، مؤس ــران صنای ــن مدی ــره ی انجم هیئت مدی
ــره ی   ــس هیئت مدی ــس و رئی ــاژ، مؤس ــع فروآلی ــان صنای ــی کارفرمای ــن صنف انجم
ــی،  ــات مهندس ــی و خدم ــی، معدن ــای صنعت ــادرات کااله ــعه ی ص ــدوق توس صن
ــات  ــی و خدم ــی، معدن ــدگان صنعت ــن صادرکنن ــس انجم ــت در هیئت مؤس عضوی
مهندســی، عضویــت در انجمــن صنفــی کارخانجــات صنعــت ریخته گــری ایــران و 
جامعــه ی ریخته گــران ایــران، مدیرعاملــی شــرکت کارآفرینــان صنعــت ذوب فلزات، 
ریاســت هیئت مدیــره ی شــرکت فروســیلیس ایــران، ریاســت هیئت مدیــره ی 
شــرکت صنایــع فروآلیــاژ ایــران، عضویــت هیئت مدیــره ی شــرکت معدنــی 
ــه ی  ــاز منطق ــان آلیاژس ــرکت کارآفرین ــره ی ش ــت هیئت مدی ــد، ریاس ــراه تولی هم

ذوب آهن نیست، طالست!
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ــره ی  ــت هیئت مدی ــان، عضوی ــرکت رزیت ــره ی ش ــت هیئت مدی ــار، ریاس آزاد چابه
شــرکت های تــاوان ســیلیس و��� کــه همگــی نشــان دهنده ی توانمنــدی او در 

ــن حــوزه اســت� عرصــه ی صنعــت و اقتصــاد و تأثیرگــذاری او در ای

سومین چالش سیاسی: ملی شدن کارخانه ها
ــدون مجــوز شــروع  »ســال 1۳57 انقــالب کارگــری شــروع شــد و کارگــران ب
ــران  ــده ای از کارگ ــک شــب ع ــه ی ــران� در کارخان ــردن مدی ــه اخــراج ک ــد ب کردن
ــد و  ــد تــوی کــوره� تمــام اینجــا را بســته بودن ــد کــه بیندازن مــن را توقیــف کردن
علیــه مــن اتهاماتــی می زدنــد کــه ســه تــا یــا دو تایــش بــرای اعــدام کافــی بــود�« 
ــران در ســال 1۳57 و  ــی ای ــی شــدن شــرکت ها و کارخانجــات صنعت ــال مل به دنب
هم زمــان بــا انقــالب اســالمی، علی اصغــر هــم از گزنــد ایــن اتفــاق در امــان نمانــد� 
یــک روز کــه بــه کارخانــه می آیــد، کارگــران هجــوم می آورنــد و اقــدام بــه ضــرب 
ــار از  ــود و ناچ ــر نمی ش ــتقیم درگی ــودش مس ــا خ ــد� حاجی باب ــتم او می کنن و ش
طــرق قانونــی شــکایت و پیگیــری می کنــد: »دولــت متوجــه شــد کــه مســئله ی مــا 
از مســئله ی دیگــران جداســت� وقتــی آمــده بودنــد تــوی دفترمــان جلســه داشــتیم 
ــرگ  ــد و م ــرات می کنن ــا تظاه ــر همین ج ــا کارگ ــم پانصــد ت ــه دیدی ــه یک دفع ک
بــر حاجی بابــا می گوینــد� ناگهــان ریختنــد تــوی دفتــر و ده نفــر از مدیــران، مــن 
ــران  ــد�« کارگ ــراج کردن ــه اخ ــره را از کارخان ــای هیئت مدی ــر از اعض ــی دیگ و یک
کوتــاه نمی آینــد و بــرای ملــی کــردن شــوفاژکار بــه مجلــس و رادیــو و تلویزیــون 
ــا  ــه دری ــود دل را ب ــور می ش ــره مجب ــر باالخ ــه علی اصغ ــی ک ــا جای ــد؛ ت می رون
بزنــد و بــا وجــود خطراتــی کــه دارد، خــودش بــرای دفــاع از خــودش راهــی شــود و 

حقــی را کــه بــا ســال ها تــالش بــه دســت آورده بــود، بــاز پــس بگیــرد�
برخــی از کارگرانــی کــه در ماجــرای آن ســال دخالــت داشــته اند، حــاال اظهــار 
ــدند،  ــی ش ــه مل ــواری ک ــرکت های هم ج ــد: »ش ــد و می گوین ــیمانی می کنن پش
ــردن  ــط گ ــر را فق ــا تقصی ــه حاجی باب ــد�« البت ــل کردن ــان را تعدی ــه نیروهایش هم
کارگــران نمی انــدازد� او معتقــد اســت: »مدیــران بخــش خصوصــی هــم مقصرنــد� 
بــا یــک تهدیــد کــه نبایــد ول کننــد و دربرونــد؛ امــا وقتــی می دیدنــد پای جانشــان 
در میــان اســت، کوتــاه می آمدنــد�« علی اصغــر بــا غصــه از مهنــدس موســی بهــار، 
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مؤســس کارخانــه ی زاگــرس، یــاد می کنــد کــه در جریــان ملــی شــدن کارخانه هــا 
کارگــران او را داخــل بشــکه ای گذاشــته، دورتــادورش را جــوش داده و در کارخانــه 

گردانده انــد�
ــش سیاســی جــان  ــک چال ــار هــم از ی ــرای ســومین ب ــا ب ــر حاجی باب علی اصغ
ســالم بــه در می بــرد� اگرچــه ایــن بــار هــم ســختی های زیــادی مثــل آســیب های 
جســمی و بازداشــت در اویــن را تحمــل می کنــد؛ امــا بــه قــول خــودش می توانــد 
ســهمی در حفــظ کــردن ده درصــد صنایــع خصوصــی کشــور داشــته باشــد: »در 
حــال حاضــر ده درصــد صنایــع کشــور خصوصــی و بقیــه دولتــی اســت� اگــر مــا 

