


سخن سردبیر
داستان زندگي ما انسان ها داستان پرتالطمي است. گويا گوشه ي 
آرامشــي وجود ندارد و انسان، در بســتر تحوالت است که انسان 
مي شود و مسير تکامل را طي مي کند. گوش ها و چشم هاي آماده ی 
انســان، راه را براي او روشــن مي کند. گويا فانوسي در دل شب در 

دست گرفته و هر چه جلوتر مي رود، راه نيز مشخص تر مي شود.
اســفندماه 98، کشــور حال و هواي عجيبي به خود گرفته بود، 
درحالي که همه صحنه را با نوعي خوف و وحشت نگاه می کردند، گرد 
مرگ و بيماري بر کشور پاشيده شده بود و ويروسي کوچک جهان را 

درمي نورديد و مدام قرباني می گرفت.
وحشــت عمومي برخي کشــورهاي اروپايي را به تعطيلي کامل 
کشانده بود و برخي کشورهاي ديگر را درگير پروتکل هاي سنگين 
بهداشــتي کرده بود. گويا همه غافلگير و گيج بودند و آينده مبهمي 

پيش روي همگان بود.
در ميان بحبوحه ی کرونا و درحالي که اکثر شرکت هاي خصوصي و 
دولتي کارشان را تعطيل کرده بودند، شرکت بهيار صنعت تصميمي 
ديگر اتخاذ کرد، اين شــرکت با ديدن شــرايط و نياز کشور به حل 
مســئله ی توليد ماســک ورود کرد. درحالي که همه در قرنطينه ي 
خانگي به سر مي بردند، شرکت بهيار صنعت فرايند توليد ماسک و 

دستگاه آن را به صورت 24 ساعته پيگيري کرد.
همه ی اين ها درحالي بود که شرکت هيچ گونه تجربه ی مهندسي در 
حوزه ی ساخت خط توليد ماسک نداشت و حتي مهندسين شرکت از 
نزديک، اين خط توليد را نديده بودند. با اين وجود، مهندسين شرکت 
حل مسئله ی کشــور را وظيفه ای خطير می دانستند و در روزهاي 
ابتدايِي تالش براي ساخت خط توليد ماسک با وجود اينکه حتي يک 
خط توليد هم به جواب نهايي نرسيده بود، ساخت 80 خط توليد را به 
صورت موازي پيگيري کردند و درنهايت بعد از 15 روز توانستند به 
جواب برسند. تالش هاي مداوم و شبانه روزي مهندسين شرکت بهيار 
صنعت، نيازمند روايت ديگري است، اما آنچه باعث شد تا اين شماره 
از ماهنامه ي فرکانس 52 به آن اختصاص يابد، اتفاقاتي است که بعد 

از ساخت دستگاه توليد ماسک رقم خورد.
شرکت بهيار در حال تحقيق و توسعه براي ساخت دستگاه کش زن 
بود و اين مســئله نزديک به يک ماه طول می کشــيد. هم زمان نيز 
گروه هاي مردمي با توليد خانگِي ماسک، در حال کمک به هم نوعان 
خود بودند )که البته با توجه به ظرفيت توليد خانگي و وسعت مسئله، 
همچنان مشکل ماســک در کشور وجود داشت(. در همين حين به 
پيشنهاد يکي از مهندسان بهيار صنعت، راهي جهت پيوند بين مردم 
و شــرکت براي توليد ماسک شکل گرفت. با شکل گيري کارگاه های 
توليد ماسک در حســينيه ها، هزاران نفر از نيروهاي جهادي )بيش 
از 36 حســينيه فعال( به صورت خودجوش به صحنه آمدند و بخش 

عمده اي از توليد ماسک کشور را بر عهده گرفتند.

در ماجراي توليد و مونتاژ ماسک پيوند قلبي مابين مردم با شرکتي 
دانش بنيان براي حل معضل واقعي کشور به وجود آمد و گامي مهم در 

جهت درک امکان تحقق اقتصاد مردمي برداشته شد.
به عبــارت ديگر جســت وجوي راه حل براي حل مســئله اي 
تکنولوژيک، عده اي را به وادي حقيقت کشاند و شرکت را تبديل به 
حسينيه کرد. از طرف ديگر عده ای در جست وجوي وطن ايماني خود 

به حسينيه ها رفتند و خود را در کار توليد ماسک يافتند.
در سايه ي اعتمادي که بين طرفين در نسبت باهدفي که براي آن 
کنار هم قرارگرفته بودند، نوعي يگانگي بين شرکت و حسينيه ها رقم 
خورد که تمام مرزهاي مفهومي موجود را برداشت. گويا کارگاه تبديل 

به حسينيه شد و حسينيه تبديل به کارگاه.
اين پيوند را بايد بيــرون از پيوندهاي موجود نگاه کرد چراکه از 
بستر نگاه هاي موجود، چنين حرکتي بيشتر خالف جهت به حساب 
مي آمد و حتي مورد بحث و نقد قرار مي گرفت؛ اما به راستي اين پيوند 
در آن برهه اي که گرد نااميدي بر خانه هاي هر ايراني پاشــيده شده 
بود، نور اميدي در دل ها روشــن ساخت. همان طور که رهبر انقالب 
در تبيين شــرايط حال حاضر کشــور فرموده اند؛ کشور در شرايط 
جنگ اقتصادي با ابرقدرت هاي جهاني است و در اين جنگ اقتصادي 

دريچه ي ورود حيات و روشنايي به کشور، توليد خواهد بود.
توليد ملي مي توانــد جوانان و صاحبان فکر، ايده و دانش را زنده 

کرده و کشور را در برابر تندبادهاي اقتصادي واکسينه کند.
در اين شــرايط جنگ اقتصادي، شــرکت هاي دانش بنيان نقش 
ويژه اي دارند. گرچه ممکن اســت ادعا شود سهم اين شرکت ها در 
توليد ناخالص ملي چندان زياد نيســت اما بــه علت توليد دانش؛ 
آينده ی اقتصادي کشــور در دستان اين شــرکت ها می باشد آن ها 
سرداران کارزار اقتصادي هستند که امکان تصرف نقاط گلوگاهي را 

دارا می باشند.
از طرف ديگر همان طور که در دفــاع مقدس مردم نقش ويژه ای 
ايفا کردند و با تشکيل بســيج 20 ميليوني جلوي تجاوز رژيم بعث 
عراق را گرفتند، اين مردم در جنگ اقتصادي نيز نقش ويژه اي دارند 
و با ضرب شدن در شرکت هاي دانش بنيان می توانند در چالش هاي 
اقتصادي به کمک کشور بيايند؛ اما آن چيزي که حائز اهميت است 
ارتباط دوطرفه ی شرکت های دانش بنيان و مردم بايد واجد عقالنيتي 
باشد تا جهش توليد را رقم بزند و اگر عقالنيتي خاص در ميان نباشد 

سبب سست شدن اراده ها خواهد شد.
در فرايند همکاري شــرکت و نيروهاي جهادي يکي از کارهاي 
اساســي که شرکت به آن اعتقاد داشت اين بود که نبايد در مواجهه 
باکاري که حسينيه ها انجام می دهند فضاي اقتصادي به معناي مرسوم 
آن اصالت پيدا کند. اين به معناي عدم توجه به بحث مالي کار نيست 

که البته در هنگام بحراِن همگاني اين توجه نيز بايد متفاوت شود.
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ویژه نامه

درواقع شــرکت اين اقدام را نوعي تقليل کار جهادي به حساب می آورد. 
شــرکت بدون در نظر گرفتن مباحث مالي قدم درراه گذاشت، مردم نيز به 
همين صورت عمل کردند و اين مســئله مرزهاي بين اين دو را برداشــت. 
باوجوداينکه اگر قرارداد مالي بين آن ها تنظيم می شد کمتر مورد اتهام زني 
قرار مي گرفتند اما به اين مســئله تن ندادند و عملشان را به يک کار صرفًا 

اقتصادي تقليل ندادند.
البته شــرکت وظيفه ی خود را اين مي دانست که در توان خود به عدالت 
رفتار کند و در حد توان خود کمک هاي مالي به حسينيه ها مي کرد اما نه خود 

و نه مردم براي چنين انتفاعي همکاري نمی کردند.
در همين موضوع عده اي با عينکي بدبينانه به شرکت و مردم داوطلب نگاه 
کردند و معتقد بودند که شرکت مي خواهد سود حداکثري خود را به جيب بزند 

و از نيروي جهادي سوءاستفاده کند.
انتفاع مالي صرف، قراردادي نانوشــته خواهد بود که نيات را تغيير خواهد 
داد و حرکت ها را تقليل به کارهاي کوچک خواهد داد. ضمن اينکه در دوراني 
که خطر کرونا جان هرکس در داخل شــرکت و حسينيه ها را تهديد مي کرد، 
گويا مسئله اقتصادي نمي توانست اين معادله را به نتيجه برساند. قراردادهاي 
مرسوم زماني منعقد می شود که انسان ها خود را يگانه نديده اند اما قراردادي 
باالتر از نقطه اي که انسان ها خود را در آن يکي ديده اند و به هم اعتماد کرده اند 

وجود ندارد.
تصور کنيد که در دفاع مقدس قراردادي بين نيروهاي داوطلب و ارتش بسته 
می شــد و بيان می شد که به ازاي هر ساعت حضور در جبهه مقدار مشخصي 
پول دريافت خواهيد کــرد. اين در حالي بود که نيروهاي داوطلب با دل خود 
مســيري را انتخاب کرده بودند که هيچ گونه ارزش مادي را در برنمي گرفت و 
حتي نيروهاي داوطلب، اين قرارداد را نوعي توهين به خود می ديدند چراکه 
فکر مي کردند به نوعي پول خونشان را می گيرند و حتي بعد از مدتي حضور 

در جبهه ها کم رنگ تر می شد.
متأســفانه امروزه همه در بازاري به وسعت يک جامعه زندگي مي کنيم که 
همه ی امور حتي امور قدسي تنها زماني قابل درک و ارزشمند مي شوند که به 
کااليي قابل خريد و فروش تبديل شده باشند و به اين نکته توجه نمي شود که 

ارزش جان انسان ها چقدر است.
 در اين شماره از مجله فرکانس 52 ســعي می شود تا با نگاهي ذوابعاد به 
واکاوي و روايت اتفاقاِت به وجود آمده در حوزه ی توليد ماسک پرداخته شود. 
ازاين رو تالش کرديم تا پاي صحبت هاي مســئولين حسينيه ها و مهندسين 
شرکت بهيار صنعت بنشــينيم تا با تفکر به مسئله، راهي به سمت آينده ي 

اقتصاد کشور گشوده شود.
اميدواريم که در سايه ي اعتماد متقابل بين نيروهاي مردمي و شرکت هاي 

دانش بنيان، جهش توليد رقم بخورد.
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یادداشت

از دیکتاتوری پول 

تا اقتصاد صلواتی

پول چيست؟
هستند کســانی که در ضرورت طرح این 
پرسش ماهوی شــک می کنند و می گویند: 
»این دیگر چه ســؤالی است؟ پول، ما به ازایی 
اســت که قیمت و ارزش همــه ی کاالها با 
آن تعیین می شــود و بدین ترتیب، برخالف 
گذشــته، امکان برخورداری از همه ی کاالها 
برای همگان فراهم می شود...« و بعد در تفسیر 
عبارت »برخالف گذشته« سعی می کنند که 
فلســفه ی پول و مختصــری از تاریخچه ی 
آن را برای شــما بازگو کنند: درگذشته های 
دور، در میــان اقــوام بــدوی، مبادله ی کاال 
به صورت دادوســتدی انجام می گرفت که در 
آن، انسان کاالیی را بی واسطه با کاالیی دیگر 
مبادله می کرد؛ امــا در اینجا دیگر محصولی 
به عنوان مازاد یــک قبیله،  منحصربه فــرد، 
نیست که با محصولی دیگر مبادله می شود، 
بلکــه اینک تعدادی بی شــمار از محصوالت 
گوناگون با بسیاری از محصوالت دیگر مبادله 
می شوند. برای آنکه بتوان این مبادله ها را بر 
اســاس هم ارزی انجام داد، بایستی کاالیی 
وجود داشــته باشد که همه ی کاالهای دیگر 
بتوانند به کمک آن، ارزش مبادله ای خود را 
بیان دارند و این امکان را یک »کاالی معادل 

همگانی« برآورده می سازد.
ســیر تحول معادل همگانــی را می توان 
این گونه بیــان کرد: در آغاز تولید ســاده ی 
کاال، متداول ترین کاالهای مبادله ای به صورت 

نخستین معادله ای همگانی درمی آید... اقوامی 
که به کشــاورزی و دام پروری اشتغال دارند، 
عمومــاً چارپایان، گندم یا برنــج را به عنوان 

معادل همگانی برمی گزینند.
مثاًل در مصر گندمی کــه به صورت ماده 
غذائی درآمده بود یعنی به صورت نانی که به 
شــکلی معین پخته می شد، خیلی زود جای 

گاو نر را گرفت...
 مهم تریــن ابزار کار، مــواد خامی که این 
ابزارها از آن ســاخته می شوند، لوازم مصرفی 
بســیار ضروری و باألخره زیورآالت در میان 
اقوام  مختلف به عنوان معادل همگانی برگزیده 
شــدند. رفته رفته فلزات گران بها و مخصوصاً 
طال و نقره به عنــوان معادل همگانی همه ی 

کاالها موردقبول واقع شدند.
در جواب به این پرســش کــه »چرا این 
فلــزات به عنــوان معادل همگانــی پذیرفته 
شــدند؟« علت های بســیاری ذکر کرده اند 
که بیان آن هــا در اینجا ضــرورت ندارد؛اما 
آنچه مهم اســت این اســت کــه در آغاز تا 
آنجا که معادل هــای همگانی از »ارزش های 
استعمالی« برخوردار هستند، هنوز هم اطالق 
اسم پول بدان ها به مفهوم رایج امروز ممکن 
نیست. »معادل همگانی بودن« برای کاالهای 
مهم مصرفی ـ چارپایان، گندم، برنج و غیره 
ـ فقط یــک کاربرد متمم اســت، حال آنکه 
مســئله در مورد فلزات قیمتی که به صورت 
شمش درآمده یا به صورت سکه ضرب شده اند 
چیز دیگری است. ارزش استعمال عمومی و 
یگانه ی این کاالی نــو از همان ابتدا در این 
است که نقش معادل همه ی کاالهای دیگر را 
بازی می کند. چنین کاالیی را پول می نامند و 
بعد برای اینکه از هرگونه اشتباهی جلوگیری 
شود نتیجه ی حرف های خود را در یک جمله 
تکرار می کنند: »پول معادلی همگانی اســت 

که هیچ ارزش استعمالی دیگریـ  جز معادل 
همگانی بودن ـ ندارد.«

بایــد گفــت خطــر واقعــی درســت از 
همین جاســت که آغاز می شود و البته پیش 
از ذکر خطر، الزم اســت این نکته ی مهم نیز 
مورداشــاره قرار گیرد که میــان پول امروز 
و پــول گذشــته تفاوتی عمده وجــود دارد 
که کمتر کســی بدان توجــه دارد. پول های 
گذشــته ـ ســکه های طال و نقره ـ هرچند 
ارزش اســتعمالی دیگــری جز پــول بودن 
نداشته باشند اما بازهم فی نفسه دارای ارزش 
هســتند، حال آنکه پول امروز، اعم از سکه یا 
اسکناس، فی نفســه دارای ارزش نیست. اگر 
یک روز این قرارداد عمومی که اسکناس ها را 
صاحب ارزش کرده لغو شود، ناگهان همه ی 
مردم جز سیاستمداران فقیر می شوند. یکی 
از نویسندگان غربی اظهار شگفتی کرده  بود 
که به راستی چگونه دولت ها توانسته اند ثروت 
واقعی مردم را با چنین کاالی موهومیـ  پول 
ـ که فی نفسه هیچ ارزشی ندارد، مبادله کنند!

اگرچه پول اکنون فی نفســه هیچ ارزشی 
امــا درعین حــال میــزان همه ی  نــدارد، 
این چنین، خود جانشــین  ارزش هاســت و 
همه چیز است و جانشینی ندارد. بدین ترتیب 
پول می تواند مبدأ همه ی ارزش ها قرار بگیرد 
و به راستی هم اکنون این امکان، ضرورت یافته 

است.
آنچه انســان را به ســوی کاالها و اشیای 
مختلف می کشــاند، نیازهایی اســت که گاه 
حقیقی، اما اکثراً کاذب هستند و از اعتبارات 
انسان نتیجه شــده اند و ازآنجاکه فقط پول 
اســت که می تواند همه ی نیازهای انسان ـ 
اعــم از حقیقی و کاذب ـ را برآورده ســازد، 
بنابراین، پول مبدأ همه ی ارزش ها می شــود 
و به همه چیز معنا و مفهوم و ارزش می بخشد.

شهید سیدمرتضی آوینی
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وقتی پول تنها وســیله ای است که انسان 
را به همه ی اهداف خویش می رســاند، دیگر 
نمی توان آن را در حد یک وسیله نگه داشت 
و بالطبع پول جایگزین همه ی اهداف می شود 
و به هدف ـ و بلکه بزرگ ترین هدف ـ بشــر 
تبدیل می شــود. این بیماری است که اکنون 
همه ی جوامع بشــر را مبتال ســاخته است، 
چراکه دیگر بشــر نمی تواند بدون واسطه ی 
پــول، کاالها و اشــیا را مســتقیماً در برابر 

نیازهای خویش معنا کند.
تا پیش از پیروزی انقالب اسالمی، محوری 
که به ســاختار اجتماعی کشــور مــا قوام 
می بخشــید اصالت پول بود و ال غیر و البته 
آثار سوء آن هنوز هم باقوت  تمام در میان ما 
باقی است. وقتی پول تنها انگیزه ای باشد که 
انسان را به »کار« وا می دارد، دیگر کار معنای 
حقیقی خویش را از دســت می دهد و به شر 
واجبی تبدیل می شود که باید هر چه بیشتر 

و سریع تر از آن خالصی یافت.
بــدون رودربایســتی بایــد گفــت کــه 
ادارات موروثــی ما همگی بــر همین محور 
شکل گرفته اند و کارمندان موروثی ما ـ به جز 
عده ای قلیل ـ همه برای پول اســت که کار 
می کنند و این چنین اســت کــه کار کردن 
دیگر معنای خود را ازدســت داده است. آن ها 
منتظرند تا ساعات مشخص کار در اداره پایان 
پیدا کند و بــه خانه ها بروند، وزندگی واقعی 
آن ها تازه از آن لحظه است که آغاز می شود.