ــد�«  ــم می گرفتن ــد را ه ــن ده درص ــم، ای ــداکاری نمی کردی ــت و ف مقاوم
حاجی بابــا کــه قوانیــن مرتبــط بــا اقتصــاد و صنعــت را از بــر اســت و همیشــه 
ــا اقتصــاد ســه بخــش  ــون اساســی م ــد: »در قان ــد، می گوی ــی فعالیــت می کن قانون
دارد� اصــل 44 قانــون اساســی می گویــد: خصوصــی، تعاونــی و دولتــی� چیــزی بــه 
ــام بخــش عمومــی  ــه ن ــه شــده ب ــدارد� یــک بخشــی اضاف اســم عمومــی وجــود ن
کــه وجــود خارجــی نــدارد� چــرا؟ چــون خودشــان هســتند� خــود دولتی هــا آمدنــد 
واحدهــا را بــه قیمــت عبــث خریدنــد؛ یــک مقــدار از ماشــین آالت و تجهیــزات را 
ــتر  ــد� بیش ــتفاده می کنن ــد اس ــم دارن ــه را ه ــد و بقی ــش را دادن ــد و پول فروختن
ــد و  ــان را فروخته ان ــواد اولیه ش ــا و م ــد، زمین ه ــه خریدن ــم ک ــی را ه کارخانه های

ــد�« ــته  و رفته ان درش را بس

سالم، رئیس مهربان
»بعــد از اینکــه دوازده نفــر از همــکاران آموزش دیــده از مــا جــدا شــدند، مــن بــا 
حالــت اعتــراض از ســمنان ســوار ماشــین شــدم و بــه دفتــر ایشــان رفتــم کــه آقــای 
حاجی بابــا از پانــزده نیرویــی کــه انتخــاب کردیــم، دوازده نفــر بعــد از آمــوزش دیدن 
ــد: ’از  ــم�‘ گفتن ــم: ’نمی دان ــد؟‘ گفت ــن پرســیدند: ’کجــا رفتن ــد� ایشــان از م رفتن
مــرز خــارج شــدند؟‘ گفتــم: ’فکــر نمی کنــم�‘ جــواب دادنــد: ’پــس حتمــاً در یــک 
کارخانــه ای در همیــن کشــور مشــغول بــه کارنــد� مــا ضــرر نکرده ایــم� نیروهایــی را 
آمــوزش داده ایــم و حــاال آن هــا در کارخانه هــای دیگــری در حــال خدمــت هســتند 

ــد�‘« ــتفاده می کنن ــان اس ــه ی اندوخته شده ش و از تجرب

ذوب آهن نیست، طالست!



طال در مس102

ــود  ــد� بیخ ــف می کن ــش تعری ــی از کارخانه های ــرکارگر یک ــره را س ــن خاط ای
ــدون  ــد، ب ــر را می بین ــه علی اصغ ــدان ک ــران و کارمن ــدام از کارگ ــه هرک نیســت ک
ــد و  ــد می زن ــد، لبخن ــو می آی ــوش جل ــا روی خ ــس، ب ــای رئی ــدن آق ــرس از دی ت
ــدارد و  ــد نمی گویــد� کســی از او گلــه ای ن ســالم می کنــد� کســی پشــت ســرش ب
هیچ وقــت هیچ یــک از کارکنانــش از او در محاکــم قضایــی شــکایت نکــرده اســت� 
ــه در کارش  ــت ک ــی اس ــه ای او و نکته های ــالق حرف ــر اخ ــا به خاط ــه ی این ه هم

ــد� ــت می کن رعای
ــط  ــص را فق ــه و تخص ــه تجرب ــت ک ــای حاجی باباس ــن از ویژگی ه ــع ای در واق
بــرای خــودش نمی خواهــد� او معتقــد اســت کــه نیــروی کارآزمــوده هرجایــی کــه 
ــروی  ــود نی ــت نب ــال 1۳56 به عل ــه در س ــر ک ــت� علی اصغ ــذار اس ــد، تأثیرگ باش
کارآزمــوده 250 کارگــر ســاده از بنــگالدش آورده بــود، حــاال تعــداد زیــادی 
کارکنــان باتجربــه ای دارد کــه هریــک می تواننــد در بهتریــن شــرکت های داخلــی 
ــنگی را در آب  ــی س ــودش: »وقت ــول خ ــه ق ــوند� ب ــه کار ش ــغول ب ــی مش و خارج
پرتــاب می کنیــم، مــوج ایجــاد می شــود، مــا آمدیــم و مــوج ایجــاد کردیــم� بقیــه 
ــر  ــای ماه ــن نیروه ــت ای ــا تربی ــانند�« او ب ــه برس ــه نتیج ــد و ب ــش را بگیرن دنبال
کمــک بزرگــی بــه پیــش رفتــن مــوج و تــراش خــوردن ســنگ صنعــت می کنــد�

ــش حــس اعتمادبه نفــس  ــه کارکنان ــه ب ــن اســت ک ــای او ای ــر ویژگی ه از دیگ
ــدون  ــود و ب ــین آالت موج ــا ماش ــران ب ــه کارگ ــا ک ــا آنج ــد؛ ت ــدی می ده و توانمن
خریــد حتــی یــک قطعــه  موفــق می شــوند خــط ریخته گــری جدیــدی را راه انــدازی 
کننــد یــا خودشــان دســتگاهی می ســازند تــا زمــان تــراش، ســنگ را بچرخانــد و 
رونــد کار تســریع پیــدا کنــد� یکــی از مدیــران می گویــد: »ایشــان آدم هــا را بــزرگ 
ــند�  ــته باش ــا داش ــح و خط ــد و صحی ــش کنن ــد آزمای ــازه می ده ــد و اج می کن
اینجــا مــن خیلــی چیزهــا ســاختم کــه جــواب نــداد؛ ولــی نگذاشــتند بگذارمشــان 
کنــار� گفتنــد: ’ادامــه بــده�‘ و مــن ادامــه دادم و بــه ثمــر رســید� تــا آنجــا کــه االن 

ــازیم�« ــری می س ــط قالب گی ــم خ ــان داری خودم
حاجی بابــا در زمینــه ی کاری بســیار آینده نگــر اســت� هیــچ گاه بــه قــدم جلــوی 
ــیر ده  ــرای مس ــد و ب ــر را می بین ــدم جلوت ــا ق ــه ده ه ــد، بلک ــگاه نمی کن ــش ن روی
ــم  ــال 1۳۸2 تصمی ــی در س ــال وقت ــرای مث ــد؛ ب ــزی می کن ــده برنامه ری ــال آین س
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ــد؛  ــدی نمی گیرن ــش او را ج ــی از همکاران ــد، خیل ــاز کن ــادرات را آغ ــرد ص می گی
امــا تــا چنــد ســال بعــدش موفــق می شــود حــدود چهــل درصــد از محصوالتــش را 
بــه کشــورهای مختلــف صــادر کنــد� او بــه کیفیــت بیــش از هرچیــز دیگــر حســاس 
اســت و معتقــد اســت وقتــی بــه کمــک نیروهــای متخصــص بتوانیــم کاالیــی تولیــد 
کنیــم کــه در کشــورهای اروپایــی طــرف دار داشــته باشــد، خیالمــان راحــت اســت 

کــه خریــدار ایرانــی هــم کاالی باکیفیتــی را اســتفاده می کنــد�

سفره ای برای همه
علی اصغــر کــه حــاال از کارآفرینــان برتــر و بــزرگ کشــور بــه حســاب می آیــد، 
ــک از  ــت� در هری ــه اس ــاد را گرفت ــت اقتص ــته، دس ــه توانس ــیوه ای ک ــر ش ــه ه ب
کارخانه هایــی کــه او تأســیس کــرده اســت، بیــن ســیصد تــا هشــتصد نفــر به طــور 
مســتقیم و هــزاران نفــر به طــور غیرمســتقیم مشــغول بــه کارنــد� یکــی از مدیــران 
ــتان  ــای اس ــدود کارخانه ه ــاژ از مع ــد: »فروآلی ــران می گوی ــاژ ای ــرکت فروآلی ش
لرســتان اســت کــه در ســال های گذشــته بــدون وقفــه کار کــرده اســت� همچنیــن 
از بخــش دولتــی بــه خصوصــی واگــذار شــده و توســعه پیــدا کــرده اســت� به جــز 
افــرادی کــه به طــور مســتقیم و غیرمســتقیم از مجموعــه نفــع می برنــد، درآمــدی 
ــر  ــم اث ــه ه ــر اقتصــاد منطق ــد ب ــه دســت می آورن ــه ب ــن مجموع ــان ای ــه کارکن ک

ــد�« ــک می کن ــهری کم ــعه ی ش ــد و توس ــه رش ــذارد و ب می گ
حمل ونقــل شــهری، معــادن زغال ســنگ، معــادن ســنگ ســفید و شــرکت هایی 
ــا کارخانجــات علی اصغــر  ــد، همــه به نوعــی ب ــه می دهن ــات صنعتــی ارائ کــه خدم
همــکاری دارنــد و هریــک بــه ســهم خــود از چرخیــدن چــرخ آن هــا ســود می برنــد؛ 
بــرای مثــال هزینــه ای کــه فروســیلیس ایــران بــه اداره ی بــرق پرداخــت می کنــد، 

پنجــاه درصــد کل هزینــه ی بــرق اســتان ســمنان اســت�
ــچ گاه  ــان هی ــاد کارکن ــداد زی ــغلی و تع ــتره ی ش ــن گس ــا چنی ــا ب حاجی باب
ــای  ــران کارخانه ه ــرای او پشــیمان باشــد� کارگ ــردن ب ــذارد کســی از کار ک نمی گ
مختلــف او تعریــف می کننــد کــه بــا وجــود تحریم هــا، بحران هــا و شــرایط 
ــه خاطــر  ــاه را ب اقتصــادی نابســامانی کــه هــر روز تغییــر می کنــد، حتــی یــک م
ــی  ــاده باشــد؛ درحالی کــه در خیل ــد کــه حقوقشــان یــک روز هــم عقــب افت ندارن
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ــد و  ــوق نگرفته ان ــت حق ــه ماه هاس ــد ک ــنایانی دارن ــان آش ــای اطرافش از کارخانه ه
ــواده  ــیفته ی خان ــودش ش ــه خ ــر ک ــتند� علی اصغ ــان هس ــرمنده ی زن و بچه ش ش

ــود� ــرافکنده ش ــواده اش س ــوی خان ــی جل ــذارد کس ــت نمی گ ــت، هیچ وق اس

پدربزرگ، پدر، پسر
هــم  را  او  کارخانجــات  و  علی اصغــر  اقتصــادی  بحران هــای  و  تحریم هــا 
بی نصیــب نمی گــذارد: »در مملکــت مــا همیشــه گرفتــاری و تحریــم اســت� 
خیلی وقت هــا جنــس بــرای هفــت هشــت مــاه می خریــم و می آوریــم انبــار 
ــد و  ــه کار نخواب ــرای اینک ــا ب ــم در آن بیابان ه ــت می گذاری ــا نیس ــم� ج می کنی
ــی اســت  ــز دولت ــا سیاســت های اقتصــاد متمرک ــاط ب ــن در ارتب ــه راه باشــد� ای روب
کــه پــدر مملکــت را درآورده، پــدر بخــش خصوصــی را هــم درآورده و قیمتمــان از 
تمــام دنیــا بیشــتر اســت�« بــا وجــود ایــن او معتقــد اســت بایــد ملی گرایانــه نــگاه 
ــم  ــود و ه ــتغال زایی ش ــم اش ــا ه ــرد ت ــل ک ــه تبدی ــه کارخان ــرمایه را ب ــرد و س ک