آن ها که همواره می خواهند ماهیات را انکار 
کنند ممکن است بگویند: »آقا! این به خوبی 
یا بدی افراد برمی گردد و به نظام بازگشــت 
ندارد.« حال آنکه اگر درســت نظر کنیم، این 
فاجعه بیشــتر ناشی از سیستم است تا افراد، 

هرچند افراد نیز در آن مقصرند.
سیستم موروثی ادارات ما که از بینش غربی 
نتیجه شده است، به گونه ای است که در آن، 
با نفی تمایزات حقیقی و روحی افراد، ســعی 
می کنند آن ها را همچــون پیچ و مهره هایی 
که یک سیســتم کارخانه ای را می سازند، در 
یک سیســتم اداری به کار وا دارند، حال آنکه 
هویــت حقیقی انســان در تمایزات روحی و 
کیفی اســت. کارمندهای یــک اداره کمیت 
محض نیستند که بتوان آن ها را بدون در نظر 
گرفتن روحیات و تمایزات کیفیشان، در یک 

سیستم کارخانه ای به کار کشید.
ایــن نگرش سیســتمی کــه از تجربیات 
سیبرنتیکی غرب نتیجه شــده است تنها با 

خصوصیات ماشین سازگاری دارد. انسان قبل 
از هر چیز صاحــب روحی مجرد و متمایز از 
انســان های دیگر است. هویت بشر در همین 
تمایزات روحی اســت و با نفــی این هویت، 

انسان است که نفی می شود.
انســان صاحب روح و جسمی است متحد 
با یکدیگــر و اگر از مجموعــه ی این خلقت 
خاصی که انسان نام دارد فقط جزئی از بدن 
او، دست، پا یا چشم او را به کار بگیرند، هویت 
حقیقــی او را نفی کرده اند و نظام کارخانه ای 

امروز سراپا مبتال بدین درد است.
این نوع تقســیم کار که امــروز در ادارات 
و کارخانه ها مرســوم اســت برای اولین بار 
توسط آدام اســمیت در کتاب »ثروت ملل« 
درزمینه ی  پیشــرفت  »بزرگ ترین  به عنوان 
نیروی مولده ی کار« مطرح شــده اســت. در 
کتاب »موج ســوم« آمده اســت: اســمیت، 
در عباراتی مشــهور، ساختن یک سنجاق را 
توصیف کرد. وی نوشــت یک کارگر قدیمی 
کــه همه ی کارهای الزم را خودش به تنهایی 
انجام می داد می توانســت فقط یک مشــت 
سنجاق در روز بســازد که احتماالً از بیست 
عدد تجــاوز نمی کرد. ســپس اســمیت به 
بازدید کرده  توصیف »کارگاهی« که شخصاً 
بود می پردازد و می نویسد که بالعکس در این 
کارگاه برای ساختن یک سنجاق هیجده عمل 
مختلف به وسیله ی ده کارگر متخصص انجام 
می شود که هرکدام عهده دار تنها یک یا چند 
عمل هستند. این کارگران به اتفاق می توانند 
بیش از 48 هزار سنجاق در روز بسازند، یعنی 

به طور متوسط هر کارگر 4800 سنجاق.
در قــرن نوزدهم با انتقال هر چه بیشــتر 
کار به کارخانه، داســتان سنجاق در مقیاسی 
وســیع تر، بارها و بارها تکرار شد و به همان 
نسبت هزینه های انسانی تخصصی کردن باال 

رفت.
هرچند نظریه ی اســمیت در تقســیم کار 
به انقالبی درزمینه ی اقتصاد منجر شــد، اما 
باید اذعان داشــت که این انقالب اقتصادی 
بــه قیمت نفــی هویــت انســانی کارگران 

به دست آمده است.
در نظام اسالمی کار هر کس مستقیماً بر 
اعتقــادات و تمایزات کیفی و روحی افراد بنا 
می شود و آنچه انسان ها را به کار وا می دارد نه 
پول که عشق است. مؤمن تابع اعتقاد خویش 
اســت نه اقتصاد و عمل او مستقیماً بر نیت 
اوست که بنا می شود. در سیستم کارخانه ای، 

وقتی پول تنها انگیزه ای باشــد که 
انســان را به »کار« وا می دارد، دیگر کار 
معنای حقیقی خویش را از دست می دهد و 
به شر واجبی تبدیل می شود که باید هر چه 
بیشتر و سریع تر از آن خالصی یافت. بدون 
رودربایستی باید گفت که ادارات موروثی 
ما همگی بر همین محور شکل گرفته اند و 
کارمندان موروثی ما ـ به جز عده ای قلیل 
ـ همه برای پول اســت که کار می کنند و 
این چنین است که کار کردن دیگر معنای 
خود را ازدست داده است. آن ها منتظرند تا 
ساعات مشخص کار در اداره پایان پیدا 
کند و به خانه ها بروند، وزندگی واقعی آن ها 

تازه از آن لحظه است که آغاز می شود.
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کارگــر و کارمنــد پیوند اعتقــادی خویش 
باکارش را از دســت می دهد و باالجبار، فقط 
برای امرارمعاش دست به کار می زند و ازآنجاکه 
همه ی احتیاجات او با پول برآورده می شود، 
این پول است که غایت آمال و مبدأ و میزان 

همه ی ارزش ها می شود.
در این بینش خشــک و غیرانسانی، تنها 
انگیزه ای که آدم ها را به کار وا می دارد »کسب 
پول بیشتر« است و »پیوند اعتقادی« انسان ها 
با »کار«شــان کاماًل منقطع شده است. اگر 
بخواهیــم با همین بینش راهیــان کربال را، 
آن چنان که عادت غربی هاســت، به مثابه یک 
»پدیده« موردبررســی قــرار دهیم، گرایش 
وســیع مردم برای شرکت در صفوف راهیان 
کربال و جانبازی برای اسالم اصاًل قابل ادراک 
نیست، چراکه هیچ »توجیه اقتصادی« ندارد. 
در علم امروز که بنیان آن بر »پدیده شناسی« 
است، همه ی امور همچون پدیده هایی صرفاً 
فیزیکی و مادی موردبررسی قرار می گیرند و 
به راستی با این بینش چگونه می توان »عشق 
به کربال« را معنا کرد؟ در نظام های اجتماعی 
این روزگار که تحت ســیطره ی »دیکتاتوری 
اقتصاد« شکل گرفته اســت، »پول« همواره 
طرف دوم معادله ای اســت کــه به همه چیز 

معنا و مفهوم و ارزش می بخشد.
عصر ما به راســتی عصر شگفتی هاســت. 
درون  در  آنچــه  بــه  نظــری  یک ســو  از 
آســمان خراش های »وال استریت« می گذرد 
بیندازید و از ســوی دیگر به »صلواتی«های 
جبهــه نگاه کنید؛ وقتی انســان بنیان کار و 
حیات خویش را بر »اعتقــاد« خود بنا کند 
نخســتین چیزی که نقش محــوری خود را 

از دســت می دهد »پول« است و درست به 
همین علت، انسان در محدوده ی »جبهه ی 
اسالم« به پول نیازی ندارد. در جبهه، دیگر 
بــه پول که همه چیز را بــه صورتی قالبی و 
غیرحقیقی به یکدیگر پیوند می دهد نیازی 
نیست و این چنین، اقتصاد پولی به »اقتصاد 

صلواتی« تبدیل می شود.

اجازه بدهیــد که بازهم بــر این نکته ی 
اساسی تأکید کنم، چراکه سر ادراک  مطلب 
در همین نکته ی اصولی اســت. وقتی انسان 
ارزش »کار« خود را صرفاً با »پول« بسنجد، 
دیگــر کار تبدیــل به یک عمــل مکانیکی 
می شــود که هیچ ارتباط و پیوندی باروح و 
اعتقادات انسان ندارد؛ و اجازه بدهید بازهم 
این سؤال را تکرار کنیم: آیا ساختار اداری یا 

نظام تشکیالتی جامعه ی اسالمی نیز باید بر 
مبنای اصالت پول بنا شود؟ آیا هیچ کس نباید 
جز بــه خاطر اضافه حقوق به مأموریت برود؟ 
خیر. از همان آغــاز باایمان آوردن به »ال اله 
اال اهلل« نقش محوری پول نفی می شود و پول 
به همان جایــگاه حقیقی خویش که معادل 

همگانی بودن است بازمی گردد.
انســان اراده ی خویش را صرفاً در مسیری 
اعمال می کند که به غایات و خواسته های او 
منجر می شود. همین غایات یا اهداف هستند 
که در وجــود او برای کار کردن ایجاد انگیزه 
می کننــد. اگر بخواهیم به زبان روز ســخن 
بگوییم، باید گفت انســان اراده ی خویش را 
صرفاً در جهت برآورده ســاختن نیازهایش 
اعمــال می کند و ایــن نیازها اگــر تنها به 
محــدوده ی مادی وجود آدم بازگردد، فقط و 
فقط با پول برآورده می شود. بدین ترتیب است 
که پول، هرچند خود فی نفسه مطلوب انسان 
نیســت، اما ازآنجاکه مقدمه ی تأمین همه ی 
حوائج مادی اســت غایت آمال او می شود و 
به تنها عاملی کــه اراده ی او را برمی انگیزاند 
تبدیل می شــود. این درد همه گیر بشر امروز 
است و دردی هم نیست که از طریق داروهای 

شیمیایی یا روان پزشکی درمان شود.
ما اکنون در جست وجوی درمان نیستیم، 
اما ذکر این نکته الزم است که درمان همه ی 
دردهای بشــر امروز در بازگشــتن به وطن 
ایمانی است. بشر امروز درد غربت دارد، غربت 
از وطن قدســی ایمان و از همه تأســف بارتر 
این نکته ی ظریف اســت کــه این غربت به 
فراموشی انجامیده اســت و او این خراب آباد 
را وطن پنداشته و دیگر دلش در هوای وطن 

حقیقی نمی تپد.
 ذکر این نکته ضروری اســت که ما هرگز 
قصد انکار نقش پول را نداریم. پول امروز که 
جانشــین نقدین ـ طال و نقره ـ شده است، 
هرچند برخالف نقدین دیگر فی نفسه دارای 
ارزش نیســت، اما بااین همه نشــان دهنده ی 
نسبت ارزشــی فی مابین اشیاست. البته این 
نســبت که در اختالف قیمت ها ظاهرشــده 
با تغییر نظام ارزشــی دگرگون می شود، اما 
به هرتقدیر ضرورت وجــود چیزی مثل پول 
که نسبت ارزشی بین اشیا از طریق آن ظاهر 
می شود، قابل انکار نیست. آنچه مذموم است 
و به پول قدرتی این چنین بخشیده حاکمیت 
سرمایه یا دیکتاتوری اقتصاد است که آن نیز 

خود نتیجه ی ماده گرایی بشر امروز است.

وقتی انسان ارزش »کار« خود را صرفاً 
با »پول« بسنجد، دیگر کار تبدیل به یک 
عمل مکانیکی می شــود که هیچ ارتباط و 
پیوندی باروح و اعتقادات انســان ندارد؛ 
و اجازه بدهید بازهم این ســؤال را تکرار 
کنیم: آیا ساختار اداری یا نظام تشکیالتی 
جامعه ی اسالمی نیز باید بر مبنای اصالت 
پول بنا شــود؟ آیا هیچ کس نباید جز به 
خاطر اضافه حقوق به مأموریت برود؟ خیر. 
از همان آغــاز باایمان آوردن به »ال اله اال 
اهلل« نقش محوری پول نفی می شود و پول 
به همان جایگاه حقیقی خویش که معادل 

همگانی بودن است بازمی گردد.
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در فضــای رایــج در جامعــه، وقتی از 
مشکالت اقتصادی صحبت می شود، عموماً 
حل این مسائل را در ابزارهای مختلف مالی 
جســتجو می کنند؛ اما بــرای درک اینکه 
چنین راهکارهایی چقدر راهگشــا هستند 
باید نگاهــی عمیق تر به اقتصــاد انداخت. 
اقتصاد رایج مبتنی بر ســرمایه حیات دارد 
و به تعبیری توزیع بر تولید مقدم است. در 
چنین فرایندی، توزیع مبتنی بر جامعه بازار 
اســت. جامعه بازار بدین معناست که این 
بازار اســت که ارزش امور را تعیین می کند. 
اگر بــازار کاری را فاقد ارزش بداند، آن کار 
بی معناســت و دیگر ارزش ذاتی نمی توان 
برای آن متصــور بــود. درک این موضوع 
اندکی دشوار است، چراکه گمان می کنیم، 
بازار یعنی محــل مبادله کاالها. در توضیح 
چنین بــازاری، فکر می کنیــم که هرکس 
صاحب کاالیی اســت و در تفاوت نیازها، ما 
کاالهایمان را با یکدیگر مبادله می کنیم؛ اما 
این یک درک عامیانــه از بازارهای امروزی 
اســت. درواقع امــروز ما کاالهایمــان را با 
پول مبادله می کنیم و هــدف ما از حضور 
در بازار تصاحب پول اســت. هرکس در این 
بازار بتواند پول بیشتری کسب کند موفق تر 

خواهد بود.
ممکن است بگویید ما پول را برای خرید 
مایحتاج خود می خواهیــم و پول برای ما، 
نقش ابزار مبادله را بازی خواهد کرد؛ اما این 
مسئله نیز خود محل تأمل است. اگر کمی 
به برخوردمان با پول نگاه کنیم شاید مسئله 
روشن تر شــود. گویا مایحتاج ما یا کاالهای 
موردنیاز ما نیز توسط پولی که داریم تعیین 
می شــود. برای درک بهتر مســئله، از یک 
مثال اســتفاده می کنیم. نیاز ما به ماشین 
در سطوح مختلف مالی متفاوت است. مثاًل 
نیاز ما به موبایل یک امر ثابت نیســت اگر 
یک موبایل باقیمت ده میلیون عرضه شود، 

عده ای به ســراغ خریــد آن می روند و اگر 
باقیمت پنج میلیون به فروش رود، عده ای 
دیگر هم به خریداران آن افزوده می شوند؛ و 
یا برای مثالی دیگر، پیشنهاد می کنم یک بار 
قبل از اینکه به یک فروشــگاه بزرگ خرید 
بروید، لیســت کاالهای موردنیــاز خود را 
بنویسید و هنگام بازگشت آنچه خریده اید را 
با آن مقایسه کنید. خواهید دید که دو برابر 
آنچه نوشته بودید را خریده اید. آنگاه یک بار 
دیگر، آنچه بر شما در فروشگاه گذشته است 
را مرور کنید. می بینید وقتی وارد فروشگاه 
می شوید این قیمت ها هســتند که شمارا 
به سوی کاالها می کشند نه نیاز شما. گویی 
در ذهن ما این گونه می گذرد آن اســت که 
با این پول چــه چیزهایی می توان خرید یا 
اینکه چگونه در فروشــگاه باید از پول خود 
محافظــت کنیم تا پول کمتــری پرداخت 

کنیم و بیشتر پول داشته باشیم.
گویی آنچه برای ما ارزش ذاتی دارد پول 
است. اگر با دقت به رفتارهای روزمره خود 
نگاه کنیم بیشتر متوجه این امر می شویم. 

فرض کنید که به شــما یک میلیارد تومان 
پول بدهند. شــما چه می کنید؟ اولین فکر 
شــما این اســت که چه کار کنم این پول 
برایم حفظ شــود. اگر شــما صاحب یک 
کارخانه باشــید چقدر امکان دارد که این 
پول را برای نیروی انسانی استفاده کنید و 
چقدر آن را برای خریــد زمین و کاالهای 
ســرمایه ای اســتفاده می کنید؟ معموالً ما 
به راهی فکر می کنیم کــه پولمان به هدر 
نرود. پس می بینید که ما بیش از آنکه پول 
برایمان ابزار مبادله باشــد، خود یک هدف 
اســت که برای رسیدن، حفظ و افزایش آن 
می جنگیم. البته نباید این موضوع را یک امر 
اخالقی بدانیم، بلکه این امر به نحوه زندگی 

ما در جهان سرمایه داری برمی گردد.
باید توجه داشــت که امــروز ما در یک 
بازار جهانی زندگی می کنیم که دالر آن را 
می چرخاند سیاست های پولی و مالی جهانی 
با محوریت دالر مناسباتی ایجاد کرده است 
کــه حتی حکومت ها نیــز نمی توانند برای 

کشور خود تصمیم)ادامه در صفحه نه( 

بحران ها به ما چه می گویند؟  
تجربه خرید در یک فروشگاه

حجه االسالم امیرنجات بخش  

اله
مق
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ســؤال: خودتان را معرفــی کنيد و از   
روزهای ورود کرونا به کشور و اينکه آن ايام 

چطور گذشت برايمان بگوييد:
دانشجوی کارشناسی دانشگاه آزاد نجف آباد 
بودم. با معدل 14 فارغ التحصیل شدم. دو سال 
است که در بهیار فعالیت دارم. اول اسفندماه 
سال گذشته ســرباز شدم. ســرباز که شدم، 
پروژه های شــرکت را به دو نفر دیگر تحویل 
دادم و رفتم آموزشــی. خبری هــم از کرونا 
نبود. تازه می گفتند در قم شــدت پیداکرده 
است ولی کســی جدی نگرفته بود. مقداری 
دســتکش و مواد ضدعفونی کننده برداشتم و 
گفتم شاید نیاز شــود. رفتم سربازی و دیدم 
که روزبه روز بحث کرونا جدی تر می شــود. دو 
هزار نفر نخبه امریه در پادگان صفر یک بودیم 

و مسئولین امر تصمیم گرفتند ما را از سربازی 
برگردانند. تا هفته اول اردیبهشت ماه 99 به ما 
مرخصی دادند. نزدیک دو ماه اســتراحت بود. 
از ســربازی که آمدم کرونا گرفتم. دو روز تب 
کردم و گفتند شما کرونا دارید. خانواده ما هم 
به همین شکل کرونا گرفتند ولی کاماًل خفیف 
بــود. گفتند دو هفته باید خودتان را قرنطینه 
کنیــد و ما در خانه ماندیــم ولی بقیه بچه ها 
که سرباز بودند برگشتند شرکت. تا شب عید 
قرنطینه تمام شــده بود و خودم هم در خانه 

خسته شده بودم. 
گفتم بعد از تعطیالت عید می روم شرکت، 
اوایل فروردین یکی از دوستانم که در شرکت 
هم نیست ساعت سه شــب یک پخش زنده 
اینستاگرام از شرکت بهیار گذاشته بود. وقتی 

آن را دیدم برانگیخته شــدم. این موضوع که 
شــب عید بچه ها و مهنــدس نجات بخش در 
شرکت مشغول هســتند ولی من اینجا دارم 

استراحت می کنم روحم را به درد آورد.
صبح روز بعد زنگ زدم به مهندس نکویی 
و ماجــرا را توضیح دادم و ایشــان هم گفتند 
همین اآلن بیا شــرکت، رفتــم بهیار و دیدم 
هیچ چیزی سر جای خودش نیست. بچه های 
پردازش تصویر کف کارگاه هســتند و ورودی 
را بــا دوربیــن چک می کنند. مــن که رفتم 
گفتند دمای شما باالست و راهم ندادند. کمی 
در ســایه قدم زدم تا دمای بدنم پایین آمد و 
راهم دادند. پروژه های قبلی کاًل کنسل بود و 
من می خواستم با مهندس نکویی یا مهندس 
نجات بخش صحبت کنــم که هیچ کدام وقت 

مصاحبه پیش رو حاصل گفت وگو با آقای مهندس شمس، از مهندسان مکانیک شرکت بهیار صنعت می باشد. مهندس شمس یکی از افرادی است که در تحقیق 
و توسعه ی بخش مکانیک دستگاه کش زن نقش ویژه ای داشته است. در این مصاحبه مهندس شمس از وضعیت شرکت در زمان ساخت دستگاه کش زن 

ماسک و اتفاقات حول آن می گوید.

 داستان ساخت دستگاه کش زن  

الیو اینستاگرام به وقت سه بامداد
مهندس احمد شمس

   فرکانس52  شماره دوم  مهر ماه 1399 

مصاحبه

5



بعدازظهر هم برایش فرســتادیم. تا ســاعت 
12 شــب نقشه ها را کامل کردم و تا صبح در 
حال ســه بعدی کردن آن بودم. صبح که شد 
نقشــه ها را برای آقای یوســفیان1 ، احمدی2  
و... فرســتادم تــا قطعه ها را بزننــد و خودم 
رفتم خانــه. بعدازظهر که آمدم اکثر قطعه ها 
آماده شده بود و هرچقدر پیش می رفتیم بقیه 

قطعه ها هم می رسید.
 حس واقعاً خوبی بود که یک شرکت با من 
همکاری می کرد. تقریباً ساعت 1 شب شد که 
فقط طراحی و ساخت سر پرس دستگاه مانده 
بــود. تا صبح ماندم و آن را تکمیل کردم. بعد 
دیدم بعضی از جاها را اشتباه بسته ایم. این قدر 
دســتگاه پیچیده بود که فقــط ده دقیقه به 
دستگاه زل زدم تا فرایند کاری آن را متوجه 

بشوم و آن را حفظ بشوم.
از فرایندهای مختلف آن فیلم گرفته بودم و 
مدام به سراغ فیلم ها می رفتم. خالصه تا این ها 
را اصالح کنم ســاعت 5 بعدازظهر شده بود و 
دیگر خسته شده بودم. رفتم باال در نمازخانه و 
دو ساعت استراحت کردم و بعد آمدم پایین و 
تا آچار را دست گرفتم در بلندگو گفتند آقای 
حمید علیمی آمدند و قرار است برنامه ای در 
نمازخانه برگزار شــود، آچارها را پرت کردم 
روی دستگاه و رفتم نمازخانه، مهندس نکویی 
هم کنارم بــود و این صحنه را دید و خندید. 
چند وقتی هم بود کــه روضه نرفته بودیم و 
مجلس خیلی خوبی بود. آقای علیمی قبل از 
این جلسه برای بازدید آمده بودند و من اصاًل 
متوجه نشده بودم، بعد که پخش زنده ایشان 
را دیدم متوجه شــدم که آقای علیمی باالی 
ســر ما هم آمده بود. بعد از مراسم، مهندس 
نجات بخــش به من گفتند؛ اگــر می توانی تا 
مسئول کارگاه  1

CNC مسئول بخش  2

پایان ساخت دستگاه خانه نرو. دو روز بود که 
خانه نرفته بودم و می خواستم بروم خانه ولی 
دیگر نمی شــد. مهندس نجات بخش هم خانه 
نمی رفتند و نمی شــد خوابید و باید فقط کار 

می کردیم. 
به مهندس نجات بخش گفتم؛ شما با گرفتن 
روضه به ما انرژی بدهید ما کاًل بهیار می مانیم 
دو ساعت بعد دستگاه تقریباً تکمیل شده بود. 
دستگاه را گذاشته بودم روی شاسی دستگاه 
قبلی، چیزهایی که می شــد را از دستگاه قبل 
اســتفاده کردیم و فقط قلب دستگاه را عوض 
کرده بودیم. اولین دســتگاهی که ســاختیم 
در شــرایطی بود که همه جــا قرنطینه بود و 
با امکانات اولیه که در شــرکت داشــتیم آن 
را ســاختیم مثاًل؛ خیلی از قطعه ها را از روی 
شــتاب دهنده باز می کردیم و می بستیم روی 
دســتگاه کش زن. البته برق کاری دســتگاه 
انجام نشده بود. دستگاه یک جسد خالی بود. 
صبــح مهندس نکویی آمد و من هم کار را به 
ایشــان تحویل دادم و رفتم خانه. به بچه های 
برق هم گفتم بــرق آن را تکمیل کنید. بعد 
از دو روزآمدم شــرکت. یــک نیرو برقی به ما 
دادند و من هم کمک او ایستادم و برق کشی را 
انجام دادیم. یک روز و نیم هم راه اندازی برق 
دستگاه طول کشید و برنامه را هم از دستگاه 
قبلی گرفتیم و چند تغییر در آن ایجاد کردیم. 

با این حساب دستگاه پنج روزه تکمیل شد. 
آلتراســونیک را به دســتگاه وصل کردند. 
شنیده بودم که دســتگاه آلتراسونیک خیلی 
حســاس اســت ولی عمق آن را درک نکرده 
بودم. خــود مهندس نجات بخــش آمد پای 
دستگاه. دســتگاه یک ماســک دوخت ولی 
آلتراســونیک شکســت. ده میلیون ضرر زده 
شــد. واقعاً آلتراســونیک دانش باالیی دارد. 
آلتراســونیک بعدی را آوردند بازهم شکست 
ما هنــوز آلتراســونیک را نســاخته بودیم و 
آلتراســونیک ها را خریده بودیــم. )البته اآلن 
دیگر خودمان می ســازیم(. در چهل وهشــت 
ســاعت حدود بیســت هورن3  شکسته شد. 
خود مهندس هم پشــت دستگاه نشسته بود. 
اعصاب همه به هم ریخته بود چون هم دستگاه 
می دوخت و هم می شکست. همه بچه ها مدام 

روی برد و بقیه قسمت ها کار می کردند. 
به من هم اجازه نمی دادند باالی دســتگاه 
بیایم، مهندس نجات بخــش به من می گفت 
برو و دســتگاه بعدی را بســاز. بیست دقیقه 
Horn  3

نداشتند. به یکی از رفقای خودمان گفتم که 
اآلن وضعیت چگونه اســت؟ گفت؛ اآلن همه 
روی پروژه ماسک تقســیم شدیم ولی پروژه 
ســاخت دستگاه کش زن ماســک کاًل عقب 
اســت. تقریباً پنجاه دستگاه تولید پد ماسک 
داشتیم ولی دستگاه کش زن ماسک نداشتیم. 
رفتیم کمک چند تــا از رفقایی که روی این 
پروژه کار می کردند. دیدم دســتگاه کش زن 
را از روی فیلــم و عکس تــا 90 درصد پیش 
برده اند و قســمت سخت تحقیق و توسعه آن 
مانده اســت. یادم می آید کــه خود مهندس 
نکویی تا شــب روی دستگاه کار می کرد و تا 
می رفت مهندس نجات بخش تا صبح می آمد 
باالی دستگاه. مشکل ما این بود که دستگاه، 
کش را دوخــت نمی زد. پنج تــا از آن را هم 
ساخته بودیم. احســاس کردیم هنوز مسئله 

نیاز به کار دارد.
واقعــاً پروژه ســختی بــود و در زمان کم 
نمی شــد آن را انجام داد و باید وقت بیشتری 
می گذاشتیم و با آزمون وخطا پیش می رفتیم. 
با چیزی  مهنــدس نجات بخش می گفتنــد 
که هســت باید پیش بروید. چون ما تا اینجا 
تجربه داریــم و اگر قطعــه ای را عوض کنیم 
باید تازه از اول تجربه کســب کنیم. به لطف 
خدا فردی پیدا شد که کارگاه ماسک داشت، 
مهندس نکویی به من گفتند؛ می خواهی بروی 
و دستگاه کش زنشان را ببینی؟ اول گفتم؛ نه 
نیاز نیســت و حرف های مهندس نجات بخش 
را به ایشــان گفتم؛ اما بعــدش گفتم برویم و 
ببینم ضرر ندارد. رفتیم و دســتگاه را بازدید 
کردیــم و دیدیم دستگاهشــان با آن چیزی 
که ســاخته بودیم خیلی فرق دارد. دســتگاه 
ریزه کاری زیادی مثل گرفتن کش، چرخاندن 
آن، حرکــت نوار نقاله ها و... داشــت. با دیدن 
دستگاه کش زن یک لحظه خودمان را باختیم. 
صاحب کارگاه ماسک ســه دستگاه کش زن 
ماسک داشــت که دوتای آن ها کار می کرد و 

یکی در دست تعمیر بود. 
مهندس نکویی از صاحب کارگاه پرســید؛ 
می شــود یکی از این دستگاه ها را به ما قرض 
بدهید تا الهامــی از آن بگیریم. اول گفت نه 
تنظیمات دســتگاهم به هم می ریزد و ساعت 
هفت هم تعمیرکار می آید تا این دســتگاه را 
تعمیر کند. گفتیم تا ســاعت هفت بعدازظهر 
دستگاه را برمی گردانیم. صاحب کارگاه دیگر 
چیزی نگفت. دســتگاه را ساعت 3 بعدازظهر 
آوردیــم و بررســی کردیم و ســاعت هفت 

اوایل فروردین یکی از دوستانم که در 
شرکت هم نیســت ساعت سه شب یک 
پخش زنده اینســتاگرام از شرکت بهیار 
گذاشــته بود. وقتی آن را دیدم برانگیخته 
شــدم. این موضوع که شب عید بچه ها و 
مهندس نجات بخش در شرکت مشغول 
هســتند ولی من اینجا دارم اســتراحت 

می کنم روحم را به درد آورد.
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بعد گفت؛ ســاختی؟ گفتم نــه. گفت؛ کاری 
 CNC نمی خواهد انجــام دهی که به بچه های
بگو از قبلی ها یک ســری دیگر بســازند. بعد 
خودش آمد و گفت پنج تای دیگر هم بسازید. 
فکر می کنم ســفارش می گرفتنــد. ما دیگر 
شروع کرده بودیم که ظاهراً مهندس رفته بود 
و گفته بود چهل تا دســتگاه دیگر بسازید. در 
همین زمان اولین دستگاه جواب داد و هورن 
آن را آلومینیومی کردند تا کمتر بشکند. دیگر 
پشت ســر هم قطعه می آمد و من می دانستم 

هر قطعه برای کجاست.
 به پنجمی نرســید که بــه من گفتند برو 
مأموریت و دســتگاه قبلی را نصب کن. من و 
آقای فتحیان حدود یــک هفته تهران بودیم 
و روی دســتگاه کارکردیم تــا باالخره جواب 
داد. خالصه یک شــبانه روز با آن دســتگاه، 
کش ماســک دوختیم. دیگر ما دستگاه ها را 
تحویل دادیم و برگشتیم اصفهان. دو روز بعد 
گفتند دستگاه خراب شــده است و برگشتیم 
تهران. واقعاً استرس داشت و مهندس را درک 
نمی کردم که چرا هنــوز جواب نگرفتیم ولی 
چهل تاچهل تا دستگاه می سازد؟ مقداری پول 
در مجموعه شــارژ شد و گفتند چهل تا دیگر 
بسازید. کسی را نداشتیم که بداند این قطعات 
اآلن کجا دپو شــده اند؟ واقعــاً کار مثل زمان 

جنگ پیش می رفت.
در عین اینکه کســی مسئولیتی به دوش 
نداشت ولی کارها پیش می رفت. گاهی اوقات 
به من زنــگ می زدند ولی اکثر کارها خودش 
 CNC پیش می رفت. مثاًل آقــای احمدی در
فایل اولی که به ایشــان دادم را دســته بندی 
کرده بودند و خودشــان می دانستند که کدام 

قطعه ها را باید بزنند. 
خط تولید نداشــتیم، همه چیز کف کارگاه 
بود. تازه بعضــی از قطعه ها هم نیاز به اصالح 
داشت و ما در مأموریت این کار را می کردیم. 
بعد تعداد دستگاه های کش زن از 80 عدد به 
60 عدد رســید و کارها بیشتر سامان گرفت. 
بیشــتر مأموریت می رفتیم. من تقریباً سی تا 
دســتگاه را در مأموریت نصب کردم. خالصه 
یــک روز از مأموریت برگشــتم و دیدم هیچ 

دســتگاهی در شرکت نیست. آقای گل احمر 
در طی دو هفته ســوله ای را آماده کرده بود و 
همه چیز را منتقل کرده بود. دستگاه ها باید از 
شــرکت باز می شد و می رفت سوله ی بسیج و 
بسته می شد ولی ماکسی را نداشتیم که آن ها 
را ببندد. چند نفر بلد بودیم ولی همه مأموریت 
بودیم. تازه شــروع کردند به جذب نیرو و ما 
شروع کردیم به آموزش دادن. یک انبار زدند 
تا قطعات درست شــود. واقعاً آقای گل احمر 
زحمت کشــیدند. اآلن همــان چندنفری که 
آموزش دیدند، مأموریــت می روند. ولی واقعاً 

من و آقای فتحیان حدود یک هفته 
تهران بودیم و روی دستگاه کارکردیم تا 
باالخره جواب داد. ما دستگاه ها را تحویل 
دادیم و برگشــتیم اصفهان. دو روز بعد 
گفتند دستگاه خراب شده است و برگشتیم 
تهران. واقعاً استرس داشت و مهندس را 
درک نمی کردم که چرا هنوز جواب نگرفتیم 

ولی چهل تاچهل تا دستگاه می سازد؟

معلوم نیســت که کار چطور جمع شد و چه 
کسی آن را مدیریت کرد. واقعاً برای راه اندازی 
اولین دســتگاه هیچ کســی به اندازه مهندس 
نکویی و مهندس نجات بخش زحمت نکشیدند. 
شــب ها با مهندس قانع پور پای دستگاه کار 
می کردند تا دســتگاه راه بیافتد و من حسرت 
داشــتم ببینم چطور می شــود ولــی به من 
می گفتند شــما برو و بقیه دستگاه ها را بساز. 
تازه اینجا فهمیدم که شــرکت بهیار چیست. 
سی تا دستگاه اول که ساخته شد مهندس به 
همه گفت بروید سراغ کارهای خودتان. بعضی 
وقت ها من هم کم می آوردم و بعضی از کارها 
عقب می افتاد. اوایل کــه مأموریت می رفتیم 
خیلی بد بود و دســتگاه ها آمــاده نبود. طعنه 
می زدند که شــرکت شما مگر خودش کارگاه 
ندارد که اینجا روی دســتگاه ها کار می کنید؟ 
ولی بعدها نه.دیگر بهیار مقتدرانه عمل می کرد. 
می گفتیم باید زود دستگاه شمارا راه بیندازیم 
که می خواهیم جاهای دیگری برویم. روزهای 
اول دســتگاه چینی را به روی ما می آوردند و 
می گفتیم دســتگاه چینی کــه کار می کند از 
شرکتی آمده است که سی سال است دستگاه 
کش زن تولید می کند. شما دستگاه خارجی ها 
را ببینید سال به ســال ورژن های جدید تولید 
می کنند. ولی ما در طی هفت روز دســتگاه را 
ســاخته بودیم. البته این اواخر دیگر این طور 
نبود و دستگاه ها را بااقتدار نصب می کردیم و 
آموزش می دادیم. اوایل جواب همه را می دادیم. 
چرا صدا می دهد؟ چرا هورن می شــکند؟ اآلن 
دیگر می توان گفت دســتگاه بی عیب است و 

مشکلی ندارد.
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متن پیش رو خالصه ای از صحبت های مهندس امینی، یکی از مهندسین صنایع شرکت بهیار صنعت می باشد. مهندس امینی از اتفاقات پیش آمده از زمان حضور 
یک ساله اش در شرکت بهیار صنعت تا ماجرای تولید ماسک توسط شرکت را روایت می کند. او هم اکنون به عنوان یکی از مسئولین سوله ی بسیج وظیفه ی ساخت 

دستگاه های تولید ماسک را برعهده دارد.

 شکل گیری سوله بسیج  

به ما می گویند نخ تسبیح
مصاحبه با مهندس امینی

مشــغول انجام دادن پایان نامه در دانشــگاه 
امیرکبیر بــودم. پایان نامه ام خیلی ســنگین 
بود. قبــل از آن هم متأهل شــده بودم. برای 
پایان نامه ام نیاز داشــتم که پانصــد مقاله را 
مطالعه کنــم. بعد از خواندن این مقاله ها باید 
سازمان های نوآور)مثل شرکت بهیار صنعت( 
را اعتبار سنجی می کردم. به خاطر فشارهای 
پایان نامه بعضی اوقات وسوســه می شــدم که 
داده ســازی کنم و پایان نامــه را جمع کنم. 
بعضی ها به من می گفتند که این کار را بکنم 
اما خودم قبول نمی کردم. همین پافشــاری ها 
باعث شد تا با شرکت بهیار صنعت آشنا شوم. 
از جاهــای مختلف شــرکت بهیــار را به من 
معرفی می کردند و من حس کردم که در این 
شرکت خبری هست. یک روزآمدم شرکت و 
ازقضا مهندس نجات بخش هم نبودند و رفته 
بودند شهرک ســالمت، من هم رفتم شهرک 

ســالمت و با ایشــان صحبت کردم و گفتم 
می خواهــم برای کار به شــرکت بهیار بیایم، 
گفتند اگر برای سربازی می خواهی بیایی نیا 
ولی اگر برای کار می خواهی بیایی، بیا. قبل از 
آن خیلی تردید داشــتم. در شغل قبلی ام هم 
حقوق داشــتم و هم اینکه به من گفته بودند؛ 
سربازی ات را درســت می کنیم؛ اما احساس 
کردم چون شــرکت بهیار فضای خوبی دارد 
باید به اینجا بیایم. استخاره هم گرفتم. اول کار 
هم شک داشتم بیایم یا نه چون که رشته من 
صنایع بود اینجا اعتقادی به صنایع نداشتند. 
مردادماه پارسال وارد قسمت qc شتاب دهنده 
شرکت شدم و سعی کردم فرایندهای ساخت 
را ســرعت ببخشم. قبل از اینکه کنکور بدهم 
همیشه دوست داشتم مفید باشم و به جامعه 
خودم خدمــت کنم. این حس مفید بودن در 
دلم بود تا اینکه آمدم بهیار و مشغول شدم تا 

به اسفندماه رسیدیم.
شنیدیم که یک بیماری در چین آمده است، 
به ذهنمان هم خطور نمی کرد که این بیماری 
به کشــور ما می آید و همه را درگیر می کند. 
اوایل اسفند که باخبر شدیم کرونا جدی شده 
اســت، مهندس گفتند می خواهیم ماســک 
تولید کنیــم و افراد مختلف درگیر شــدند. 
اول تصور می کردیم که مهندســان مکانیک 
کارهای طراحــی آن را انجام می دهند و بقیه 
خیلی درگیر نیســتند اما کم کم دیدیم بحث 
ماسک تمام شــرکت را در برگرفت. مهندس 
نجات بخش هم می گفتند باید هرکســی یک 
قســمت کار را دست بگیرد و کمک کند. من 
هم رفتم کمک بچه ها اما دیدم فایده ندارد. به 
مهندس گفتم اگر می خواهید کاری درزمینه 
کرونا انجام بدهید من هستم. مهندس گفتند 
داســتان این نیســت که من برای شما کار 
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تعریف کنم، خودتان باید بروید وسط میدان و 
جای خودتان را پیدا کنید. رفتم وســط کار و 
دستگاه ها و قطعه ها را نگاه کردم. دو سه هفته 
یک بــار می رفتم خانه. لحظات لذت بخشــی 
بود. شاید آسایش نداشتیم ولی آرامش خوبی 
داشتیم. چیزی که برای من جالب بود این بود 
که در شرکتی مثل بهیار صنعت که این همه 
تعهد کاری دارد به ســرعت اولویت بندی خود 
را تغییر داد و به ســمت ســاخت دســتگاه 
ماســک رفت. با دیدن چند فیلم و مشــورت 

همدلی و یگانگی بین بچه ها شکل گرفت. تا 
اینکــه دســتگاه ها راه افتاد و یک دســتگاه 
را برای کربــال آماده کردیــم. اینکه رهبری 
می گویند باید خودمان کشــور را بســازیم را 

حس می کردم. 
اآلن در ســوله ی بســیج صد نفر مشغول به 
کار هســتند و بیست دستگاه بدنه زن و سی 

دستگاه کش زن در سوله وجود دارد.
در دوران دانشجویی رفتم خواستگاری، شغلی 
هم در کنار آن داشتم. البته به صورت پروژه ای 
بود و من هم به خاطر پایان نامه ام مجبور شدم 
آن کار را رها کنم. بهیار را در شرایطی انتخاب 
کردم که کار سربازی ام مانده بود، می خواستم 
ازدواج کنم و دوســت نداشــتم از پدرم هم 
پــول بگیرم. همان موقع هم اعتقاد داشــتم 
اگر ازدواج کنم خدابرکــت آن را می دهد. از 
طرف دیگر شــرکت بهیار جایی بود که واقعاً 
داشت کارهای خوبی انجام می داد. به برکت 
بهیار و کرونا هم مشکل مالی و سربازی ام حل 
شد و هم اعتبار الزم را بین بچه های شرکت 
پیدا کردم. اگر مــا را کربال ببرند دیگر عالی 
می شــود. قباًل در صوت های حاج آقا مجتبی 
تهرانی شنیده بودم که مدام سیگنال هایی به 
قلب آدم می رسد. البته وسوسه ها هم می آید 
ولی اینجا مهم انتخاب شما است. وقتی شما 
یک الهام را انتخاب کنیــد در مرحله بعدی 
پذیرش الهام راحت تر اســت از آن طرف هم 
اگر وسوسه را انتخاب کنید بار بعدی پذیرش 
الهام ســخت تر می شــود. به نظرم وقتی که 
انتخاب های صحیحی انجــام دادم، خدا هم 
کمــک کرد. چه در ازدواجــم و چه در بهیار 

ماندنم.
وقتــی می خواســتم خانه را رهــن کنم به 
صاحب خانــه گفتم تازه عروســی کــردم و 
می خواهم زندگی را شروع کنم. او هم بیست 
میلیون از قیمــت اولیه رهن راکم کرد. همه 
این ها را از در بهیار بــودن می دیدم. این قدر 
بچه های سوله ی بسیج من را دوست داشتند 
که نزدیک عروســی ام که شــد چهار نفر از 
بچه ها برای اسباب کشی آمدند و کمکم کردند 
و حتی یک ریال هم از من پول نخواستند. دو 
سه نفر آن ها برای من می خواستند پول واریز 
کنند تا عروسی ام را راحت بگیرم. این ظرفیت 
را با تئوری های مهندســی نمی توان تحلیل 
کرد. تا دل فرد با شما نباشد با صدتا سیستم 

نظارتی هم نمی شود این کار را کرد. 

شنیدیم که یک بیماری در چین آمده 
اســت، به ذهنمان هم خطور نمی کرد که 
این بیماری به کشــور ما می آید و همه را 
درگیر می کند. اول اسفند که باخبر شدیم 
کرونا جدی شده اســت، مهندس گفتند 
می خواهیم ماســک تولید کنیــم و افراد 
مختلف درگیر شدند. اول تصور می کردیم 
که مهندسان مکانیک کارهای طراحی آن را 
انجام می دهند و بقیه خیلی درگیر نیستند اما 
کم کم دیدیم بحث ماسک تمام شرکت را 

در برگرفت.

گرفتن، مهندسین شــرکت توانستند دستگاه 
را بســازند. از جایی به بعد که دستگاه ساخت 
شد کارها روی روال افتاد. اصطالحاً به بچه های 
صنایع می گویند نخ تسبیح، بچه های مختلف 
دانه های تسبیح هستند و ما نخ تسبیح. گفتند 
می خواهیم پنج دستگاه بسازیم و شما ارتباط 
بین بچه ها باشــید تا دستگاه ها به موقع برسد. 
مشغول این کار شدم. همه نقشه ها را یک جامع 
جمع کردم، آمار قطعات را می گرفتم و پیگیری 
می کردم که قطعه ها زودتر برســد. در کنار آن 
توانستم کلی تجربه هم کسب کنم تا دستگاه ها 

ساخته شد.
بعد شــرکت تصمیم گرفت که مکانی را اجاره 
کند تا همه دســتگاه ها به آنجا منتقل شــود. 
مهندس من را صدا زد و گفت ســوله ای اجاره 
کردیم. برویــد و آماده اش کنیــد. رفتیم و از 
صفر ســوله را آماده کردیم. برق کشی، تهویه، 
موزاییک کردن، چینش دستگاه ها، جذب نیرو 
و... را انجام دادیم. واقعاً تجربه خوبی بود. اینکه 
شــما بتوانید یک مجموعه را راه اندازی کنید 
بسیار خوب است. افراد جذب شده قباًل کارهای 
غیر مرتبــط انجام داده بودند و حاال باید آن ها 
را آماده ی کار با دستگاه ماسک می کردیم. در 
کنار آن ها خودم هم چیزهای زیادی یاد گرفتم. 