ــد� ــدا کن صنعــت و اقتصــاد کشــور رشــد پی
بــا او  امــا نســل دوم و ســوم خانــواده ی حاجی بابــا در برخــی مســائل 
ــال 1۳5۸ کار  ــه از س ــر ک ــران علی اصغ ــی از پس ــین، یک ــد� حس ــر دارن اختالف نظ
صنعتــی را بــا شــوفاژکار آغــاز کــرده اســت، در ایــن زمینــه بــا پــدر موافــق اســت 
ــا  ــرای کشــور و مــردم ب ــل شــود، ب ــه تبدی ــه کارخان ــد ســرمایه ای کــه ب و می گوی
ــده دارد:  ــر، عقی ــر علی اصغ ــا محســن، پســر دیگ ــد؛ ام ــی می مان ــر گرایشــی باق ه
ــه آن رســیده،  ــا مقایســه ی جایــی کــه شــروع کــرده و جایــی کــه ب »پــدر مــن ب
ــر  ــرمایه زمین گی ــده ی دارای س ــدم تولیدکنن ــن معتق ــاوت دارد� م ــی متف دیدگاه
ــردن  ــدرم امــکان کنــدن و ب اســت؛ یعنــی در حــال حاضــر مــن، پســرم و وراث پ
ــا  ــن مملکــت اســت، م ــه ای ــق ب ــا متعل ــن کارخانه ه ــم� ای کارخانه هایمــان را نداری
امانتــدار آن هســتیم و نمی توانیــم آن را برداریــم و ببریــم؛ درحالی کــه یــک تاجــر 
ســرمایه ی ســیال دارد و می توانــد هــر کاالیــی را بــه پــول تبدیــل کنــد� اگــر پــول 
ــم  ــم می توانی ــر کاری بخواهی ــیم، ه ــته باش ــروش داش ــرای ف ــی ب ــا کاالی ــد ی نق
ــا  ــم؛ ام ــل کنی ــور منتق ــارج از کش ــه خ ــان را ب ــم پولم ــی می توانی ــم و حت بکنی
ــا  ــد ی ــد کن ــن تولی ــد آه ــد، نمی توان ــد می کن ــیلیس تولی ــه دارد فروس واحــدی ک
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ــن  ــه در ای ــی ک ــس کس ــد� پ ــد کن ــوالد تولی ــد ف ــاجی نمی توان ــال، نس ــرای مث ب
ــا عــرق ملــی، وطنــی و مذهبــی کار  ــا خــون دل کارخانــه می ســازد و ب مملکــت ب
ــد آن  ــر نمی توان ــت و دیگ ــته اس ــن گذاش ــرمایه اش را در زمی ــاًل س ــد، عم می کن
ــن  ــروز ای ــت شــود؟ ام ــن ســرمایه گذاری حمای ــد از چنی ــا نبای ــد� آی ــر ده را تغیی
واحدهایــی کــه در نقــاط مختلــف کشــور ایجــاد کرده ایــم و چندیــن هــزار خانــواده 
را در سراســر کشــور تغذیــه می کننــد، چگونــه حمایــت می شــوند؟ کارآفریــن هــم 
ــا یــک جایــی عــرق ملــی دارد� یکــی از اقدامــات مــا در اتــاق بازرگانــی اصــالح  ت
ــی  ــود کس ــه می ش ــی گفت ــران وقت ــت� در ای ــران اس ــتگی در ای ــون ورشکس قان
ــام  ــه ن ــزی ب ــگار مجــرم اســت� در اقتصادهــای پیشــرفته چی ورشکســته شــده، ان
ورشکســتگی وجــود نــدارد� ورشکســتگی یعنــی توقــف، تجدیــد قــوا و ورود مجــدد 
بــه چرخــه ی کار� در ایــران ورشکســتگی یعنــی نابــودی و فقــر� در ایــن شــرایط اگــر 
واحــد تولیــدی مــن ورشکســته شــود، چــه کســی از مــن حمایــت می کنــد؟ چــه 
ــه  ــد، کارخان ــال کار کرده ان ــدرش 72 س ــال و پ ــا 45 س ــن آق ــد ای ــی می گوی کس
ــوان در  ــه می ت ــد؟ چگون ــان خورده ان ــار آن ن ــواده از کن ــزاران خان ــاخته اند و ه س
ــا  ــن ت ــد: ’م ــن می گوی ــدر م ــا پ ــت؟ ام ــه داش ــی عالق ــه کارآفرین ــرایط ب ــن ش ای