)ادامــه صفحه چهار(بگیرند آن ها نیز 
باید بر اساس این سیاست ها امور اقتصادی 
را تنظیم کنند. اگر دقــت کنیم در میان 
کشورهای مختلف این درگیری وجود دارد. 
اروپا، چین، آمریکای جنوبی و در هرکجای 
این جهان که باشــیم آنچه تعیین می کند 
که ما چه چیــزی تولید و یا مصرف کنیم 

این سیاست هاست.
طرح بحث اقتصاد مقاومتی ریشــه در 
چنین درکی از جهان دارد. در این اقتصاد، 
اساس حرکت بر روی مســئله تولید قرار 
دارد؛ امــا اگــر بخواهیم در جامعــه بازار 
تولید کنیم چگونه ممکن اســت؟ مگر نه 
اینکه سیاســت های مالی جهانی مانع این 
امر اســت؟ پس ما با چه توانی می خواهیم 

مقاومت کنیم؟
راه گریز از مصائب و مشــکالت، اقتصاد 
دانش بنیان به معنای اصیل آن هســت که 
پیش روی ما قــرار دارد. چراکه اگر از آن 
مراقبت شــود می تواند گره های مســیر را 
باز کند. باید توجــه کرد که این اقتصاد را 
نیز با کلماتی مثل تجاری سازی مخدوش 
نکنیم. اقتصاد دانش بنیان ازآنجاکه به جای 
تکیه بر بازار و کســب پول، اساس خود را 
بر دانش و بســط آن در جهت خدمت به 
انسان ها می گذارد، اهمیت می یابد. پول نیز 
در این مسیر نقش هموار کننده مسیر را بر 
عهده دارد. تولید با محوریت شــرکت های 
دانش بنیان، می تواند بن بست ها را شکسته 
و حیــات را بر پیکر اقتصاد و جامعه جاری 

سازد.
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متن پیش رو مصاحبه با مهندس گل احمر می باشد، ایشان به محض ورود شرکت به مسئله ی تولید ماسک، تالش های زیادی در راستای خریداری پارچه ی 
ماسک، مواد ضدعفونی کننده و اخذ مجوزهای الزم جهت تولید ماسک و مواد ضدعفونی کننده کردند،  همچنین مهندس گل احمر در راه اندازی سوله ی بسیج 

)مختص تولید ماسک( نقش ایفا کردند و هم اکنون در همان سوله مشغول به کار می باشند.

 شکل گیری سوله بسیج  

سوله ای در قلب خیابان بسیج
مهندس گل احمر

مسئله ی    به  ورودتان  ماجرای  ســؤال: 
توليد ماسک را توضيح دهيد؟

روز بعد انتخابات بــود. کم کم زنگ خطر 
کرونا در کشور به صدا درامد.

داشــتم به طرف شــرکت بهیــار حرکت 
می کردم کــه مهنــدس نجات بخش به من 
زنگ زدند و با اضطراب   پرسیدند که پارچه ی 
ماسک از کجا گیر می آید؟ کمتر پیش می آید 
ایشان اضطراب پیدا کنند؛ چند سال است که 
ایشــان را می شناسم و موارد کمی این چنین 
پیش آمده است که ایشان یک دفعه مضطرب 
شــده اند. نشــانی آقای احمدی کارخانه ی 
ظریــف پلیمــر را دادند و گفتند از ایشــان 
پرس وجویی کنم و ببین پارچه ی ماسک را از 

چه طریقی می توانیم تهیه کنیم؟…
بعد از تماس مهندس، یک ســاعت کنار 

خیابان زمین گیر شــدم؛ یعنی وقتی داشتم 
می آمدم و به این وآن زنــگ می زدم که این 
پارچه از کجا تهیه می شــود؟ گوشــی را که 
می گذاشتم، تلفن بعدی از آقای نجات بخش 
بود که »فالن مــورد را هم پیگیری کن!« و 
همین طور ادامه داشت. نه پارچه ی ماسک را 
می شــناختیم و نه جزئیاتش را می دانستیم، 
بحث مــواد ضدعفونی کننــده هم زمان باال 
گرفت. آن هم بســیار جدی  بود که هم زمان 

باید دو کار را جلو می بردیم.
به شــرکت بهیار که رسیدم با مهندسین 
شــرکت صحبت هایی کردم و با یک سری از 
مهندســین گروه مواد شــروع به جست وجو 
پارچه ی ماســک کردیم. آقای نجات بخش، 
مهندسین گروه مکانیک را بسیج کردند که 
دســتگاه تولید ماسک را شــروع به ساختن 

کنند.
کارها شــروع شــد و شــبانه روزی کارها 
پیگیری می شد. جالب اینجا بود که خدا هم 
انرژی عجیبی به بچه های شــرکت داده بود 
ســازمان »غذا و دارو« چند کیلومتر بعد از 
ســپاهان شهر است و فکر می کنم از شرکت 
بهیار تا آنجا حدوداً 35 کیلومتر اســت. در 
یــک روز فقط ســه بار به ســازمان »غذا و 
دارو« برای گرفتن مجوز رفتم. زمانی بود که 
همه ی ارگان ها به ســازمان غذا و دارو آمده 
بودنــد چون برای کارکنانشــان نیاز به مواد 
ضدعفونی کننده داشــتند و از طرفی ما هم 
مجبور بودیم ســهمیه ی الکلمان را بگیریم. 
بعد از گرفتن ســهمیه الکل آن را بین فقرا 
و نیازمندان، کارکنان خودمان و شرکت های 

شهرک توزیع کردیم.
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در آن گیرودار که الکل گیر نمی آمد، 
شخصی ذخیره ی الکل داشت و الکلش 
را ۹۰ میلیون تومان به ما فروخت، الکلش 
را تست کردیم و دیدیم کیفیتش خوب 
است. حدود ۹۰ میلیون تومان دیگر الکل 
داشت که به ما رایگان هدیه کرد. در آن 
زمان هر کس الکل داشت چندین برابر از 

او می خریدند.

در آن گیــرودار که الکل گیــر نمی آمد، 
شخصی ذخیره ی الکل داشت و الکلش را 90 
میلیون تومان به ما فروخت، الکلش را تست 
کردیم و دیدیم کیفیتش خوب است. حدود 
90 میلیون تومان دیگر الکل داشت که به ما 
رایگان هدیه کرد. در آن زمان هر کس الکل 

داشت چندین برابر از او می خریدند.
داستان ماسک بسیار جالب بود. یک سری 
از افراد امتحان شدند. یک سری را می شناختم 
که پول های سنگینی داشتند و می دیدند که 
ما داریم ماسک و ژل ضدعفونی کننده توزیع 
می کنیم ولی از پولشان دریغ کردند. کسانی 
هم بودند که درآمد زیادی نداشــتند اما پول 
قابل توجهــی اهدا کردند و گفتند برای ژل و 

ماسک هزینه کنید.
با زحمت شــبانه روزی مهندسان شرکت 
دستگاه های بدنه زن ماســک تولید شد اما 
بحث کش زنی معضل شــده بود. مهندسان 
شــرکت، تحقیق و توسعه را بر روی دستگاه 

کش زن شــروع کردند امــا طبیعی بود که 
ســاخت دســتگاه کش زن زمان بر باشد. در 
همین زمان آقای مهندس مکاریان، پیشنهاد 

اســتفاده از ظرفیت حســینیه ها و نیروهای 
جهادی را برای حل مســئله کشــور مطرح 
کردند و قرار شــد تا بحث کش زنی ماســک 
توســط نیروهــای داوطلب مردمــی اتفاق 

بیافتد. این اتفاق در ابتدا با حسینیه ی ثاراهلل 
خمینی شهر آغاز شد و تجهیزات الزم جهت 
تولید ماســک در حسینیه مســتقر گردید 
و نیروهای جهادی مشــغول به کار شــدند. 
صحنه های زیبایی در همدلی مردم با شرکت 
بهیار اتفــاق افتاد، مثاًل؛ یکی از نیروها، خانم 
فوق  تخصص عفونی بود و در بیمارستان کار 
می کــرد. زمانی که برای اســتراحت به خانه 
می آمد، در حســینیه ی ثاراهلل مشغول به کار 

می شد و کش زنی ماسک را انجام می داد.
حســینیه ی ثاراهلل الگوی خوبی شــد تا 
نیروهای جهادی به صحنه بیایند. متأسفانه 
در حسینیه ی ثاراهلل تا ماجرای ماسک جدی 
شد بعضی از مسئولین حسینیه راه را اشتباه 
رفتنــد. مثاًل یکی از آن ها بــه من گفت که 
شرکت بهیار از ماسک فالن قدر سود می برد. 
گفتم؛ »شــرکت بهیار کار بر روی دســتگاه 
30 میلیاردی را برای ماســک یک ریالی رها 
کرده اســت«. آیا این 700 تومان ماســک 
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سودی برای شــرکت داشته باشد یا نداشته 
باشد؟ شــما حساب کنید که در حسینیه ها 
ماهــی 10 تــا 15 میلیون تومــان الکل و 
ضدعفونی کننده مصرف داشــتیم. روپوش، 
گان، تــدارکات، حمل ونقل، پذیرایی رایگان 
و… هزینه های سرســام آوری بود؛ اما بازهم 
این حسینیه ی ثاراهلل الگو شد که یک سری 
مســئولین امکاناتی را در اختیار قراردادند و 
بهیار هم دو دســتگاه بدنه زن را که خیلی 
ارزش داشت در حســینیه ی ثاراهلل مستقر 

کرد.
مهندس نجات بخش در قضیه ی ماســک 
چشمشان را روی مادیات بستند و گفتند چه 
سود و چه ضرر، فقط باید مشکل کشور حل 
شود. آن زمان جوابشان را دادیم و الحمداهلل 
گذر کردیم اما گردنه ی بســیار ســختی را 

پشت سر گذاشتیم.
مثاًل آقــای نجات بخش 15 شــب خانه 
نمی رفــت وزندگــی اش را گذاشــته بــود. 

همه چیزش را خالصاً و مخلصاً گذاشــته بود. 
دیدیم که وجودش را، پولش را، دستگاه 30 
میلیارد و ســودش را فدا کرده است. همه ی 

پروژه های حساس کشوری را زمین گذاشته  و 
فقط فکر درمان بیماران و دفع مشکل است. 
حاال این طرف عده ای حمله کردند و مزد این 
زحمات را می دهند که »آقای نجات بخش! تو 

نیروها را استثمار می کنی«،

این که روی این مســئله خیلی تأکیددارم 
برای این اســت که رنج عجیبی بود. شــاید 
اگر آقای نجات بخش آن پشــتوانه ی ایمانی 
را نداشــت، در این مقطع کار را رها می کرد 
و می گفت به جهنم! من نه یک دانه ماســک 
تولیــد می کنــم و نه ســود و ضــررش را 
می خواهم. من بودم این کار را می کردم. خدا 
را شــکر این مقطع رد شد و یک سری افراد 
ناخالص در این زمینه به لطف خدا از ما جدا 
شــدند و یک ســری نیروی خالص و وفادار 
با ما ماندند. مثــاًل در درچه تعدادی نیروی 
خیلی عالی با ما همراه شــدند. کار به جایی 
رسید که به نیروهای جهادی درچه می گفتیم 
خبر رسیده است که کشور نیاز به دو میلیون 
ماسک دارد، در مدت یک هفته  می توانید این 
دو میلیون را تولید کنید؟ می گفتند یا علی! 
شب و روز در حسینیه ها و مراکز و امام زاده ها 
نیروهای جهادی  تولید می ایســتادند.  برای 
هجمه ی تهمت ها را می دیدند ولی پشت سر 

شــبانه با خود صاحب سوله رفتیم و 
دیوار سوله را پایین ریختیم و دو سوله را 
به هم متصل کردیم. من اگر جای صاحب 
سوله بودم اجازه نمی دادم و می گفتم که 
اگر کســی تازه به این محله آمده باشد و 
او را نشناسیم حداقل یک چک یا برگه ی 

اعتباری باید بگیریم.
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ما ایستادند، چون می دانستند ما داریم چه کار 
می کنیم؛ جالب است بدانید که این نیروهای 
جهادی کســانی بودند که تــا یک ماه پیش 
آن ها را نمی شناختیم ولی این چنین قرص و 

محکم پشت ما بودند.
بــه اردیبهشــت ماه رســیدیم. دیدیم که 
نیاز کشــور باالست و شرکت بهیار هم دیگر 
ظرفیــت مکانی نــدارد و حجــم تولید باید 
بــاال برود. یــک روز بارانــی. یک دفعه آقای 
نجات بخش با دمپایی از شــرکت بیرون آمد 
و بــه من گفت که بیایید تــا برویم جایی را 
اجاره کنیم. آقای مکاریان ســوله ای را دیده 
بود و رفتیم چند ســوله ی دیگر را دیدیم و 
صحبــت کردیم. همان روز آقای نجات بخش 
به بنگاه دار گفت که کپی کارت ملی ایشــان 
)یعنــی من( را بگیرید و کارهای اجاره نامه را 
انجام دهید. ما ســریعاً رفتیم و کارهایش را 

انجام دادیم.
14 اردیبهشت شد. به سوله ی بسیج رفتیم 
و شــروع به کارکردیم. هنــوز صاحب اصلی 
سوله در سوله مشغول به کار بود و سوله هنوز 
ناتمام بود. از یک شنبه 14 اردیبهشت سوله 
را ازلحاظ مسائل بهداشــتی آماده کردیم و 
موازی با آن بحث نیروگیری و انتقال دستگاه 
و تجهیزات را شروع کردیم؛ سه روز بعد اولین 
ماسک ســوله ی بســیج بیرون آمد. نکته ی 
جالب اینجاســت که اگر شــرکتی بخواهد 
نیرو بگیرد او را راستی آزمایی می کند، مثاًل 
خود بهیار، یک نیرو را سه چهار ماه آزمایش 
می کــرد؛ اما ما ظرف چنــد روز 60 نفر نیرو 
گرفتیــم که بعد به حدود 100 نفر ارتقا پیدا 
کــرد. آن زمان رهبر انقــالب بحث رزمایش 
مؤمنانه را مطرح کردند. مهندس نجات بخش 
همــان زمان مقدار زیادی برنج و مواد غذایی 
از طریــق همــان نیروهای جهــادی درچه، 
دولت آباد و مناطق دیگر توزیع کرد. دلگرمی 
زیبایــی در محله ی درچه ایجاد شــد. قلوب 
آن ها به ما جذب شد و بعد از ماجرای سوله ی 
بســیج نیروهای زیادی به ما معرفی کردند؛ 
نیروهای طالیی که بعضاً عیب های دســتگاه 
را پیدا می کردند و شــبانه روز می ایستادند تا 

عیب دستگاه ها را پیدا کنند.
نمی دانــم چــه توانی داشــتیم کــه این 
دستگاه های ســنگین تولید ماسک را بدون 
جرثقیــل خالی کردیم. حســابش را بکنید! 
بچه ها با زبان روزه این دستگاه های سنگین را 

با دست، سوار و پیاده می کردند. همه چیزش 
معجزه بود که چطور توانستیم سوله را به این 

سرعت تجهیز کنیم و راه بیندازیم.
ســوله به ســرعت پر شــد و فضایی برای 
دستگاه های دیگر نماند. همان زمان معجزه وار 
بارهای الکل و پارچــه می آمد و هیچ فضای 
خالــی وجود نداشــت. به این فکــر افتادیم 
که ســوله ی کناری را اجاره کنیم، صاحبان 
سوله ی کناری قرار بود که به سرعت سوله را 
تخلیه کنند ولی لطف خدا این بود که خالی 
نکردند. سوله ی روبروی ما ازنظر تهویه بهتر 
بــود؛ و برای گرفتن ســوله ی روبرویی اقدام 

کردیم.
نه چکی به صاحب ســوله ی روبرویی داده 
بودیــم و نه حرفی زده بودیــم. طرف مقابل 
بدون این که نقطه ای روی کاغذ گذاشته شود 
یا چک و پولی بگیرد، پذیرفت. شبانه با خود 
صاحب ســوله رفتیم و دیوار سوله را پایین 
ریختیم و دو سوله را به هم متصل کردیم. من 
اگر جای صاحب ســوله بودم اجازه نمی دادم 

و می گفتم که اگر کســی تــازه به این محله 
آمده باشد و او را نشناسیم حداقل یک چک 
یا برگه ی اعتباری بایــد بگیریم. البته بعدها 
رفتیم و قول نامه نوشتیم و سوله را رسمی و 

قانونی اجاره کردیم.
ماســک  تولید  زمان وضعیت  باگذشــت 
در ســوله خوب شــد. مدتی بعــد بعضی از 
دســتگاه ها مشکلی پیدا کرد. در قضیه ی فاز 
بردها مشکلی پیدا شد. نمی دانستیم مشکل 
از برد است یا مکانیک. دستگاه جواب نمی داد 
و ســرعت باال نمی رفت. این هم یک گردنه ی 

سختی بود که بحمداهلل رد کردیم.
آقای نجات بخش گفت که چند روز دیگر 
هم صبر کنید مشــکالت حل می شود. انگار 
ایــن جمله ی مهندس را مــن باایمان گوش 
کردم. بعضی ها که از ما دستگاه ماسک خریده 

بودند شروع به اذیت کردند. دم سوله ی بسیج 
می آمدنــد، زنگ می زدند و باواســطه پیغام 
می دادند که دستگاهتان خراب است. بچه ها 
این سو و آن سوی مملکت می رفتند. اسفند و 
فروردین رد شده  بود و تقریباً 25 اردیبهشت 
بــود. برای واردکــردن دســتگاه ها پول های 
مملکت را دوباره بردند و وارد کردند. حاال که 
به قول ما خرشــان از پل گذشــت و حاال که 
بهیار ماســک ها و دستگاه ها را به آن ها داد و 
مشکالتی را حل کرد، شروع کردند به توسری 

زدن به بهیار.
زمان گذشت و شب تولد حضرت معصومه 
شد. شب تولد حضرت معصومه اول ذی الحجه 
مشکل دستگاه را پیدا کردیم. دستگاهمان تا 
150 ماسک در دقیقه تولید می کرد. شیرینی 
عجیبی بــود که خدا شــب تولــد حضرت 
معصومه به ما داد. مشکل دستگاه پیدا شد و 
عیب را رفع کردیم. تحقیق و توسعه را شروع 
کردیم. بســیاری از چیزها باید تغییر می کرد 
یک سری تغییرات در هورن 1ها و بردهایمان 
ایجاد کردیم و نتایج خیلی خوبی گرفتیم؛ اما 
دوباره دســتگاه به مشکالتی خورد، چند روز 
بعد در شــب تولد امام رضا دوباره مشکالت 
دستگاه را پیدا کردیم؛ و متوجه شدیم که باید 
دستگاه را با دو هورن راه اندازی کنیم. این کار 
را انجام دادیم و دستگاه تا تولید 210 ماسک 
در دقیقه پیش رفت. یک دفعه به دوستانی که 
داشتند روی دستگاه دو هورنی کار می کردند 
اشاره کردم و گفتم نگاه کنید باالسر دستگاه 
نوشته است دستگاه شماره ی هشت. این همه 
دستگاه آنجا بود، تقریباً 45 دستگاه بدنه زن 
آنجا بود و دستگاه شــماره ی هشت در شب 
تولد امام هشــتم درست شد. در این ها قطعاً 
خداوند می خواهد چیزی را به ما نشان دهد. 
امام رضا علیه الســالم کاممان را در آن شب 

شیرین کردند.
در ایــن  زمــان آمدم و به آقای موســوی 
گفتــم کش زنی  فروش شــرکت  مســئول 
کند اســت. خیلی از حســینیه های مردمی 
تعطیل شده بودند و نمی توانستیم از ظرفیت 
آن ها بهره مند شــویم. دوباره دست به دامان 
مناطق درچــه و دولت آباد شــدیم و مجدداً 

دوستانمان پای کار آمدند.
همچنان بحث کش زنی ماسک عقب بود، 
آقای مکاریان پیشــنهاد کــرد که خانم های 
Horn  1

زمان گذشت و شــب تولد حضرت 
معصومه شد. شب تولد حضرت معصومه 
اول ذی الحجه مشکل دستگاه را پیدا کردیم. 
دستگاهمان تا ۱۵۰ ماسک در دقیقه تولید 
می کرد. شیرینی عجیبی بود که خدا شب 

تولد حضرت معصومه به ما داد.
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سرپرســت خانوار را درگیر کارکنیم. ما هم 
سوله ی بسیج را توسعه داده بودیم تا بتوانیم 
فضایی برای کار خانم ها را در آن ایجاد کنیم، 
بعد دیدیم که شــرایط کار کردن در سوله ی 
بسیج برای خانم ها فراهم نیست و مشکالت 

زیادی دارد.
دنبال مکان مناسب می گشتیم. بهداشت 
می گفت باید مکان استریل باشد، سقفش بلند 
باشــد، گذر هوا داشته باشد و استانداردهای 
GMP2  را داشــته باشد. حاال در زبان بچه ها 

افتاده بود و به شوخی می گفتند »جی ام پیش 
خوب اســت؟ جی ام پیش درســت است؟«. 
این جی ام پی هم این وســط برایمان قوز باال 
قوز شد. هم جی ام پی ســوله ی بسیج و هم 
جی ام پی مراکزی که می خواســتند کش زنی 
کنند. واقعاً یک ســری حق بود و یک سری 
هم نادرســت بود. باالخره مکان مناسب پیدا 
شــد و از مشــهد زنان فاطمیون تا اصفهان. 
کم کم پانصد نفر مشــغول به کار شدند و به 

دو هزار نفر ارتقا پیدا کردند.
در ماجرای ماسک روح ایثار در مردم ظهور 
پیدا کرد و صحنه های زیبایی هم خلق شــد. 
باید بدانیم که هرزمانی این روحیه ی ایثار از 
بین برود دیگر کارها پیشرفتی نخواهد داشت. 
آقای طاهــرزاده صحبتی کردند که بســیار 
قابل تأمل بــود. می گفتنــد؛ در اوایل جنگ 
کمپــوت را که توزیع می کردند، این کمپوت 
تا خط مقدم می رفــت، من نمی خوردم و به 
ایشان می دادم، ایشان نمی خورد و به دیگری 
Good Manufacturing Practice  2

می داد و همین طور می رفت تا به خط مقدم 
می رســید. این معنای گذشت و ایثار بود. در 
همــان اوایل جنــگ باوجوداینکه تجهیزات 
پیشــرفته ی نظامی نداشــتیم اما توفیقات 
متعددی مانند عملیــات والفجر 8 به وجود 
آمده بود، اما اواخر جنگ شرایط فرق می کرد. 
ازلحــاظ تجهیزات،  تانک ها و موشــک های 
زیادی داشــتیم اما توفیق چندانی در جنگ 
پیدا نکردیم. چطور شــد که فاو را از دســت 
دادیم؟ آخر جنگ سرنیزه به کمپوت خورده 
و آب کمپوت کشــیده شــده  بود و تفاله ی 

میوه اش را به خط مقدم داده بودند!
ایــن تحلیل خیلی مهمی اســت. ببینید 
چه شــد؟ نیروی اول جنگ چــه بود که با 
دست خالی خرمشهر را آزاد کرد؟ نیروی آخر 
جنگ چطور شد که موشک داشت اما در آخر 

جنگ پشت جبهه ها خالی شد.

سؤال: خط توليد ماسک را به چه شهر و   
استان هايی فرستاديد؟

آقای نجات بخش ســرمایه ی سنگینی را 
برای ســاخت نود دستگاه خط تولید ماسک 
گذاشــت. دســتگاه های چینی هم در حال 
وارد شدن بود و مسئولین، بسیار از این بابت 
خوشــحال بودند و می گفتند کشور ازلحاظ 
تولید ماسک تجهیز شد. دستگاه های شرکت 
هم در حال رقابت با دستگاه های چینی بود، 
شرکت یک ســال دستگاه ماسک را گارانتی 
می کرد. از سرتاسر کشور آمدند و دستگاه ها 
را خریدند. می گفتند دستگاه های ایرانی عیب 

دارد. دستگاه های ما خوب پیش می رفتند و 
یک باره عیب ها شــروع به پیدا شدن کرد. در 
همان بحبوحه ی  پیدا کردن عیب دستگاه ها 
و عقب افتادن زمان تحویل دستگاه ها، بازهم 
عده ای دستگاه ایرانی را انتخاب کردند. یک 
فرد از کرمانشــاه آمد و از ما دستگاه خرید. 
دســتگاه ها را برد و با همان لهجه ی کردیش 
گفت »شــما کمر تحریم را شکســتید، شما 

َمردید«.
دستگاهی به زاهدان ارسال کردیم. مردم 
در زاهدان دوروبر مهندسان ما را گرفته بودند 

و باروی باز آن ها را پذیرفتند.
دســتگاه هایمان بــه قم رفــت و در حرم 
حضرت معصومه نصب شــد. چند دســتگاه  
نیز به کربال فرســتاده شد. آیا آن فرد چینی 
باید به حرم امام حســین دستگاه می داد یا 
مِن شیعه؟ آیا آن چینی باید به حرم حضرت 
معصومه دســتگاه می داد یا من می دادم؟ آیا 
ماسک سراســر کشور را چینی ها باید تأمین 
می کردند یــا یــک Made in Iran روی این 
دستگاه ها می خورد؟ خب این هم لطف خدا 
بود که دستگاه های ما به سراسر کشور رفت 
و ســرویس دهی هایش انجام شــد. خیلی  از 
افراد شــرکت بهیار و تفکر آن را شناختند و 

فهمیدند که باقدرت ایستاده ایم.
وقتی دســتگاه ها به سراســر کشور رفت، 
آن قضیه ی »ما می توانیم« دوباره زنده شــد. 
اســفندماه دو نفر از مهندسان شرکت برای 
تعمیر دستگاه شتاب دهنده به سوریه رفتند. 
ژنرال ســوری اشک در چشمانش جمع شده 
بود و گفته بود که به بشــار اسد می گویم که 
ایرانی ها آمدند و این دســتگاه ها را دســت 
کردند. اگــر مهندس ما نمی رفت دســتگاه 
را تعمیــر کند، چه کســی می رفت؟ آلمان، 
انگلیس، فرانسه و آمریکا. این همه در سوریه 
شهید دادیم و رنج کشیدیم و حاال راه را برای 
استعمارگر بازکنیم؟! در کشور هم همین طور 
شــد؛ در بحث ماسک رنج های شبانه روزی را 
به جان خریدیم و حاال هتل چینی ها بازشده 
است. البته سرتاسر کشور می گویند دستگاه 
چینی یک طرف و دســتگاه شرکت بهیار هم 
یک طرف. ان شــاءاهلل در آینده بازخوردهای 
بعدی را هم که ببینند دستگاه چینی را کنار 
می گذارند و نگاهشان به سمت داخل می آید.
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 هزینه دانش  

اقتصاد سوپرمارکتی
مهندس نجات بخش
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خصوصي تنها به سود خود فکر می کند. ولي 
یک اقتصاد مردمي و دانش بنیان هم در حال 
شکل گیری اســت که اصالت آن حل مسئله 
نظام و کشور است. اقتصاد مردمي هرکجا که 
مسئله نظام و کشور مطرح باشد حضور پیدا 
می کند اما در آن پول هم هســت. اینکه چه 
اتفاقي در آن بیافتد مشخص نیست. در اکثر 
پروژه های مــا این وضعیت وجود دارد. وقتي 
ما پروژه ساخت شتاب دهنده را شروع کردیم 
کســي ما را تضمین نکرده بــود. 99 درصد 
پروژه های مــا در اینجا کارفرما ندارد. این به 
این معني نیســت که ما پولدار هستیم، بلکه 
بــراي ما خیلي طبیعي اســت که هر دو ماه 
یک بــار موجودي ما صفر می شــود و دوباره 
ســرپا می شویم. اتفاق افتاده است که ما پنج 
ماه حقوق نداده ایم. قطعاً این اتفاقات منطقي 
نیست، ولي وقتي درراه تولید قدم می گذارید 

این مسائل را نیز به همراه دارد.
براي اینکه اقتصاد مردمي شکل بگیرد نیاز 
بــه اعتماد دارید. اگر به ایــن اقتصاد اعتماد 
نکنید هیچ اتفاق مثبتي در کشور نمی افتد. 
یــا باید این اقتصاد را در حد یک کار کوچک 
تنزل دهید که من بــه آن مي گویم اقتصاد 
ســوپرمارکتي، یا باید بروکراســي و قوانین 
عجیبي بــراي آن ترتیب بدهیــد که همان 
وضعیــت دولتي را به خــود می گیرد. فرقي 
ندارد اگــر بخش خصوصي هم همان قوانین 
و بروکراســي دولت را قــرار بدهد، بهره وری 
کاهش پیدا می کند. چیزي که براي ما مهم 
اســت این است که این کار را به یک کاسبي 
تنزل ندهیم. متأســفانه در کشــور همیشه 
کارهاي بزرگ را با همین نگاه کاســب کارانه 
تنزل دادیــم. از حرف هایی که براي مدافعان 
حرم زدیم تا نگاهــي که به اقتصاد داریم. ما 
به دنبال اقتصاد مردمي هستیم و این مسئله 
یک نگاه بلندمدت می خواهد و پایه آن اعتماد 
به آدم ها اســت. اگر ما هم به صورت اقتصاد 
ســوپرمارکتي کار می کردیم خیلي راحت تر 
بودیم و بار آن هم روي دوش هیچ کسی نبود. 
وقتي شما می خواهید کار بزرگي انجام دهید 

و عدالت را رعایت کنید کار دشوار می شود.
مثال آن را بافاصله خیلــي زیاد از خودم 
مي گویــم؛ در دوران دفاع مقــدس هم این 
مســئله را داشتیم، مثاًل حاج حسین خرازي 
در حال شکســتن خط است بعد شما اگر از 
ستاد بیسیم بزنید و بگویید بیا اینجا توضیح 
بده چقدر آرپی جی اســتفاده کردي، چقدر 
گلوله شلیک کردي و... دیگر کار تمام است. 

او وسط میدان است و شما هم می بینید که 
خرمشــهر در حال آزاد شدن است، بگذارید 
جلو بــرود بعد یقــه ی او را بگیریــد و او را 
دادگاهي کنید. داســتان اصلي در اینجا هم 
همین است. شاید براي ما هم راحت ترین راه 
این بود که به هر حسینیه می گفتیم یک عدد 
ماسک بیاورد و ما از او فالن تومان بخریم ولي 
آیــا این کار ما ارزش این کار بزرگ را از بین 

نمی برد؟ حاال وظیفه ما چیست؟
 از چهــارم اســفند کــه در کشــور تنها 
صدوپنجاه هزار ماسک در حال تولید بود اآلن 

براي اینکه اقتصاد مردمي شکل بگیرد 
نیاز به اعتماد دارید. اگر به این اقتصاد اعتماد 
نکنید هیچ اتفاق مثبتي در کشور نمي افتد. یا 
باید این اقتصاد را در حد یک کار کوچک 
تنزل دهید که من به آن مي گویم اقتصاد 
سوپرمارکتي، یا باید بروکراسي و قوانین 
عجیبي بــراي آن ترتیب بدهید که همان 

وضعیت دولتي را به خود میگیرد.

جمع  در  نجات بخش  مهندس  صحبت های 
ماسک. تولید  درگیر  حسینیه های  از   یکی 

در این صحبت، مهندس نجات بخش به تشریح 
مسیر و افق پیش روی اقتصاد دانش بنیان، اقتصاد 

مردمی و خطرهای پیش روی آن پرداختند.

پرســش اصلي که ما باید به آن فکر کنیم 
این است که چرا اقتصاد ما اصالح نمي شود؟ 
به نظر من به خاطر نگاه هاي کوچکي اســت 
که ما داریم. اجازه دهید بیشتر توضیح دهم.

همان طور که شــاهد بودید از روز چهارم 
اسفند پروژه تولید ماسک را کلید زدیم. عماًل 
تمام پروژه های شــرکت را تعطیل کردیم و 
همه درگیر پروژه ماسک شدیم. تولید ماسک 
یکي از شــش پروژه ما در بحث کرونا است 
و پروژه هــای دیگري مثل کیت تشــخیص، 

واکسن، دارو و... روي میز شرکت است.
همــان ابتدا مــا مي خواســتیم در بحث 
ماسک قسمت عمده اي از مشکالت کشور را 
حل کنیم که این کار با یکي، دو تا دســتگاه 
ممکن نیســت و باید تعداد زیادي دســتگاه 
بسازید. یک وقت اســت که شما مي گویید؛ 
می خواهم ماسک بســازم و کاسبي کنم، در 
این صورت یکي دو دســتگاه تولید ماســک 
بیشتر نمی سازید. کساني هستند که قبل از 
ما تولیدکننده ماســک بوده اند ولي چرا وارد 
مسئله نشــده اند؟ اآلن در حال تولید حدود 
هشــتاد خط تولید ماسک هستیم و به نوعی 
شیرجه زده ایم در دل این کار. یک وقت است 
که می خواهید خط را بشــکنید، نمی توانید 
با تیرکمان و ســنگ حملــه کنید. برخي از 
مذهبی هــای ما فقط به خمس دادن و دکان 
خودشان فکر می کنند. با مدل تولید ماسک 
در خانه مگر چقدر می توانیم مشــکل کشور 
را حل کنیم؟ این بلند نگاه کردن اســت که 

کشور را به جاهای بزرگ می رساند.
همان طــور کــه مي دانید ابتــدا در بحث 
کش زنی ماسک به مشکل خوردیم و حرکت 
بزرگي در حسینیه ها رخ داد. این کار حواشي 
زیادي در رابطه با مسائل اقتصادي به همراه 
داشــته اســت. براي درک بهتر مسئله، باید 
نگاهي به اقتصاد انداخت. یک اقتصاد دولتي 
داریم که شاخص آن پول نفت و قدرت است 
و یک اقتصاد سکوالر بخش خصوصي داریم 
که شــاخص آن اصالت ســود است. بخش 

تنها در شرکت ما چهارصد هزار ماسک تولید 
می شود. اآلن قیمت این ماسک در کانادا یک 
و نیم دالر اســت، کاري که ما و شــما انجام 
دادیم این اســت که ماسک ما به هر کجایي 
که می رود باقیمت مصوب هفت صد تومان به 
فروش می رسد. این اتفاق واقعي است که در 

این ایام رخ داده است.
وقتــي ولی فقیــه حرف از جهــش تولید 
او کاســب کاری های کوچک  مي زند منظور 
نیســت. چون می داند که با این ها مســائل 
کشــور حل نمی شــود. وقتي نگاه این باشد 
که من کارفرما هســتم و تو کارگر که جهش 
تولیدي رخ نمی دهد. باید شرایطي به وجود 
بیاید که مانند دفاع مقدس عزمي کنیم و به 
خط مقدم برویم. این روحیه باید وسط بیاید.

 از روز اول که وارد تولید ماســک شدیم 
چند روز بیشتر خانه نرفتم. یکي از دوستان 
می گفتند شما شــب را دیگر شرکت نمانید، 
من گفتم داستان این است که ما باید به خدا 

بگوییم ما هستیم و بقیه آن باخداست.
آقــا ســه روز بعــد از گرانــي بنزیــن با 
تولیدکننده ها دیدار داشتند. وسط بحراني که 
براي ما شــکل گرفته بود. آقا مي گویند عالج 
مشکالت ما در تولید است. امروز بزرگ ترین 
مشکل کشور ما تولید است. امسال هم وسط 
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بازهم بهیار آن را نمی خرید. چرا؟ چون این 
گلوگاه بود. شما باید گلوگاه را بگیرید و بعد 
با یک حمله درست منطقه را آزاد کنید. اآلن 

هم اگر مــا بخواهیم این اقتصاد را از واردات 
خالص کنیم نیاز بــه عملیات فتح المبیني 
داریم. مــا باید گلــوگاه را بگیریم بعد بقیه 
نیروها منطقه را تثبیت کنند. باید این تصویر 
به خوبی در ذهن ها شــکل بگیرد. نسبت ما 

بــا دانش بنیان ها خاموش کــردن توپخانه ها 
اســت. ما یک همچنین نسبتي را نیاز داریم. 
ما باید درست تصویر کنیم تا بدانیم در کجا 
قــرار داریم. ما باید بدانیــم در کجاي جبهه 
قرار داریم. ما زود فراموش می کنیم که کجا 

هستیم.
اینکــه شــما می توانید به تومــان قیمت 
دســتگاه را بدهید. با جابه جایی دالر، شــما 
تکان نمی خورید. در داســتان ماســک هم 
همین مســئله رخ داد. بهیار توانست گلوگاه 
ساخت دســتگاه تولید ماســک را بگیرد و 
حاال که ســاخت، خط را به نیروهای جهادی 
می دهــد تا آن را تثبیت کننــد. در غیر این 

صورت شدني نیست.

تحریم و کرونا مي گویند جهش تولید.
یک مثــال دیگر بزنــم. در دفاع مقدس، 
عراق بخشي از کشور را گرفت. وقتي نیروها، 
جلوي او ایســتادند، تالش ها فایده نداشت، 
چون یــک عقبه قوي داشــتند. براي اینکه 
این منطقه آزاد شود عملیات فتح المبین را 
طراحي کردند. رفتند در نقطه اي که بتوانند 
توپخانه دشــمن را متوقف کنند ولو موقتي 
باشد. لشــکر 27 به عمق دشمن رفتند و تا 
جایــي پیش رفتند که خود صــدام هم باور 
نمی کرد. در کتاب هم پاي صاعقه نوشته شده 
است که اگر شــما نیم ساعت زودتر رسیده 
بودید خود صدام را هم می توانستید بگیرید. 
این ها مي رونــد و یک فاصله ایجاد می کنند. 
حاال بچه ها مي توانند پیشروي الزم را داشته 
باشــند. قصه کاردانش بنیان هــم رفتن در 
گلوگاه ها است. تجربه ي ما در داستان تخت، 
چــراغ ال اي دي و شــتاب دهنده به همین 
شــکل بوده اســت. در موضوع ماســک هم 
داستان همین است. اگر دستگاه وجود داشت 

وقتــي نیروها، جلوي او ایســتادند، 
تالش ها فایده نداشــت، چون یک عقبه 
قوي داشتند. براي اینکه این منطقه آزاد 
شود عملیات فتح المبین را طراحي کردند. 
رفتنــد در نقطه اي کــه بتوانند توپخانه 
دشــمن را متوقف کنند ولو موقتي باشد. 
قصه کاردانش بنیان هم رفتن در گلوگاه ها 

است. 
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امســال چهارمین ســال حضور من در 
شــرکت اســت و تابه حال در خاطر ندارم 
که شــرکت به این شــکل تمام پروژه های 
خود را تعطیل کرده باشــد و همه درگیر 
یک پروژه بشــوند. من تا قبل از داســتان 
ماســک حدود سه ســال و نیم در قسمت 
واترفانتــوم بودم. در زمــان کرونا مهندس 
نجات بخش گفتند کشــور به شدت نیاز به 
ماســک دارد و به ســرعت همه مهندسین 
شرکت درگیر ساخت دستگاه تولید ماسک 
شــدند. همان طوری که می دانید دستگاه 
زیادی  تولید ماسک قسمت های مکانیکی 
دارد امــا در آن زمان مهندســین برق هم 
احســاس کردند باید به کمک مهندسین 
مکانیک بیایند. لذا گفتیم ما هم می توانیم 
کمــک کنیم ولو در حد یک پیچ بســتن. 
در دل کار متوجه شدیم که بچه ها اصاًل 
اطالعاتی در مورد دســتگاه تولید ماسک 
ندارند، خود مهندس هم نمی دانســت که 
ماسک چطور ساخته می شــود اما کم کم 
مهندســین قســمت های مکانیــک آن را 
پیــش بردند و ما هم در کنــار آن ها روی 
قســمت برق دســتگاه متمرکز شــدیم و 
متوجه شــدیم قسمت برق آن هم اصاًل کار 
ساده ای نیست و به نوعی قلب آن می باشد 
ولی قســمت مکانیک آن خیلی ما را اذیت 
کرد زیــرا ریزه کاری های زیادی داشــت. 
فکر می کنم ســیزده روز طول کشید و 
بچه ها شــبانه روز زحمت کشیدند تا اینکه 
بتوانیم به نقطه ایدئال برسیم. وقتی دستگاه 
بدنه زن ماسک آماده شد متوجه شدیم که 

دســتگاه کش زن را هم باید آماده کنیم. البته 
بچه ها از ابتدا متوجه این مسئله بودند ولی من 
هنوز کامل در جریان داســتان نبودم. گفتند 
دوتا دســتگاه کش زن باید جلوی هر دستگاه 
بدنه زن ماســک قرار بگیرد تا تعداد ماســک 
خروجی را تأمین کند. با دوســتان همفکری 
کردیم که آیا می شــود دســتگاه را تولید کرد 
که هم بدنه ماســک بزند و هــم کش آن را؟ 
همه دســت در دســت هم دادند و توانستیم 
کار را پیش ببریم و این بسیار لذت بخش بود.

روزهای اول تمام تمرکزمان روی بدنه ماسک 
بود بعد که مســئله ی تولید بدنه ی ماسک را 
حل کردیم متوجه شــدیم که داریم با انبوهی 
از ماســک های بدون کش روبه رو می شــویم. 
در اینجا مردم وارد شــدند. زمانی که همه در 
خانه ها بودند، عده ای پای کار کش زدن آمدند 
و با چسب حرارتی شروع کردند به چسباندن 
کــش. این قدر پدها زیاد شــد که گفتیم روی 
ماسک ها یک کش قرار بدهیم و این ماسک ها 
را ارزان تر بفروشــیم چــون فرصت کش زدن 
نداشــتیم. مردم واقعاً مردانه پای کار آمدند که 
آن هــم صحنه عجیبی بود. این کرونا از طرفی 
اذیت کرد ولی صحنه های خوبی را هم رقم زد.

خدا را شکر دستگاه ها هم در سوله ی بسیج 
در حال راه اندازی اســت. همه این ها را مدیون 
فضایی هستیم که در شــرکت بهیار به وجود 
آمد و به ما میدان داده شد تا نقشی ایفا کنیم. 
دو ســه ماهی شرکت مشغول ساخت دستگاه 
بود و بعدازآن به این ســمت رفتیم که سرعت 
دســتگاه را ارتقا بدهیم. یک شب گفتند یکی 
از دستگاه ها را می خواهیم بفرستیم کربال. در 

اینجا هر دســتگاه را که می خواهیم آمده 
کنیم تقریبــاً یک روز روی آن مشــغول 
هستیم تا دستگاه آماده بشود. اهل اغراق 
نیستم ولی دستگاهی که به نام امام حسین 
بود به ســرعت راه افتاد و با سرعت خیلی 
زیادی هم شــروع کرد به تولید ماســک.