ــازم�‘« ــه می س ــم و کارخان ــد می کن ــم، تولی ــده ام کار می کن زن
مهــدی حاجی بابــا، نــوه ی علی اصغــر و مدیرعامــل رزیتــان، در برخــی زمینه هــا 
هــم بــا پــدر و هــم بــا پدربــزرگ اختالف نظــر دارد؛ امــا به طورکلــی دیــدگاه او بــه 
ــه  ــن نتیج ــه ای ــر ب ــال های اخی ــن در س ــت: »م ــر اس ــن نزدیک ت ــدرش، محس پ
ــران  ــع در ای ــزرگ واقعــاً رشــد دادن صنای ــدر و پدرب رســیده ام کــه به رغــم نظــر پ
کار درســتی نیســت� برعکــس همه جــای دنیــا کــه هرچــه صنایــع و کســب وکارها 
رشــد می کننــد، شکســت دادن و از گردونــه خــارج کردنشــان ســخت تر می شــود، 
ــروز  ــد� ام ــر کار می کنن ــند، راحت ت ــر باش ــه کســب وکارها کوچک ت ــران هرچ در ای
ــزرگ شــده اســت؛  ــی ب ــا خیل ــواده ی م ــت خان ــه صنع ــن اســت ک ــا ای مشــکل م
ــی را از  ــع مال ــد ایــن مناب ــی بیشــتری نیــاز دارد کــه بای ــع مال ــه مناب در نتیجــه ب
سیســتم بانکــی تأمیــن کنیــم و در واقــع مــا به خاطــر ایــن بــزرگ بــودن هزینــه ای 
مضاعــف می پردازیــم� درحالی کــه صنایــع رقیــب کوچــک هســتند و بــه وام 
ــر  ــن اگ ــر م ــه نظ ــد� ب ــم ندارن ــی ه ــای مالیات ــد و درگیری ه ــاز ندارن ــن نی گرفت
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در زمینــه ی حمایــت از صنعــت تغییــرات اساســی در کشــور رخ ندهــد، آینــده ی 
ــه  ــرمایه گذاری عالق ــه کار و س ــاً ب ــن واقع ــع نیســت� م ــش روی صنای ــنی پی روش
دارم؛ امــا در شــرایط فعلــی بــا چــه انگیــزه ای ســرمایه گذاری کنــم؟ کار در صنعــت، 
کار دشــواری اســت� در ایــن کار بایــد ســرمایه ات را زمین گیــر کنــی و در اختیــار 
دیگــران قــرار دهــی� بعــد از آن هــم دیگــر آن صنعــت مــال تــو نیســت� ســرمایه ی 

مــا دیگــر متعلــق بــه ایــران اســت�«

صنعت سبِز سبز
هم زمــان  اکــران  نمی نشــینند�  هــم  کنــار  بی دلیــل  نشــانه ها  گاهــی 
ــش«  ــا آت ــه ت ــی و »پنب ــاز افضل ــی مهن ــه کارگردان ــن« ب ــادر زمی ــتند »م دو مس
بــه کارگردانــی بهــرام عظیم پــور را می تــوان از همیــن نشــانه ها بــه حســاب 
ــاد  ــان بنی اعتم ــاوره ی رخش ــا مش ــتان و ب ــروه کارس ــتند در گ ــن دو مس آورد� ای
ــی  ــی زندگ ــوع یک ــده اند� موض ــاخته  ش ــب س ــی میرتهماس ــی مجتب و تهیه کنندگ
هایــده شــیرزادی و تــالش او بــرای دفــع کامــل زباله هــای شــهری اســت و موضــوع 
دیگــری، زندگــی و کار علی اصغــر حاجی بابــا و رونــد کارآفرینــی او� نکتــه ی جالــب 
ــت از محیط زیســت  ــرف داران جــدی حمای ــود از ط ــا خ ــه حاجی باب ــن اســت ک ای
اســت و ایــن را به عنــوان یکــی از مســئولیت های اجتماعــی کارخانجــات خــود در 
نظــر گرفتــه و در ایــن زمینــه فعالیت هایــی جــدی انجــام داده اســت� بــه وب ســایت 
هرکــدام از چهــار کارخانــه ی فروســیلیس ایــران، شــوفاژکار، فروآلیــاژ و رزیتــان کــه 
ــه  ــم ک ــی مشــاهده می کنی ــوان مســئولیت اجتماع ــا عن ــم، قســمتی را ب ســر بزنی
در آن رونــد فعالیت هــای آن شــرکت بــا هــدف حفاظــت از محیط زیســت توضیــح 

داده شــده اســت�
بــرای مثــال شــرکت شــوفاژکار طرحــی بــه نــام »تعویــض ســبز« دارد کــه در 
ــا دیگ هــای چدنی شــان مســتهلک شــده باشــد،  آن موتورخانه هایــی کــه دیــگ ی
می تواننــد تجهیــزات خــود را تعویــض کننــد� ایــن طــرح بــا رویکــرد بهینه ســازی 
و کاهــش مصــرف انــرژی سیســتم های گرمایشــی قدیمــی و غیراســتاندارد 
راه انــدازی شــده اســت تــا در کنــار فراهــم کــردن شــرایط آســان بــرای نوســازی و 
ــظ محیط زیســت  ــا هــدف ایجــاد آســایش بیشــتر و حف ــی ب استانداردســازی قدم
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بــردارد� در واقــع هــدف اصلــی ایــن طــرح بهینه ســازی و کاهــش مصــرف ســوخت، 
افزایــش بهــره وری سیســتم های حرارتــی و کاهــش هزینــه ی مصــرف انــرژی اســت�

از  »حفاظــت  اســت:  جالب توجــه  هــم  ایــران  فروآلیــاژ  شــرکت  شــعار 
ــم  ــن باوری ــر ای ــا ب ــده اســت� م ــا راه حفاظــت از نســل های آین محیط زیســت تنه
ــدار و  ــدی، ناپای ــعه ای تک بع ــت، توس ــه محیط زیس ــه ب ــدون توج ــعه ب ــه توس ک
ــود  ــتی خ ــعار محیط زیس ــردن ش ــق ک ــرای محق ــرکت ب ــن ش ــت�« ای ــل اس ناکام
ــا و  ــن روش ه ــه و تدوی ــه تهی ــد، ازجمل ــام داده و می ده ــی انج ــات فراوان اقدام
دســتورالعمل هایی درزمینــه ی مدیریــت زیســت محیطی و نظــارت بــر اجــرای آن ها، 
ــا هــدف  ــرژی ب ــر مصــرف ان ــت محیط زیســت، نظــارت ب ــزی سیســتم مدیری ممی
حصــول اطمینــان از رعایــت اصــل بهینــه ی مصــرف، ایجــاد، حفــظ و توســعه ی ۳5 
هکتــار فضــای همیشــه ســبز در محــل کارخانــه بــا گونه هــای گیاهــی مختلــف و 
مؤثــر در جــذب آالینده هــا و پاالیــش هــوای محیــط کــه مجمــوع ایــن فعالیت هــا 
ــت  ــازمان محیط زیس ــز از س ــبز را نی ــت س ــه ی صنع ــت تقدیرنام ــده اس ــث ش باع

دریافــت کنــد�
ــت دارد  ــه بســیار جــدی فعالی ــن زمین ــم در ای ــران ه ــیلیس ای شــرکت فروس
ــن  ــق ای ــد� طب ــرا می کن ــع زیســت محیطی اج ــرح جام ــوان ط ــا عن ــی را ب و طرح
طــرح آلودگــی هــوای ناشــی از کارخانــه کنتــرل می گــردد و راهکارهایــی بــا هــدف 
کاهــش آن در نظــر گرفتــه می شــود، بــرای مثــال نصــب سیســتم غبارگیــر بــر روی 
ــرداری  خــط خردایــش و دانه بنــدی محصــول فروســیلیکو منیزیــم، نصــب و بهره ب
ــری  ــزات خــط ریخته گ ــری، نصــب تجهی ــری خطــوط ریخته گ از سیســتم غبارگی
ریخته گــری، ســاخت  بســترهای  از  نکــردن  اســتفاده  و  آن  از  بهره بــرداری  و 
ســوله ی انبــارش غبــار، بهینه ســازی سیســتم غبارگیــر، نصــب غبارگیرهــای 
ــرداری از ســیلوی دوم ذخیره ســازی  ــی در سیســتم شــارژ، ســاخت و بهره ب موضع
ــرای جلوگیــری  ــر ب ــووات در ســالن غبارگی ــار، تعبیــه ی فن هــای 75 و 90 کیل غب
طــرح  قالــب  در  زیســت محیطی  پایش هــای  انجــام  و  اضطــراری  شــرایط  از 
ــن  ــت از مهم تری ــت از محیط زیس ــت حفاظ ــد اس ــیلیس معتق ــاری� فروس خوداظه
ــی  ــه ی تمام ــه گفت ــد� ب ــاب می آی ــه  حس ــی ب ــئولیت های اجتماع ــای مس مؤلفه ه
ــران از  ــیلیس ای ــرکت فروس ــت ش ــدت فعالی ــه در م ــی ای ک ــان خارج کارشناس
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کارخانــه بازدیــد کرده انــد و همچنیــن بــه گفتــه ی مســئوالن و کارشناســان 
داخلــی ای کــه از شــرکت های فروســیلیس دنیــا دیــدن کرده انــد، شــرکت 
فروســیلیس ایــران از تمیزتریــن و پاک تریــن کارخانجــات دنیاســت� ایــن کارخانــه 
ــا  ــری ب ــا گام مؤث ــری نه تنه ــرفته ی غبارگی ــتم های پیش ــری از سیس ــا بهره گی ب
هــدف حفــظ محیط زیســت برداشــته، بلکــه بــا تولیــد ســاالنه هشــت تــا ده هــزار 
تــن غبــار میکروســیلیکا کــه از محصــوالت مهــم و اســتراتژیک بــه شــمار مــی رود، 
ــی کشــور  ــع ســاختمانی و عمران ــاده ی ارزشــمند را در صنای ــن م ــی ای ــاز داخل نی

برطــرف کــرده اســت�
شــرکت رزیتــان هــم از طریــق همــکاری بــا مراکــز آموزشــی و یــاری گرفتــن از 
متخصصــان حــوزه ی محیط زیســت بــرای تحقــق ایــن مســئولیت اجتماعــی تــالش 

کــرده اســت و می کنــد�

سرمایه ی ملی، نه سرمایه ی فردی
ــد، همه چیزشــان  ــا کارآفرین ان ــر ی ــی صنعتگ ــد� وقت ــا تک بعدی ان بعضــی آدم ه
در ایــن ویژگــی گــم می شــود و خصوصیــات و ویژگی هــای فردی شــان را فرامــوش 
می کننــد؛ امــا علی اصغــر این گونــه نیســت� او هنــوز اخــالق و ویژگی هــای 
مخصــوص خــودش را دارد� هــر روز به محــض شــنیدن صــدای اذان بــرای خوانــدن 
نمــاز صبــح بیــدار می شــود، پــس از خوانــدن نمــاز نرمــش می کنــد، مثــل خیلــی 
ــو گــوش می کنــد و بعــد از هفتــاد  ــه می خــورد، موســیقی و رادی از آدم هــا صبحان
و چنــد ســال کار، هنــوز هــم قبــل از همــه ی کارکنــان ســر کار حاضــر می شــود� 
او آدمــی متکــی بــه خــود اســت؛ مخصوصــاً بعــد از فــوت همســرش بیشــتر ســعی 
ــد و  ــرم می کن ــودش گ ــش را خ ــد� غذای ــام ده ــتقل انج ــش را مس ــرده کارهای ک
ــام  ــودش انج ــد، خ ــه بتوان ــی ک ــا جای ــم ت ــخصی اش را ه ــای ش ــه ی کاره هم
می دهــد� امــا از همــه مهم تــر یــک ویژگــی اخالقــی اســت کــه همــه ی اطرافیــان 