 بعد هم که پیگیر شــدیم ســرنخ هایی 
چگونگــی  و  کردیــم  پیــدا  آن  در  را 
افزایــش ســرعت آن را متوجه شــدیم و 
در دســتگاه های دیگــر بــه کار گرفتیم.

.

سرعتی رازآمیز 
ارسال دستگاه ماسک به کربال

مهندس جعفری  

آقاي  جناب  با  مصاحبه  از  رو خالصه اي  پیش  متن 
بهیار صنعت،  از مهندسین شرکت  مهندس جعفري 
بخش واترفانتوم هست که از روزهاي ابتدایي شروع 
زن،  کش  دستگاه  و  ماسک  تولید  دستگاه  ساخت 
همراه با شرکت بودند.  در این مصاحبه در مورد روند 
بهبود دستگاه ها و ارسال آن ها به کربال و حرم حضرت 

معصومه )س(  گفت وگوهایی صورت گرفته است.
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شیوع کرونا در کشور هم زمان شد با آغاز سال جدید و نام گذاری آن. در شرایطی که کرونا همه را به خانه ها کشانده بود و همه در ابهام و بهتی نسبت به آینده فکر 
می کردند و بسیاری از کارخانه ها و مشاغل به تعطیلی کشانده شده بود، رهبر انقالب سال جدید را سال جهش تولید نامیدند و روی سخن خود را با دولت، قوه 
قضائیه، مجلس و شرکت های دانش بنیان نمودند. در چنین فضایی صحبت از جهش تولید انسان را به فکر فرومی برد که تولید چه وجهی دارد که می تواند در دل 
چنین بحرانی کشتی کشور را از طوفان ها عبور دهد؟ در میانه ی راه شرکت و هنگامی که درک مسیر حرکت و راه برای ناظران حرکت مشکل شده بود، دیداری 
با رهبر معظم انقالب اتفاق افتاد که از تجربه و اتفاقی مهم در مسیر این حرکت بود که توجه به آن می تواند به درک مسئله کمک کند. دیداری که به مناسبت 
روز کارگر اتفاق افتاد. این دیدار که همه ساله با حضور و صحبت شرکت ها صنعتی بزرگ کشور اتفاق می افتاد، امسال با حضور شرکت دانش بنیانی در کنار این 
شرکت ها برگزار شد. دیداری که به تبیین جهش تولید و معنای آن کمک می کند. در ادامه خالصه ای از صحبت های مهندس نجات بخش در حضور رهبر انقالب 

و صحبت های مقام معظم رهبری که در تاریخ 1399/2/17 در محل شرکت و به صورت مجازی اتفاق افتاد، آورده خواهد شد. 

 جایگاه مجموعه های تولیدی در کشور  

کار، کار؛ این شعار امیرالمؤمنین است
گزیده سخنان مقام معظم رهبری در دیدار تصویری با شرکت بهیار صنعت و مجموعه های تولیدی

مقــام معظــم رهبری کــه در این ســال ها 
پیرامون مســائل اقتصادی صحبت های بسیاری 
انجام داده و به تبیین این مســئله پرداخته اند، 
به تبیین جهش تولیــد و مفهوم کار پرداختند. 
" در زمینه هــای کار اقتصادی، عمده ی تالش را 
باید روی تولید برد. اســاس مسئله، تولید است. 

)1382/6/5(
 برای اقتصاد یک کشور، مهم ترین بخشی که 
می تواند یک شکوفایی پایدار را به وجود بیاورد، 
تولید است. بخصوص آن بخش اقتصاد تولیدی ای 

که متکی اســت به دانش، متکی است به علم؛ 
اینجا این جور اســت؛ هم اقتصادی اســت، هم 
تولیدی است، هم علمی است؛ دانش بنیان است. 

این، شایسته ی ملت ایران است. )1390/1/8( 
تولید هم که ما می گوییم، فقط تولید صنعتی 
را نمی گوییم؛ تولید صنعتی، تولید کشــاورزی، 
دامداری، صنایع بزرگ، صنایع متوّسط، صنایع 
کوچــک، حّتی صنایع دســتی، حّتــی صنایع 
خانگی، حّتی تربیت دام -چند دام در خانه های 
روســتایی- که خود این به مراتب کمک خواهد 

کرد به گســترش رفاه عمومی در جوامع. این ها 
را باید بنشــینند برنامه ریزی کنند؛ البّته سهم 
صنایع دانش بنیان خیلی زیاد اســت، باید توّجه 

بشود. )1398/1/1("

بيان    به  ابتــدا  در  نجات بخش  مهندس 
تاريخچه ای از شرکت پرداختند:

 از ســال 78 تولید را مثل سایر تولیدی های 
کشور با یک برانکارد در حوزه تجهیزات پزشکی 
شروع کردیم. کم کم نقش نیروی انسانی برای ما 
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واضح و آشــکارتر شد. به همین جهت رفتیم به 
سمت تولید محصوالت با تکنولوژی باالتر مثل 
تخت های اتاق عمل، چراغ اتاق عمل و پای خود 
را روی پله آخر فناوری های تجهیزات پزشــکی، 
یعنی تولید دســتگاه شتاب دهنده خطی درمان 
ســرطان گذاشتیم. ما به عنوان پنجمین شرکت 
در دنیا هستیم که این محصول را تولید کردیم با 
بومی سازی باالی 90 درصدی و با تکیه بر نیروی 
انسانی خود، از قشر کارگری گرفته تا مهندسی. 
در ادامه با اشــاره به ساخت دستگاه ایکس ری 
کانتینری کاال اشاره کردند که: ما این دستگاهی 
را کــه ندیده بودیم، از روزی کــه ندیده بودیم 
تا وقتی که ساختیم، هشــت ماه طول کشید با 
بومی ســازی بــاالی 90 درصدی کــه یکی از 
افتخارات نظام جمهوری اسالمی هست؛ و گفتند 
که ما توانستیم با این دو محصول جلوی ارزبری 
بــاالی 100 میلیــون دالر را بگیریم. همچنین 
اضافه نمودند که ما آمادگــی تأمین کامل این 
دســتگاه را در کشــور برای مبارزه با قاچاق که 
حضرت عالی همیشه بر آن تأکید داشتید، داریم. 
در ادامه با اشــاره به ورود کرونا به کشور و ورود 
شــرکت به حل این مسئله گفتند: با پنج پروژه 
شــروع کردیم. اولین موضوع اصلی ما دستگاه 
تولید ماســک بود. مشــکل تولید ماســک در 
کشور و گلوگاه آن خط تولید آن بود. ما باهمت 
جوان هایی که شبانه روز ایستادند، توانستیم 80 
خط تولید را در دستور کار خود قرار دهیم و در 
کمتر از 15 روز، توانســتیم ماسک تولید کنیم؛ 
یعنی ماســکی که ندیده بودیم در کمتر از 15 

روز موفق به تولید آن شدیم.
در ادامــه نیز با توجه به نام گذاری ســال به 

جهش تولید به ارائه چند پیشنهاد پرداختند:
همان طــور که مســتحضرید یــک اقتصاد 
دولتی داریم که شــاخص آن پول نفت است و 
یــک اقتصاد ســرمایه داری خصوصی غربی که 
شاخص آن اصالت سود است؛ اما امروز رگه هایی 
از اقتصاد مردمی در کشــور وجــود دارد که با 
محوریت شــرکت های دانش بنیان می تواند وارد 
عمل شود و دغدغه آن مســئله نظام و دغدغه 
نظام است. همان طور که می بینید ما از تجهیزات 
های تک خود یک دفعه با توجه به مسئله ای که 
در ماســک پیش آمد چرخش کردیم به سمت 
تولید ماســک که یکی از ساده ترین محصوالت 
پزشکی اســت. پس آمادگی این را داریم که در 
همــه حوزه ها ورود پیدا کنیم. در کنار مایکی از 

دستگاه های ما هنوز تولید نشده بود برای کش 
زدن روی ماسک که حسینیه ها را فعال کردیم. 
بالغ بر 30 حســینیه در استان اصفهان و بالغ بر 
هزاران نفر در استان فعال شدند و پای کار آمدند 
و ما توانســتیم در این مدت کوتاه، هم دستگاه 
تولید کنیم و هم بیش از چندین میلیون ماسک 

تقدیم کشور کنیم.
 در پیشــنهاد های مــن بــرای جهش تولید 

اولین آن ها، این اســت که مــا قله های فناوری 
را بر دوش شرکت های دانش بنیان بگذاریم و با 
اعتماد صددرصدی ما به آن ها، همان طور که در 
دوران دفاع مقدس به فرماندهان و سربازان این 
کشــور اعتماد کردیم، امروز به سربازان خودتان 
و درواقــع با نگاه اعتماد باالیی که دولت و نظام 
باید به آن ها داشته باشد، به آن ها اجازه حرکت 
بدهیم تــا بتوانند قله های فنــاوری را بگیرند. 
بــا گرفتن قله های فناوری تولید در کشــور راه 

خواهد افتاد.
مســئله بعدی خط تولیدها است که باید به 
داخل سپرده شــود. اینکه ما برویم خط تولید 

بیاوریم و در آخر، فقط از آن استفاده کنیم برای 
تولید، این مسئله برای کشور خیلی مزیتی ایجاد 

نخواهد کرد.
مســئله بعــدی در تأمیــن مالــی و آوردن 
سرمایه های مردمی به این سمت است. بسیاری 
از مــردم عالقه منــد به ســرمایه گذاری در این 
حوزه ها هســتند. منتها ما باید راهکارهای آن را 
از سمت صندوق نوآوری و شکوفایی و بانک های 
کشور و ساده کردن کارها برای اینکه سرمایه ها 
به راحتــی وارد حوزه هــای دانش بنیان شــود، 

بازکنیم.
مسئله بعدی با توجه به اینکه سرمایه اصلی 
کشور نیروی انسانی است و در همین حوزه های 
دانش بنیان هم مهم ترین چیز اســت، حضرت 
آقا ما باالی چندین میلیون دانشــجو داریم که 
این ها ســاالنه پایان نامه هایی دارنــد. با هدایت 
این پایان نامه ها در شــرکت های دانش بنیان، ما 
می توانیم گلوگاه های فناوری بزرگ را فتح کنیم.

 یکی دیگر از مســائلی کــه خدمت حضرت 
آقای رئیســی هم عرض کردیم این بود که یکی 
از مســائلی که بایــد حل شــود، ارزش گذاری 
فناوری ها است. ســاختمان ما ممکن است 20 
میلیارد، 30 میلیارد، ارزش داشــته باشــد ولی 
ارزش فناوری های تولیدشده در شرکت های ما 
باالی هزاران میلیارد تومان است. ارزش گذاری 
فنــاوری با هدایت معاونت علمی و قابلیت رهن 
این ها در بانک هــا و صندوق های مالی گره های 
بزرگ مالی شــرکت های دانش بنیان را می تواند 

رفع کند.
من یک نکتــه دیگر نیز در بحــث مجوزها 
بگویم. در بحث مجوزها که باز یکی از گلوگاه ها 
اســت کــه در کشــور خــود حضرت عالی نیز 
فرمودید، راهی که بــرای این وجود دارد بازهم 
اعتماد به شــرکت های دانش بنیان است و خود 

 پیشــنهاد های من برای جهش تولید 
اولین آن ها، این است که ما قله های فناوری 
را بر دوش شرکت های دانش بنیان بگذاریم 
و با اعتماد صددرصدی ما به آن ها، همان طور 
که در دوران دفاع مقدس به فرماندهان و 
سربازان این کشور اعتماد کردیم، امروز به 
ســربازان خودتان و درواقع با نگاه اعتماد 
باالیی که دولت و نظام باید به آن ها داشته 
باشد، به آن ها اجازه حرکت بدهیم تا بتوانند 
قله های فناوری را بگیرند. با گرفتن قله های 

فناوری تولید در کشور راه خواهد افتاد.
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اظهاری این ها باید توســط سیســتم های ما با 
نظارت معاونت علمی و فناوری قابل قبول باشد.

پس ازآن نيز مقام معظم رهبری به ايراد   
سخنانی در باب جايگاه کار و جهش توليد 

پرداختند:
کار در اســالم بــه دو معنــا، یــک مفهوم 
شناخته شده است: هم کار به معنای عام، یعنی 
شــامل کار معنوی، دنیایی، اخروی، اقتصادی، 
فکری، جســمی، بدنی و درمجموع کار، ]یعنی[ 
عمل؛ هــم کار به معنای خــاّص اقتصادی که 
امروز، مســئله ی کار و کارگر به معنای ویژه ی 
خود در دنیا مطرح اســت؛ کار به هر دو معنا در 

اسالم مطرح است.
 اّما در آن معنای اّول که معنای عمومی است 
که »لَیَس لاِلِنســاِن ااِّل ما َسعی«،)2( در آیه ای 
که تالوت کردند در اوِل همین محفل شــریف، 
یا اینکه امیرالمؤمنین فرمــود: الَعَمَل الَعَمَل ثُمَ  
الِنّهایََة الِنّهایَة. )3( کار، کار؛ این شعار است، این 
شعار دادن امیرالمؤمنین است: کار، کار؛ و آنگاه 
»اَلِنّهایَة«؛ یعنی به ســرانجام رساندن کار. یکی 
از مشــکالت ما این است که کار را گاهی شروع 
می کنیم ولی نیمه کاره می مانــد. بنابراین، این 
معنای عمومی کار اســت، این مخصوص کار به 
معنای اقتصادی آن نیست؛ کاِر عملی است، کاِر 
دینی اســت، کارِ دنیایی است، کاِر دسته جمعی 
اســت، کاِر سیاسی اســت، کاِر جهادی است؛ 
این عمل، همه  جور کاری را شــامل می شــود؛ 
که در قرآن هم شــما مالحظه می کنید »َعِمُلوا 
الّصالِحت« چقدر تکرار شده؛ الَّذیَنءاَمنوا َوَعِمُلوا 
الّصالِحت؛)4( َو َعِمَل صالًِحا. راجع به »عمل« در 

قرآن تکرار شــده و بحث عمل در قرآن به طور 
مکّرر آمده است.

 خــب، اینجا تکیه ی بــر روی این معنای از 
کار، نقطــه ی مقابل مفت خواری اســت. یعنی 
توّجه بکنیم به اینکه انتظار نداشته باشیم به طور 
مفت چیزی گیر ما بیاید؛ چه درزمینه ی مسائل 
دینی و پاداش اخروی، چه درزمینه ی مســائل 
دنیایی، چه در مقوله ی مســائل مهم کشوری، 
مسائل سیاسی، مسائل اجتماعی، باید کارکرد، 
دنبــال کار باید بود، نتیجه ی کار را باید مطالبه 

کرد؛ مفــت خواری و جفت جویی غلط اســت؛ 
پس تکیه ی بر عمِل بــه این معنا به خاطر این 

خصوصّیت است.
 و اّما تکیه ی به کار به معنای دّوم -که معنای 
اقتصادی است- هم در اسالم مطرح است. اینکه 
پیغمبر اکرم دست کارگر را می گیرد و می بوسد، 
این خیلی چیز مهّمی اســت. یــا پیغمبر اکرم 
می فرماید که »َو لَِکــنَّ اهللَ یُِحبُّ َعبداً اِذا َعِمَل 
َعَماًل اَحَکَمه«؛)5( خدای متعال آن کســی را که 
عمل انجام می دهد، کار انجام می دهد و آن کار 

را به طور محکم و متقن انجام می دهد، بااحساس 
مســئولّیت انجام می دهد، دوســت مــی دارد. 
بنابراین در اســالم مقولــه ی کار به هر دو معنا 
مطرح است، منتها من امروز راجع به این معنای 

دّوم چندجمله ای را عرض می کنم.
 خب هدف اقتصاد کشــور چیســت؟ هدف 
اقتصاد عبارت اســت از تولید ثروت و تقســیم 
عادالنه ی آن. یک اقتصاد سالم این جور اقتصادی 
است که بتواند ثروت را در کشور تولید کند و آن 
را به نحو عادالنه، به نحو صحیح بین آحاد مردم 
کشور تقســیم کند؛ این اقتصاد، اقتصاد سالمی 

است.
برای رســیدن به این اقتصاد ســالم دو سه 
ستون اصلی وجود دارد؛ یک ستون اصلی عبارت 
است از ستون کارگر؛ بنابراین یکی از عامل های 
درجه ی اّوِل تولید ثروت در کشور عبارت است از 
کارگر؛ البّته کارگر هر چه ماهر باشد، نوآور باشد، 
خاّلق باشــد -همچنان که امروز در این گزارش 
دیده شــد که کارگرها از خودشــان خاّلقّیت و 
نوآوری و مهارت نشان می دهند- طبعاً نتیجه ی 
کار برتر و باالتر است. لذاست که یکی از وظایف 
ما درزمینه ی مســائل کارگری این اســت که 
بتوانیم دانــش و مهارت نیروی انســانی مان را 
ارتقا بدهیم؛ این یکی از وظایف اســت که حاال 
دیــدم بعضی از بنگاه های اقتصادی به این نکته 
توّجه دارند و در گزارششان بود. یکی از وظایف 
بنگاه های اقتصادی این اســت که بتوانند دانش 
و مهــارت نیروی کار را، نیروی انســانی موجود 
را افزایــش بدهند و ارتقا بدهنــد؛ این می تواند 

نتیجه ی مطلوبی ببخشد.
 در نقطه ی مقابل هم کارگر اســت که طبعاً 
بامهارت بیشــتر، بااحساس مســئولّیت بیشتر 
-که آن احساس مســئولّیت، همان »َفاَحَکَمه« 
یا »َفاَتَقَنه« در روایت است- کار را محکم کاری 
کند، متقــن انجام بدهد، درســت انجام بدهد، 
سهل انگاری نکند؛ این وظیفه ی مشترکی است 

بین کارگر و کارفرما.
 یک همکاری دوجانبه ی واقعی میان نیروی 
کار، و ســرمایه گذار که اصطالحــاً به او کارفرما 
گفته می شــود می تواند تولید و ارزش افزوده را 
افزایش بدهد؛ یک همکاری مشــترک از سوی 
کارگر و از ســوی کارفرما یا سرمایه گذار. نیروی 
کار و کارگر مهارتش را، احســاس مسئولّیتش 
را افزایــش بدهد، دّقتــش را افزایش بدهد و با 
مســئولّیت بیشتر کار بکند، کارفرما ]هم[ سهم 

 خب، اینجا تکیه ی بر روی این معنای 
از کار، نقطه ی مقابل مفت خواری اســت. 
یعنی توّجه بکنیم به اینکه انتظار نداشته 
باشیم به طور مفت چیزی گیر ما بیاید؛ چه 
درزمینه ی مسائل دینی و پاداش اخروی، 
چه درزمینه ی مسائل دنیایی، چه در مقوله ی 
مسائل مهم کشوری، باید کارکرد، دنبال کار 

باید بود، مفت خواری غلط است.
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نیــروی کار را از عواید بنــگاه اقتصادی افزایش 
بدهد؛ این یکی از چیزهایی است که الزم است.

 دیدم دوستانی شــکایت می کنند از بعضی 
از مصّوباتــی که نظرات کارگر در آن ها مالحظه 
نشده. خیلی خب، این مقّررات بایستی حتماً با 
نگاه عادالنه تنظیم بشــود و مسئولین بنگاه ها 
هم به این نکتــه توّجه بکننــد. بنابراین ما در 
سیاســت های اقتصاد مقاومتی همین را گفتیم، 
یعنی همــکارِی این دو را؛ کــه آن وقت در این 
صورت این دو، یعنی هــم کارگر و هم کارفرما 
مشترکاً ســتون اصلِی ایجاد رشــد اقتصادی و 

پیشرفت اقتصادی را تشکیل می دهند.
 یکــی از نکاتی کــه در باب کارگــران و به 
مناســبت هفته ی کارگر خوب اســت روی  آن 
تکیه بشــود، مســئله ی رعایت حّق نیروی کار 

اســت. حقوق طبیعی نیــروی کار باید رعایت 
بشود؛ یعنی دستمزد عادالنه، پرداخت منّظم و 
بدون تأخیر، ثبات اشــتغال یعنی امنّیت شغلی 
که بنده روی این امنّیت شــغلی هم ســال های 
قبل تأکید کرده ام که این یکی از مســائل بسیار 
مهم اســت. بعضی از آقایانی که صحبت کردند، 
اشــاره کردند که هیچ نیــروی کاری را در این 
مّدت از کار منفک نکردند؛ این بسیار کار خوبی 
است، بســیار روش خوبی است؛ امنّیت شغلی. 
مســئله ی بیمه، مســئله ی آموزش، مسئله ی 
خدمات رفاهی، مســئله ی بهداشــت و درمان، 
این ها چیزهایی اســت که جزو حقوق کارگران 
اســت و این وظایف طبیعی کارفرما است. البّته 
اگر اهتمام بیشــتری نســبت بــه کارگر انجام 
بگیــرد مثل اینکه نیازهای خانواده مورد مراعات 
قــرار بگیرد یا آموزش فرزندان یا ازدواج و امثال 
این ها، طبعاً تأثیر بیشتری در ارتباط و التیام بین 

کارگر و کارفرما خواهد داشــت که امر مبارک و 
خوبی است.