ــی� ــند: ملی گرای ــا می شناس ــه آن ه ــش او را ب و نزدیکان
گویــی کــه هنــوز تأثیــر جلســه های جبهــه ی ملــی در وجــودش باشــد، یــک 
اقتصــاد  و  صنعــت  توســعه ی  در  همه چیــزش  و  به تمام معناســت  ملی گــرای 
کشــور خالصــه می شــود: »بعضی هــا به شــدت مخالف انــد و می گوینــد چــرا 
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ــم  ــا ه ــی؟ بعضی ه ــی می کن ــا زندگ ــرا اینج ــاًل چ ــی؟ اص ــرمایه گذاری می کن س
ــی  ــی ملی گرای ــن ویژگ ــم�« همی ــام می دهی ــان را انج ــا کارم ــی م ــد� ول موافق ان
اوســت کــه درحالی کــه خیلــی از هم نســالن یــا هم رده هایــش ســرمایه های 
غیرمنقولشــان را بــه پــول تبدیــل می کننــد و از کشــور خــارج می شــوند، او را پــای 
ــه ای جدیــد  کار نگــه مــی دارد و باعــث می شــود همیشــه در پــی تأســیس کارخان
باشــد تــا هــم عــده ای را مشــغول بــه کار کنــد و هــم بــاری از دوش صنعــت کشــور 
ــردارد� علی اصغــر ملی گرایــی اســت کــه عاشــقانه کارش را انجــام می دهــد� او در  ب
حیــن نــگاه کــردن بــه کــوره ی ذوب آهــن می گویــد: »مــواد اولیــه، ســنگ ســفید، 
ــد�  ــه می بینی ــزی ک ــن چی ــه ای ــل شــده اســت ب ــراده ی آهــن تبدی زغال ســنگ، ب
مــن فکــر می کنــم ایــن ذوب آهــن نیســت، فروســیلیس هــم نیســت، طالســت! مــا 

ــم�« ــد می کنی ــال تولی ــم ط داری
او کارخانــه تأســیس می کنــد، شــغل می آفرینــد، چــرخ اقتصــاد را می چرخانــد 
تــا همــه ســرمایه ای باشــد بــرای ایــران و ریالــی از ایــن ســرمایه را بــا خــود نمی برد�

باباجون، بهترین در خاورمیانه و جهان
ســپیده، نــوه ی دختــری علی اصغــر حاجی بابــا، شــماره تلفن پدربــزرگ را 
می گیــرد و می گویــد: »باباجــون، تصمیــم گرفتــم خــودم زندگی نامه تــان را 
بنویســم�« علی اصغــر خوش حــال می شــود� از پشــت تلفــن هــم می شــود فهمیــد 
ــب  ــو؟« و به این ترتی ــر از ت ــی بهت ــه کس ــد: »چ ــد� می گوی ــد می زن ــه دارد لبخن ک
قــرار می شــود ســپیده بــرای نوشــتن ایــن زندگی نامــه هفتــه ای چنــد بــار پیــش او 
بــرود و صحبت هایــش را بشــنود� ســپیده صدفــی می گویــد: »بــا توجــه بــه زندگــی 
ــتند  ــت داش ــه دوس ــم همیش ــان، پدربزرگ ــای بسیارش ــیب و موفقیت ه پرفرازونش
زندگی نامه شــان نوشــته شــود� اعتقــاد داشــتند تجربیــات و مســیری کــه به عنــوان 
یــک کارآفریــن طــی کرده انــد، ممکــن اســت راهنمــای نســل های بعــدی جوانــان 
ایــران باشــد و بــه پیشــرفت کشــور کمــک کنــد� بارهــا دراین بــاره بــا هــم صحبــت 
ــان  ــتن زندگی نامه ش ــم کار نوش ــم گرفتی ــره تصمی ــه باالخ ــا اینک ــم ت ــرده بودی ک
ــم  ــا ه ــان ب ــم و در اتاقش ــان می رفت ــار نزدش ــه ب ــه ای دو س ــم� هفت ــاز کنی را آغ
ــان  ــردم و هم زم ــط می ک ــوار کاســت ضب ــم� صدایشــان را روی ن ــت می کردی صحب
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ــود، ازشــان  ــم مبهــم ب ــا برای ــد ی ــا اگــر نکتــه ای جــا مان یادداشــت برمی داشــتم ت
ــد  ــاس گرفتن ــان تم ــا ایش ــتان ب ــه ی کارس ــه مجموع ــد هفت ــس از چن ــم� پ بپرس
ــکان  ــورت ام ــند و در ص ــان را بنویس ــه ی ایش ــد زندگی نام ــل دارن ــد تمای و گفتن
ــه رو شــدند؛ به این ترتیــب  ــا اســتقبال پدربزرگــم رو ب مســتندی تهیــه کننــد کــه ب
ــه  ــم کار را ب ــم گرفتی ــید و تصمی ــان رس ــه پای ــا ب ــخصی مان همین ج ــروژه ی ش پ

ــپاریم�« ــری بس ــراد حرفه ای ت ــت اف دس
او کــه در کودکــی هــم روزهــای زیــادی را در کنــار پدربــزرگ و مادربزرگــش 
گذرانــده، نســبت بــه ســایر نوه هــا خاطــرات بیشــتری از ایشــان بــه یــاد دارد کــه 