 به همین مناســبت ایــن تذّکر را من عرض 
بکنــم که در دنیــای کنونی تحــّوالت فّناوری 
لحظه ای اســت -حــاال اگر تعبیــر مبالغه آمیز 
نباشــد- یعنی به سرعت این تحّوالت دارد انجام 
می گیرد؛ بنابراین چــون این تحّوالت پی درپی 
فّناوری هست، یکی از ضرورت ها برای بنگاه های 
صنعتــی و کشــاورزی و بنگاه هــای اقتصادی 
یادگیری مداوم اســت؛ حــاال این یادگیری هم 
بــه معنای یادگیری آموزشــی، و هم به معنای 
یادگیری تجربه اســت. گاهی هست که کسانی 
که تجربه ی کاردارند، فواید این ها برای نسل بعِد 
خودشان از آموزش های جدید هم بیشتر است. 
فرض بفرمایید حاال همین خانواده ی کشاورزی 
که اینجا گزارش دادند از خراسان، یقیناً سودی 
که آن نســل ســّوم از دانش جدید و معلومات 
جدید برده، بیشــتر نیســت از ســودی که از 
تجربه ی پدران خودش و تجربه ی دو نسل قبل 
از خود برده. بنابر این، هم از دانش استفاده بشود، 

هم از تجربه ی نیروهای مجّرب استفاده بشود.
 یــک نکته ی دیگــر هم این اســت که اگر 
بهره ورِی نیروی کار ارتقا پیدا کند، کیفّیت کار 
ارتقا پیدا خواهد کرد. همین مسئله ی آموزشی 
که عرض کردیم، اگــر چنانچه تحّقق پیدا کند 
-که قهراً نیروی کار بهره ورِی بیشــتری خواهد 
داشت- قیمت تمام شــده یا هزینه ی کار کمتر 
خواهد شــد، این طبعاً کیفّیت را ارتقا می دهد؛ 
کیفّیت وقتی ارتقا پیدا بکند، قدرت رقابت بیشتر 
می شود و رواج و رونق اقتصادی به وجود می آید، 

بخصوص درزمینه ی صادرات.
 یک نکته ی دیگر در مورد کارگران این است 
که در دو قرِن گذشــته کارگــران در عرصه ی 

سیاسی تأثیرگذار بودند. در همه  جای دنیا؛ هم 
در اروپــا، هم در کشــورهای دیگر، در عرصه ی 
سیاســی کارگران تأثیرگذار بودند. در کشور ما 
هم کارگران تأثیرگــذار بودند به معنای واقعی 
کلمه. در پیروزی انقالب -همان طور که اشــاره 
کردند در اّول این جلســه- کارگرها، کارگرهای 
شرکت نفت و بعضی مناطق دیگر، حقیقتاً تأثیر 

گذاشتند در وضع پیشرفت انقالب.
 بعد هم در دوران جمهوری اســالمی یکی از 
برترین قشــرها در همراهی با اهداف جمهوری 
اســالمی کارگرهــا بودند؛ چــه در دوران دفاع 
مقّدس، چــه در دوران های بعــد و در حوادث 
گوناگون همــواره کارگرها جلــو بودند، تالش 
کردند، کارکردند به نفع نظام، و در خدمت نظام 
قرار داشتند. بنابراین پیوند میان نظام جمهوری 
اســالمی و کارگران یک پیوند دائمی اســت و 
امیدواریم ان شــاءاهلل این پیوند ادامه پیدا کند؛ 
و این البّته وظایف مســئوالن نظام را نسبت به 
کارگران افزایش می دهد؛ و وظایف فراوانی همه 
نســبت به جامعه ی کارگری دارند؛ از مسئولین 
گوناگون در سه قّوه و آحاد مردم تا کارفرمایان و 

صاحبان صنایع و مناطق کشاورزی.
 راجع به جهش تولید؛ خب ما امسال را اعالم 
کردیم به عنوان سال »جهش تولید«؛ اآلن هم در 
اردیبهشــت ماه هستیم، هنوز اّول سال هستیم، 
یعنی فرصت و امکان برای اینکه به معنای واقعی 
کلمه در امسال جهش تولید انجام بگیرد هست؛ 
یعنــی ما در ضیق وقت قرار نداریم. اآلن فرصت 
خیلی خوبی هست -ده یازده ماه مجال هست- 
دستگاه های مختلف می توانند به وظایفی که به 
جهش تولید منتهی می شــود، ان َشاءاهلل عمل 
بکنند. لذا من چند نکته را در باب جهش تولید 

عرض می کنم:

 در دو قرِن گذشته کارگران در عرصه ی 
سیاسی تأثیرگذار بودند. در همه  جای دنیا؛ 
هم در اروپا، هم در کشــورهای دیگر، در 
عرصه ی سیاسی کارگران تأثیرگذار بودند. 
در کشور ما هم کارگران تأثیرگذار بودند 
به معنای واقعی کلمه. در پیروزی انقالب 
-همان طور که اشــاره کردند در اّول این 
جلسه- کارگرها، کارگرهای شرکت نفت و 
بعضی مناطق دیگر، حقیقتاً تأثیر گذاشتند 

در وضع پیشرفت انقالب.
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 اوالً درباره ی تولیــد خیلی صحبت کردیم؛ 
بنده هم زیاد صحبت کرده ام، مســئولینی هم 
که دلســوز بودند، عالقه مند بودند گفته اند. من 
می خواهم ایــن را بگویم که تولید را می توان به 
سیستم ایمنی و دفاعی بدن تشبیه کرد. اگر ما 
در اقتصاد کشــور، اقتصاد را به یک بدن انسان 
تشــبیه بکنیم، سیســتم دفاعی و امنّیت ّبخِش 

اقتصاد عبارت از تولید است.
 مسئله ی تولید یک نقش تأثیرگذار عجیبی به 
این شکل دارد که طبعاً بایستی آن را مهم شمرد 
و به آن توّجه کرد. اگر ما بتوانیم این سیســتم 
دفاعی و ایمنِی پیکره ی اقتصاد کشور را تأمین 
کنیم و از همه جهــت، آن را آماده نگه بداریم، 
بالشک این مشــکالت، این تکانه های گوناگون 
بین المللی و تکانه های مختلف اقتصادی نخواهد 
توانست به کشور صدمه ی اساسی و مهّمی وارد 

کند.
 خب، تولید می توانــد یک اقتصاد ملّی قوی 
را در کشــور تشــکیل بدهد؛ یعنی در ساخت 
یک اقتصاد قوی، تولیــد نقش اّول را دارد؛ یک 
تأثیر حیاتِی غیرقابل انکاری را در اداره ی کشور 
دارد. آن ]طور[ که من تصّور می کنم، به اعتقاد 
بنده مســئله ی تولید فقط مسئله ی اقتصاد هم 
نیســت؛ البّته تولید برای اقتصاد، حیاتی است؛ 
تولید داخلی برای اقتصاد کشور و اقتصاد سالم، 
حیاتی است، لکن فقط این نیست. تولید ازلحاظ 
سیاســی، یــک کشــور را دارای اعتمادبه نفس 
می کند، ملّت را دارای احســاس عّزت می کند. 
اینکه ملّت احســاس کنند که نیازهایشــان در 

داخل کشــوِر خودشان به وســیله ی خودشان 
تأمین می شــود، برای یک ملّــت خیلی مایه ی 
عّزت و افتخار اســت؛ تا اینکــه ببینند هر چه 
الزم دارند، بایســتی از دیگران بگیرند؛ بایستی 
از دیگران آن را التمــاس بکنند؛ ]دیگران هم[ 
گاهی بدهند، گاهــی هم ندهند. پس می بینید 
مســئله ی تولید، ابعادی فراتر از ابعاد اقتصادی 
محض دارد. عالوه بر اینکه تولید می تواند بر روی 
کلّّیه ی شاخصه های اقتصادی کشور اثر بگذارد؛ 

یعنی تولید می تواند در شــاخص های گوناگون 
مثل تولید ناخالص داخلی، مســئله ی اشتغال 
-که بســیار مسئله ی مهّمی اســت- مسئله ی 
عرضه ی کاال و خدمات، مســئله ی رفاه عمومی 
جامعه، مســئله ی صادرات و تأثیرگذاری فکری 
و فرهنگــی ای که صادرات می توانــد بکند، اثر 
بگذارد. بعالوه همان طور که عرض کردیم، تولید 
داخلی مایه ی افتخار ملّی است، به افراد جامعه 
اعتمادبه نفس می دهد و ماننــد این ها. بنابراین 
بیش از این، انســان در بــاب اهّمّیت تولید چه 
بگویــد؟ تولید داخلی واقعاً حیاتی اســت برای 

کشور.
 خب حــاال ما گفتیــم جهش تولیــد؛ چرا 
میگوییم جهش تولید؟ به خاطر اینکه ما ازلحاظ 
تولید عقبیم. این کارهایی که دوســتان اشــاره 
کردند که انجام گرفته، کارهای بسیار برجسته و 
خوبی اســت، منتها این ها کافی نیست و ما نیاز 
به توسعه ی بیشتر تولید و تقویت بیشتر تولید و 
پیشرفت بیشتر تولید داریم که حاال من نکاتی را 

در این زمینه عرض می کنم.
 نکتــه ی اّول این اســت که ایــن را بدانیم 
که قوی تریــن دولت ها هم قادر نیســت بدون 
مشــارکت مردم موتور اقتصــاد جامعه را به راه 
بینــدازد؛ هیــچ دولتی بدون مشــارکت مردم 
نمی تواند اقتصاد کشــور را سامان بدهد. بعضی 
از سازوکارهای فکری، سیاسی، اقتصادی، مثل 
نوعی از سوسیالیســم ها -البّته نه همه ی انواع 
سوسیالیســم- این فکرهــا را کردند که بتوانند 
دولت هــا را متّصــدی کار اقتصاد کننــد ]اّما[ 
شکست خوردند. امکان ندارد و بدون مشارکت 
مردم هیچ دولتی نخواهد توانست اقتصاد کشور 
را ســامان بدهد و موتور اقتصاد را ]راه بیندازد[. 
بنابراین یکی از مسائل مهّم ما باید این باشد که 
استعدادهای مردم، ابتکارهای مردم، ظرفیت های 
گوناگون مردم را وارد میدان اقتصاد کشور بکنیم.

 خب، درعین حال که این کار، کار مردم است، 
دولت هم وظایف مهّمی دارد. دولت که میگوییم، 
منظور سه قّوه است، نه فقط قّوه ی مجریّه؛ یعنی 
هم قّوه ی مجریّه، هم قّوه ی مقّننه، و هم قّوه ی 
قضائّیه، به عنوان دولت جمهوری اسالمی، این ها 

 نکته ی اّول این است که این را بدانیم 
که قوی ترین دولت ها هم قادر نیست بدون 
مشارکت مردم موتور اقتصاد جامعه را به 
راه بیندازد؛ هیچ دولتی بدون مشــارکت 
مردم نمی تواند اقتصاد کشــور را سامان 

بدهد.
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وظایفی دارند که وظایف مهّمی است؛ ازجمله ی 
این وظایف -کــه اگر این وظایف را دولت عمل 
نکند و مســئولین کشــور عمل نکنند، جهش 
تولید صورت نخواهد گرفت- این است که دولت 

بایستی از تولید و تولیدکننده حمایت بکند.
 در یک جمله می توان این طور خالصه کرد: 
حمایــت دولت. خب این حمایــت به چه معنا 
اســت؟ بعضی تا میگوییم »حمایــت«، خیال 
می کننــد باید تزریق نقدینگــی کرد. خب بله، 
یکجاهایی ممکن اســت تزریق منابع مالی هم 
الزم باشد ]اّما[ یکجاهایی هم مضر است. منظور 
از حمایت، تزریق منابع مالی صرفاً نیســت بلکه 
میدان را باز کردن است. اگر نیروی کار مردمی 
را، ســرمایه گذار را، مهنــدس را، صاحبفکر را، 
کارگر را به عنوان یک دونده ی پُرشــتابی فرض 
کنیم، شما الزم نیســت به او یاد بدهید چه کار 
کند، او خودش شــوق و میل حرکت دارد. شما 
میدان را بازکنید، موانع را بردارید، زمین را صاف 
کنید، اجازه بدهیــد او حرکت خودش را انجام 
بدهد. اگر چنانچه این کار از ســوی دولت انجام 
بگیرد -که بســیار کار مهّمی اســت و حاال من 
به بعضی از نمونه هایش هم اشاره خواهم کرد- 
آن وقــت این حرکت به صــورت صحیحی انجام 
خواهــد گرفت. بنابراین حمایــت که میگوییم، 
یعنی برداشتن موانع. برداشتن موانع مثل چه؟ 
مثل برداشــتن مقّررات دســتوپاگیر. بعضی از 
مقّررات هست که هیچ فایده ای ندارد و ضرر هم 
دارد؛ وجــود این مقّررات مانع از این اســت که 
دستگاه تولیدکننده و دستگاه اقتصادِی فّعال و 

مفید بتواند کار خودش را انجام بدهد.
 یکی از حمایت ها که بسیار مهم است، مبارزه 
با قاچاق است؛ یعنی واقعاً قاچاق یک آفتی است 
برای کشور که باید به معنای حقیقی کلمه با این 

آفت مبارزه کرد.
 یکــی از کارهای الزم ،منع جــّدی واردات 
بی رویــه اســت. این همه بنده تأکیــد کردم بر 
روی مســئله ی واردات؛ بازهم انسان می بیند به 
واردات ]صورت  یکجاهایــی  بهانه های مختلف 
می گیــرد[. به ما نامه می نویســند و شــکایت 
می کنند؛ یک دستگاهی می گوید که ما مثاًل این 
وسیله را با زحمت زیادی درست کردیم به نصف 
قیمت، به یک ســّوم قیمت، ]اّما[ فالن دستگاه 
دولتی که به این وســیله احتیــاج دارد، می رود 
با تولیدکننده ی خارجــی قرارداد می بندد، وارد 
می کند؛ خب این کار نباید بشــود. اگر چنانچه 

این کار در یک مــوارد مهّمی انجام بگیرد، باید 
اسمش را گذاشت جنایت، خیانت. البّته همیشه 
این جور نیســت، و از روی غفلــت گاهی انجام 
می گیرد، اّما گاهی هــم واقعاً جنایت و خیانت 

است.
 یکــی از حمایت ها مبارزه ی جّدی با فســاد 
مالی است. با فســاد باید مبارزه کرد؛ هم فساد 
اداری، یعنی فســاد کسی که در دستگاه دولتی 
و مرتبط با مســائل اقتصادی است و هم فساد 
آن کســی کــه در کار تولیــد و در کار فّعالّیت 

اقتصادی است.
 یکــی از مســائل، مقابلــه ی جــّدی بــا 
کارشــکنی های اداری است. یک مسئله ی مهم، 
رعایت حقوق مالکّیت اســت که این از وظایف 
قّوه ی قضائّیه است. یک مسئله ی مهم پرهیز از 
کمک به سفته بازی و سوداگری های زیان بخش 
اســت که ایــن، قانــون الزم دارد و مربوط به 
مجلس شورای اسالمی اســت. در یک مواردی 
معافیت های مالیاتی الزم است، همچنان که در 
نقطه ی مقابل، در یک مواردی وضع مالیات الزم 
است؛ مثل ثروت های بادآورده. در خیلی از موارِد 
تولیدی باید از ایــن قبیل به این ها کمک کرد. 
بنابراین حمایت واقعی از تولید، که گفتیم دولت 
بایــد حمایت بکند، این چیزهــا و امثال این ها 

است.
 و خب مشــاهده کردیــد در همین قضّیه ی 
کرونا خوشــبختانه دولت حمایت کرد از مردم، 
یعنی میدان را باز کردند. اگر دولت می گفت که 
»هر کس می خواهد مثاًل از این ماســک تولید 
کند، باید بیایــد از ما اجازه بگیرد«، همین یک 
کار کوچک را اگر انجام می دادند، کافی بود برای 
اینکه ماسک در کشور تولید نشود؛ ]اّما[ میدان را 
باز کردند، گفتند هر کس می تواند ماسک تولید 
کند، تولید کند. ]لذا[ دســتگاه ها تولید کردند، 
کارخانه ها تولید کردند، ستاد اجرائی تولید کرد، 
بنیاد مســتضعفان تولید کرد، در خانه ها مردم 
تولید کردند، در مســاجد تولید کردند؛ جوری 
شده که ما اآلن ماسک زیادتر از اندازه ی نیاز در 
کشور داریم و می توانیم به دیگران بدهیم؛ این به 
خاطر آن بود که دولت مانع را برطرف کرد. اگر 
از این قبیــل کارها در بخش های مختلف انجام 

بگیرد، بالشک کمک خواهد کرد.
 گاهی دســتگاه های اجرائی به بهانه هایی راِه 
واردات را بی مــورد باز می کنند؛ فرض بفرمایید 
مسئله ی رقابت. مثاًل فرض کنید که وقتی گفته 

 بعضی تا میگوییــم »حمایت«، خیال 
می کنند باید تزریق نقدینگی کرد. خب بله، 
یکجاهایی ممکن است تزریق منابع مالی 
هم الزم باشــد ]اّما[ یکجاهایی هم مضر 
است. منظور از حمایت، تزریق منابع مالی 
صرفاً نیست بلکه میدان را باز کردن است. 
اگر نیروی کار مردمی را، سرمایه گذار را، 
مهندس را، صاحبفکر را، کارگر را به عنوان 
یک دونده ی پُرشــتابی فرض کنیم، شما 
الزم نیســت به او یاد بدهید چه کار کند، 
او خودش شــوق و میل حرکت دارد. شما 
میدان را بازکنید، موانع را بردارید، زمین را 
صاف کنید، اجازه بدهید او حرکت خودش 

را انجام بدهد.
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می شود چرا اجازه دادید خودروهای خارجی به 
این شکل بیایند، میگویند آقا رقابت. من میگویم 
خب شــما که می خواهید به وســیله ی رقابت، 
کیفّیــت را باال ببرید، تالش را بگذارید روی باال 
بــردن کیفّیت از یک راه دیگر؛ َوااّل شــما بیایید 
تولید داخلی را مشمول زیان مضاعف بکنید به 
خاطر اینکه می خواهید مثاًل کیفّیت را باال ببرید، 
این به هیچ وجه درست نیست. جهش تولید، به 
معنــای جهش کّمّیت هم هســت، ]و البّته[ به 
معنای جهش کیفّیت هم هســت، هرکدام هم 
راه هایی دارد؛ ایــن را از طریق واردات نخواهید 
تأمین بکنید. بعضی هــم البّته مقاصد دیگری 
دارند، که واقعاً گاهی اوقات می شود که تولید به 
خاک سیاه می نشیند به خاطر واردات بی رویّه ای 
که نمونه های فراوانش را ما داریم. پس بنابراین 
نکته ی بعدی هم مسئله ی ممنوعّیت واردات بود 
در کاالهایی که در کشور تولید می شود، یا امکان 

تولید دارد.
 مســئله ی بعدی مســئله ی جهش کیفّیتی 
است که اشــاره کردیم؛ این هم یک اصل مهم 
اســت. اگر ما جهش کّمی داشــته باشیم، ]اّما[ 
جهش کیفی نداشته باشیم، پیش نخواهیم رفت. 
باید کاری کنیم که مصرف کننده ی داخلی قانع 
بشود به اینکه این کیفّیت، کیفّیت مطلوبی است. 
 نکتــه ی بعدی اینکه ما بایــد امید به کار و 
تالش را در کشور روزبه روز افزایش بدهیم. اینکه 
من عرض می کنم این برنامه پخش بشود تا مردم 
ببینند، به خاطر این اســت که یک عّده ای دائم 
دارند مثل زمزمه های خطرناک و مضر به گوش 
مــردم می خوانند که فایده ای ندارد، نمی توانیم، 

امکان ندارد؛ درحالی که امــکان دارد، ما خیلی 
کارهای بزرگ را می توانیم انجام بدهیم. ببینید، 
من این را می خواهم عــرض بکنم که ما وقتی 
می توانیم یک ماهواره بر با این کیفّیت درســت 
کنیم کــه بتواند با این ســرعت، یعنی 7500 
متر بر ثانیه حرکت بکنــد -یعنی در یک ثانیه 
هفت ونیم کیلومتر- وقتی می توانیم ماهواره ی 
خودمان را در مدار موردنظرمان قرار بدهیم، پس 
بایــد بتوانیم خیلی از کارهای دیگر را هم انجام 
بدهیم. آن کسی که امروز این ماهواره بر را تولید 
می کند و این ماهواره را به فضا می رساند، همین 
آدم، همین نّیت، همین دســت خواهد توانست 
چند صباح دیگر همیــن ماهواره را به مدار 36 
هزار کیلومتری برساند که موردنظر ما است؛ ما 
می خواهیم ماهواره به مدار 36 هزار کیلومتری 
]برســد[؛ این قطعاً خواهد شد، این امکان قطعاً 

وجود دارد.
 یعنی همین نّیتی، هّمتی، دســتی که امروز 
]ماهواره را[ بــه فاصله ی مثاًل فرض کنید 400 
کیلومتری یا 450 کیلومتری می رساند، همین 
هّمت خواهد توانســت فردا ]آن را[ به 36 هزار 
کیلومتر هم برساند. یعنی وقتی امید بود، وقتی 
احساس پیشــرفت بود، وقتی احساس توانایی 
بود، این پیش می آید؛ عرض من این است. حاال 
بعضی ها میگویند که مثاًل فرض کنید »آقا! اینکه 
شما اظهار خوشوقتی می کنید که ماهواره پرتاب 
کردید یا فالن، موجب این نیســت که ]کشور 
امنّیت پیدا کند.[ ماهواره و سالح و مانند این ها 
نمی تواند کشــور را امنّیت بدهد و عمده مسائل 
اقتصادی است.«. خب این کارها را، این حرف ها 