ــد: ــف می کن ــور تعری ــا را این ط آن ه
»آقــای علی اصغــر حاجی بابــا یــا آن گونــه کــه مــن صدایشــان می کنــم، 
ــدون اغــراق از عزیزتریــن و مهم تریــن اشــخاص زندگــی مــن هســتند  باباجــون، ب
ــا ایشــان زندگــی  و بــه گردنــم حــق پــدری دارنــد� مــن بخشــی از کودکــی ام را ب
ــر  ــر روز عص ــم را از آن دوره دارم� ه ــن خاطرات ــن و آرام تری ــه زیباتری ــرده ام ک ک
ــاز  ــه رویشــان ب ــر کار برســند، خــودم در را ب ــدم از س ــتیاق منتظــر می مان ــا اش ب
ــته ی کار  ــه خس ــدم� بااینک ــان می پری ــالم در آغوشش ــن س ــا گفت ــردم و ب می ک
ــد�  ــی می کردن ــم احوالپرس ــن و مادربزرگ ــا م ــاده ب ــا روی گش ــه ب ــد، همیش بودن
ــر  ــه ســمنان می رفتنــد، طبعــاً دیرت ــه ب ــه کارخان ــرای سرکشــی ب روزهایــی کــه ب
ــی  ــیرینی دانمارک ــم ش ــان برای ــا خودش ــار ب ــر ب ــاً ه ــی تقریب ــتند؛ ول برمی گش
شــکالتی می آوردنــد کــه برایــم حکــم ســوغات داشــت� بــرای همیــن حتــی پــس 
ــم  ــمنان برای ــام س ــودآگاه ن ــا ناخ ــال از آن روزه ــت س ــش از بیس ــت بی از گذش

ــد� ــی می کن ــیرین را تداع ــی ش طعم
ــم  ــه گمان ــود ک ــبانگاهی ب ــار ش ــای اخب ــون تماش ــک باباج ــی از مناس »یک
ســاعت هشــت شــب پخــش می شــد� هنــگام تماشــای اخبــار عــادت داشــتند مــچ 
ــاً  ــردم عین ــعی می ک ــن س ــد و م ــکان بدهن ــد و ت ــم بیندازن ــان را روی ه پاهایش
ــر  ــدم، س ــان نمی فهمی ــچ ازش ــه هی ــی ک ــینم و از صحبت های ــان بنش ــد ایش مانن
ــی  ــت، ط ــم اس ــون مه ــرای باباج ــار ب ــای اخب ــتم تماش ــون می دانس ــاورم� چ دربی
برنامــه ســروصدایی نمی کــردم؛ بااین حــال از شــیطنت هــم کامــاًل بــه دور نبــودم� 
یــادم اســت یکــی از بازی هــای محبوبــم ایــن بــود کــه انگشــت اشــاره ی کوچکــم را 
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ــش جوگندمی شــان می گذاشــتم و منتظــر می شــدم واکنشــی نشــان  آرام روی ری
بدهنــد� ایشــان هــم بعــد از چنــد ثانیــه لب هایشــان را از هــم بــاز می کردنــد کــه 
ــه  ــد و مــن دســتم را پــس می کشــیدم و ب مثــاًل می خواهنــد انگشــتم را گاز بگیرن
ــا تکــرار می شــد  ــن م ــار بی ــن ب ــن شــوخی هــر شــب چندی ــادم� ای ــده می افت خن
ــر هــم مــی زد، هرگــز از ایشــان  ــر اخبــار را ب و بااینکــه حضــور مــن تمرکزشــان ب

ــود� ــدازه ب ــان بی حدوان ــوری و مهربانی ش ــدم� صب ــر ندی ــا تش ــدی ی ذره ای تن
ــت�  ــخصی مان اس ــرات ش ــر از خاط ــن فرات ــرای م ــم ب ــودن پدربزرگ ــز ب »عزی
ــد�  ــود� محتــرم، دلســوز و بخشــنده بودن همــه ی وجودشــان پــر از درس زندگــی ب
حتــی بــا وجــود نامالیمــات خیرخــواه همــه بودنــد، عــادت بــه تــک روی نداشــتند 
و دوســت داشــتند عــالوه بــر خودشــان دیگــران هــم ترقــی کننــد� بــا وجــود تعلــق 
ــه  ــه اینک ــد؛ ازجمل ــنفکر بودن ــیار روش ــا بس ــی زمینه ه ــر در برخ ــلی دیگ ــه نس ب
ــاور  ــی ب ــه ی اجتماع ــان در عرص ــش کلیدی ش ــان و نق ــدی زن ــه توانمن ــاً ب حقیقت
ــای  ــتادند و به ج ــان می ایس ــای باورهایش ــد� پ ــتوار بودن ــدم و اس ــتند� ثابت ق داش
ــد�  ــکالت بودن ــع مش ــرای رف ــاره ب ــال راه چ ــه دنب ــدان همیش ــردن می ــی ک خال
مهم تــر از همــه اینکــه حتــی در تاریک تریــن لحظــات امیــدوار بودنــد و بــا تــوکل 

ــد�« ــه می دادن ــه راهشــان ادام ــالش ب ــه خــدا و ت ب

تنها نام نیکوست که می ماند
ــاک  ــاب خ ــره در نق ــری چه ــت ریخته گ ــدر صنع ــا، پ ــر حاجی باب »علی اصغ
ــادی  ــگران اقتص ــان و کنش ــن کارآفرین ــی از مؤثرتری ــران یک ــت ای ــید و صنع کش

ــت داد�« ــود را از دس خ
ــش از شــروع  ــد روز پی ــم درســت چن ــاک! آن ه ــا دردن ــاه اســت، ام ــر کوت خب
نــگارش ایــن زندگی نامــه؛ امــا رفتــن حقیقتــی اســت کــه بایــد بــا آن کنــار آمــد� 
علی اصغــر حاجی بابــا در روز 1۳خــرداد1۳99 در ۸9ســالگی از دنیــا مــی رود و 
ــی  ــان و نام ــران و ایرانی ــرای ای ــمندی ب ــرمایه های ارزش ــد، س ــه از او می مان آنچ
ــودش آن را  ــه خ ــی رود ک ــتی م ــه بهش ــه ب ــت� او آزادان ــودش اس ــرای خ ــو ب نیک
ــا  ــی را ب ــد/ کس ــه آزاری نباش ــت ک ــت آنجاس ــد: »بهش ــف می کن ــه توصی این گون

ــد���« ــی کاری نباش کس

ذوب آهن نیست، طالست!
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