را مــا میدانیم، این ها را بلدیــم، نه اینکه این را 
ندانیم. حرف من این است: من میگویم وقتی که 
می توانیــم در بخش نظامی یــا فرض کنید در 
بخش پرتاب ماهواره ی فضائی یک چنین حرکت 
بزرگی را انجام بدهیم، چــرا نتوانیم اتومبیلی، 
خودرویــی تولید کنیم که در صد کیلومتر مثاًل 
پنج لیتر بنزین الزم داشــته باشد؟ دائم متوّقف 
بشــویم در اتومبیلی یا خودرویی که مثاًل فرض 
کنید دوازده لیتر یا ده لیتر یا هشت لیتر مصرف 
می کند. یعنی این توانایی وقتی در ما وجود دارد، 
این روحیه ی ابتــکار وقتی در ما وجود دارد، در 
همه ی بخش های کشــور وجود خواهد داشت؛ 
هم در بخش صنعتی، هم در بخش های گوناگون 
دیگر ]نظیر[ کشاورزی و خدماتی. حرف ما این 

است.
 بنابرایــن حرکت تولید در کشــور بحمداهلل 
آغازشــده؛ ولیکن می خواهم این را عرض بکنم: 
ما با حرکت معمولی به جایی نمی رسیم، جهش 
الزم است، حرکت مضاعف الزم است؛ و زمینه ی 
این حرکت مضاعف خوشبختانه در کشور وجود 
دارد. عناصر بســیار خوِب مبتکــر، جوان های 
آماده ی به کار، جوان های تشنه ی کار در کشور 
وجود دارند، می توانیم از وجود این ها اســتفاده 
کنیم و تولید را بــه معنای واقعی کلمه جهش 
بدهیم، و جهش تولید خواهد توانســت اقتصاد 

کشور را احیا کند.
 من مجّدداً از دوســتانی کــه امروز زحمت 
کشــیدند و این برنامه را تنظیم کردند و کسانی 
که صحبــت کردند و گزارش دادند، و همچنین 
از همه ی کسانی که در بخش مسائل اقتصادی 
مشغول فّعالّیت هستند تشّکر می کنم. امیدوارم 
که ان شــاء اهلل به برکت ادعیــه ی زاکیه ی مردم 
عزیزمان در ماه مبارک رمضان، تحوالت اساسی 
و مهّمی در بخش های موردنیاز کشــور ازجمله 
بخــش اقتصادی انجام بگیــرد. و با این وضعی 
کــه در قضّیه ی این ویــروس کرونا پیش آمد و 
مــردم یک تکانی خوردند، یــک وضع جدید و 
فوق العاده ای به وجود آمد -این تعطیلی ها، این 
نیازهــا، این تأمین نیازها، ایــن همکاری ها که 
بــه معنای واقعی کلمه ایــن همکاری ها خیلی 
باارزش بود- امیدواریم ان شــاء اهلل این خودش 
یک مقّدمه ای و سرآغازی باشد برای کارهای نو 
و جدید و تحّوالتی در زمینه های مختلف ازجمله 
درزمینه ی اقتصادی؛ و خداوند کمک کند، برکت 

بدهد، دعاها را مستجاب کند. 
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ســؤال: هم زمان با چهار اسفند حرکت   
شــبانه روزی جهت رفع مشکالت و کاهش 
خطرات ناشی از کرونا شروع شد و مردم نيز 
حضور چشمگيری در اين راه داشتند. برای 
ما از روزهای ابتدايی ورود کرونا به کشور و 

اتفاقاتی که گذشت بگوييد:
حافظه تصویری بدی ندارم ولی خاطرات در 
ذهنم خوب نمی ماند. وقتی کرونا شــروع شد 
همه گفتند باید در خانه ها ماند و بیرون نیامد. 
اگر یادتان باشــد در یک مقطعی شهر تعطیل 
بود؛ اما بعد از چند مدت احســاس کردیم به 
این شکل نمی شــود. یک سری از دوستان که 
باهم در تماس بودیم تصمیم گرفتیم ببینیم در 
این وضعیــت چه کاری می توانیم انجام بدهیم. 
ابتدا ما هم مثل بقیه مشــغول کارهایی مثل 

ضدعفونی کردن بودیم.
 هرچقدر به جرقه ای که باعث شد به بهیار 
بیایم فکر می کنم، یادم نمی آید ا ما اگر اشتباه 
نکنم خیلی ها به دنبال تولید ماسک پارچه ای 
و مــواد ضدعفونی کننده رفتنــد. رویکرد همه 
بچه های جهادی این بود که معابر را ضدعفونی 
کنند. من هم نمی گویم کار بدی بود ازاین جهت 
کــه باید یک کاری می کردیم خیلی خوب بود 

اما به نظرم کار قوی نبود. در دل خودم خیلی 
راضی نبودم. یک راه دیگر این بود که به سراغ 
مسئوالن شــهر برویم و از آن ها بخواهیم یک 
کار جدی بکنند اما به نظر می رســید آن ها در 
تصمیمات تأخیر فاز دارند. در همین زمان کار 
اهدا پک های غذایی و مواد ضدعفونی کننده نیز 
شــروع شد اما بازهم احساس شخصی من این 

بود که همه ما به دور خودمان می چرخیم.
اخــوی بنده گفتنــد که ما فراینــد تولید 
دستگاه ماسک را در شــرکت شروع کرده ایم. 
این بــرای خود من خیلی جالــب بود. هرروز 
هم از او می پرســیدم چه شــد؟ او هم امروز و 
فردا می کــرد تا اینکه یــک روز رفتم بهیار و 
گفتند تقریباً دســتگاه تولید ماسک آماده شده 
اســت. بعدازآن بحث کش زدن شــروع شد. 
زمانی که من به مســئله ی ماسک ورود کردم 
مهندس مکاریان همکاری با حســینیه ثاراهلل 
را شــروع کرده بود. من از این طــرف با آقای 
کریمی مسئول جبهه فرهنگی انقالب اسالمی 
و جمع هایی که می شــناختم صحبت کردم و 
گفتم بیایید به این ماجرا کمک کنیم. خیلی از 
بچه های در این فضا می خواستند کار مفیدی 
انجام دهند و زمانی که به آن ها گفتم، پای کار 

آمدند. برای شــروع، حســینیه بنی فاطمه را 
شروع کردیم. آستان قدس رضوی در استان ها 
دفتری به نام کانون اردوهای جهادی داشتند و 
در آنجا با آقایان براتی درچه آشنا شده بودم و 
آن ها را می شناختم. به ایشان زنگ زدم و آن ها 
هم گفتند پای کار هســتند. هم زمان حسینیه 
بنی فاطمه را هم صحبت کردیم. دو حسینیه ی 
بنی فاطمه و شهشــهان را نگاه کردیم. به نظر 
می رسید حسینیه بنی فاطمه همراهی بیشتری 
داشــته باشد. خالصه فکر می کنم دو روز طول 
کشــید و بعد کار شروع شــد. فکر می کنم دو 
سه روز نشــده اتفاقی بزرگ در آنجا رخ داد و 
ما دیگر ظرفیت پذیرش نیرو نداشــتیم. کم کم 
مجموعه هــای دیگر هم تقاضــا دادند. در خود 
درچه هم همان ابتدا بچه های بسیج احمدآباد 
درچــه حضور پیدا کردنــد. دیگر کم کم مراکز 
یکی پس از دیگری کارگاه تولید ماسک را آغاز 
کردند و تعداد آن ها به 36 عدد رسید. ماسک ها 
تولید می شد و بعد هم در شبکه بهداشت توزیع 
می شد. خدا را شکر با خیلی از مجموعه ها آشنا 
شدیم. نزدیک به دو ماه این کار طول کشید و 
ما هم سعی می کردیم مواد ضدعفونی کننده و 
پد ماسک و لباس ها را تهیه کنیم. مطابق مدل 

یک مختصات نو
روند شکل گیری حسینیه ها

مصاحبه با مهندس فریبرز صارمی  

به
اح
مص

مهندس  آقای  با  گفت وگو  حاصل  رو  پیش  متن 
فریبرز صارمی، می باشد که با شیوع کرونا همگام 
با گروه های مردمی به کمک شرکت بهیار صنعت 
از کرونا در کشور  ناشی  از مشکالت  برای عبور 
ایام  مورد  در  به صحبت  مصاحبه  این  در  آمدند. 
ابتدایی شیوع کرونا در کشور و حرکت های مردمی 

در این صحنه پرداخته شده است.
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مهندس پیش می رفتیم. چون خیلی خط کشی 
کردن ممکــن نبود و چون دو طــرف به هم 

اعتماد داشتیم اتفاقات خوبی رخ داد.

سؤال: نظر شــما در مورد شرکت بهيار   
صنعت چيست؟

من چنین مجموعه ای را ندیده بودم. به نظر 
من افراد نخبه ای مثــل مهندس نجات بخش 
داریم، ولی مختصاتی ایشان دارند که من جمع 
این هــا را در یک فرد کمتر دیــده ام. آدم های 
فنی و حرفــه ای داریم. خود من رفقای زیادی 
در همین شــهرک دارم که شرکت دارند ولی 
ایشــان ویژگی های خاصی دارنــد. این فضای 
جهادی که ایشــان داشــتند ما را هم به این 
سمت می کشید. ابتدا ما هم ادعای کار جهادی 
داشــتیم ولی وقتی آقای مهنــدس را در کف 
کار می دیدیم، احســاس تکلیف می کردیم که 
باید پای کار بایســتم. وقتی با مســئول مراکز 
هم صحبــت می کردیم همین گونه بود. شــاید 
به ظاهــر کار ســاده ای بود اما انــرژی می برد. 
خود مهندس هم می دیدم که خانه نمی رفتند. 
شواهد نشان می داد که یک ماه اول فقط پنج 

شب خانه رفتند.

سؤال: کمی از خاطرات آن ايام بگوييد.  
بعضی از حاشیه ها خیلی خسته کننده بود. 
متأســفانه در اصفهان گاهی اوقات کار کردن 
سخت می شود. یک سری حرف ها اذیت کننده 
بود و انرژی آدم را می گرفت. یک شب حاج آقای 
ناصری برای بازدید به شــرکت آمدند و سپس 
به چند تا از مجموعه های تولید ماسک هم سر 
زدیم. ایشــان قبل از رفتن تفألی به قرآن زدند 
و آیه بســیار زیبایی در باب جهاد و استقامت 

کردن آمد. این مســائل برای خود من خیلی 
جالب و زیبا بود. کار بســیار ســختی بود ولی 
آخر آن شیرین بود البته اآلن نمی دانم آخرش 

آن است یا نه.
 یادم می آید در جبهه فرهنگی با حاج آقای 
کریمی نشســته بودیــم که آقای ســیدرضا 
نریمانی آمدند، آقای نریمانــی آن زمان دبیر 
ســالمت جبهه فرهنگی بودند. من به ایشــان 

پیشــنهاد دادم برای بازدید به شرکت بیایند. 
پس فردا وعده کردیم برویم به شــرکت بهیار. 
من رفتم و ایشــان را آوردم شرکت، سید رضا 
این قدر از فضای شرکت لذت برد که بالفاصله 
بعد از بیــرون آمدن به آقا حمید علیمی زنگ 
زد. آقــای علیمی هم در بحــث کرونا خیلی 
کارکردند. اوایل هم در کاشــان مشغول بودند. 
ســید رضا به آقا حمید گفت می خواهم باهم 
به یک مکانی ســر بزنیم که بسیار لذت بخش 
خواهد بود. ایشان خیلی هم در قید دانش بنیان 
نبودند. پس فردای آن روز سیدرضا و آقا حمید 
برای بازدید به شرکت آمدند. آقا حمید خیلی 
خوشــش آمد و بعدازاین جلسه هرروز، ظهرها 

من چنین مجموعــه ای را ندیده بودم. 
به نظر مــن افراد نخبــه ای مثل مهندس 
نجات بخش داریم ولی مختصاتی ایشــان 
دارند که من جمع این ها را در یک فرد کمتر 
دیده ام. آدم های فنی و حرفه ای داریم. خود 
من رفقای زیادی در همین شهرک دارم که 
شرکت دارند ولی ایشان ویژگی های خاصی 

دارند.

و شب ها می آمد شــرکت. یک شب هم ساعت 
دوازده به ایشــان گفتیم برویم درچه، ساعت 
یازده شــب بود که ایشان قبول کردند، ساعت 
دوازده بچه های درچه همه چیز را آماده کردند 

و رفتیم آنجا.
ما کم کــم رفقــای صنعتی و شــاهپور را 
آوردیم شــرکت و درگیر کردیــم. به نظر من 
حقایــق شــرکت را از راه دور نمی توان بیان 
کرد بلکه باید افراد بیایند و ببینند. همیشــه 
بعــد از بازدید، افراد بســیار تغییر می کردند. 
همین بچه های شــاهپور بعد از بازدید با چند 
تــا اکیپ دیگر به بهیار آمدنــد. فکر کنم یک 
روز به ســال تحول مانده بود بچه های شاهپور 
ایستادند و به شــرکت کمک کردند. یک شب 
ساعت دو یا سه شــب با مهندس نجات بخش 
به شــاهپور رفتیم. آقــای مهندس یک بحث 
جدی در نســبت با شاهپور داشتند و آن شب 
بیان کردند. فرمودند ما یک ظرفیت خوبی در 
شــاهپور داریم ولی متأسفانه بچه های شاهپور 
دورهم جمع نمی شــوند. یکــی از ویژگی های 
مهندس نجات بخش نشان دادن افق های بلند 
است. واقعاً بچه های شاهپور آدم های فنی قوی 
هستند ولی نیاز است که دورهم جمع شوند. ما 
در همین ماجرا با شخصی آشنا شدیم که روی 
ساخت تخت کار می کرد. ما مجموعه ایشان را 
دیدیم. ایشان چند سال به خارج از ایران رفته 
بود و بعد برگشــته بود ولی دوباره می خواست 
به خارج برود. ایشان را آوردم شرکت و گفتند 
مــن اعتقاد پیدا کردم که می شــود کارکرد و 
امیدوار شدم که بمانم. به نظر من بهیار این قدر 
پروژه های خوبی دارد که می توان بین شاهپور 
و بهیــار ارتباط برقرار کرد منتهی این کار نیاز 

به پیگیری و وقت گذاشتن دارد.

ســؤال: در اين مدت با چه مسئله هايی   
درگير بوديد؟

ما چندین مسئله حاشیه ای هم در حین این 
کار داشتیم. یکی از مسائل، شبهه هایی بود که 

نسبت به شرکت بهیار صنعت مطرح می شد.
در آن ایام خیلی از رفقای دلسوز به من زنگ 
می زدند و می گفتند چرا شــما هیچ توضیحی 
نمی دهیــد؟ اتفاقاتی در حال رخ دادن بود که 
من می دانســتم این ها چیست. من هم که آدم 
بهیار نبودم تا بخواهم این ها را الپوشانی کنم. 
به صداقت کار شکی نداشتم ولی کسانی که از 
بیرون بودند واقعاً دچار شبهه می شدند. وقتی 
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خیلی از این مسائل را من به مهندس 
نمی گفتم. چون می دیدیدم مهندس درگیر 
مســائل مختلف بودند. مثالً یادم می آید که 
مهندس پنج صبح رفتند جلسه هیئت دولت 
در تهران و بعد ساعت یازده شب برگشتند 
شرکت و مســتقیم رفتند باال و لباس کار 
پوشیدند و مشــغول کار شدند. من شرم 

می کردم که وقت ایشان را بگیرم.

هم به آن ها توضیــح می دادیم می گفتند خب 
چرا این ها را بیــان نمی کنید؟ این یک دعوای 
جدی بود که به ما پیشــنهاد می دادند شــما 
این هــا را در قالب مصاحبه، ســاخت کلیپ، 

مستند و... رسانه ای کنید.
خیلــی از این مســائل را من بــه مهندس 
نمی گفتم. چون می دیدیــدم مهندس درگیر 
مســائل مختلف بودند. مثاًل یــادم می آید که 
مهندس پنج صبح رفتند جلسه هیئت دولت در 
تهران و بعد ساعت یازده شب برگشتند شرکت 
و مســتقیم رفتند باال و لباس کار پوشیدند و 
مشغول کار شدند. من شرم می کردم که وقت 
ایشــان را بگیرم. مثاًل همین حاشیه تا حدی 
دریکی از این حســینیه ها ایجادشــده بود که 
این هــا به ما گفتند که مــا می خواهیم بیاییم 
شرکت و یک صحبتی باهم داشته باشیم. بعد 
کــه فضا را دیدند دیگر چیزی نگفتند و مدافع 

ما شدند.
شــبهاتی درزمینه اقتصادی به شرکت وارد 
می شد مثاًل می گفتند مهندس نجات بخش از 
تولید ماسک میلیاردر شــده است. یک روز با 
ایشان رفتیم به یکی از مجموعه ها برای تبیین 
ایــن ماجرا. مهنــدس دودوتاچهارتای ســاده 
کردنــد. گفتند روز اول که مــا وارد این ماجرا 
شــدیم، زمانی که هنوز این دســتگاه ساخته 
نشــده بود و به نیمه راه رسیده بودیم به بچه ها 
گفتم دستگاه دوم را بسازید. بعد گفتم چهارتا 
دستگاه بســازید که خود بچه های شرکت هم 
همراه نبودند و می گفتنــد صبر کنید یکی را 
بسازیم بعد به ســراغ بقیه برویم. روزی که ما 
باهم صحبت می کردیم ایشــان به مهندسان 
شــرکت گفته بودند هشتاد دستگاه دیگر باید 
ساخته شــود. در آن زمان برآورد این بود که 
شاید جمعاً شــانزده میلیارد هزینه شده است. 

اگر بخواهیــم دودوتاچهارتا نگاه کنیم ممکن 
بود با تصمیم های غلط سیســتم دولتی مثل 
واردکردن ماسک یا دستگاه به کشور، یک دفعه 
تمام سرمایه گذاری شــما نیست بشود. در آن 
جلســه مهندس این را توضیح دادند و گفتند 
که من روی هر ماســک باید چقدر سود ببرم 
تا هزینه اولیه من جبران شــود. برای بعضی ها 
که نگاهشــان فقط اقتصادی اســت می توان 
گفت کــه هیچ فرد بیزینس منــی این کار را 

نمی کند. من که خودم تا حدی در این فضاها 
بودم این کار را نمی کردم. ولی نگاه ایشان چیز 
دیگری بود. نگاه ایشان بیشتر روی برکت کار 
بود. نشــان دادند که شــیرجه زدن در مشکل 
باعث می شود که خدا هم به صحنه بیاید " ان 
الذین جاهدو..." را مــن به عینه دیدم. به نظر 
من مهندس به عینه به رزق و نگاه توحیدی و 
جهــاد اعتقاددارند. برای خود من هم این نگاه 
ایشان بسیار آموزنده بود. نگاه ایشان به انقالب 
و فهم ایشــان از مسئله ی دانش بنیان در کمتر 
کسی یافت می شــود. مشکل ما در بسیاری از 
شــرکت ها این است که به محض تجاری شدن 
محصولشــان به همان بسنده می کنند و اینجا 

آغاز پایان آن ها است ولی ایشان می گویند من 
هرگز نباید بمانم و بعــد از هر فتح باید پیش 
بروم. ان شااهلل خداوند به ایشان توفیق بدهد تا 

بیش تر پیش بروند.
در مســئله ی کارگاه های ماســک از برخی 
جاهای باالدســتی بــه مســئول کارگاه زنگ 
می زدند و سؤاالتی می پرسیدند. به یکی از این 
کارگاه ها زنگ زدند و پرسیدند؛ شما می دانید 
این شــرکت چه کار می کند؟ پاســخ داد؛ بله 
می دانم. پرسیدند می دانید چقدر سود کردند؟ 
و بعد توضیح دادند که روی هر ماســک فالن 
مقدار ســود می کنند. طرف مقابل پاسخ داد؛ 
بله همه را میدانم. بعدازاینکه صحبت های آن 
شخص تمام شد به او گفته بود می خواهم همه 
این سودها به جیب آقای نجات بخش برود شما 
چه کار دارید؟ طرف هاج  و  واج شده بود. از این 
مدل ها ما به تعدد داشتیم. کسانی که اینجا را 

درک کرده بودند مدافع بودند.

ســؤال: چه اتفاقی می افتاد که اين فرد   
اين چنين دفاع می کرد؟

به نظر من به خاطر ایمانی بود که داشــت. 
وقتی شــرکت را می دید که همه جای خود را 
تبدیل به فضای ماســک کرده است و پای کار 
آن مانده است باعث می شد همه شبهه های آن 

برطرف شود و پای کار بماند.

نيز    است چندکلمه ای  اگر ممکن  سؤال: 
در مورد اقتصاد مردمی بگوييد؟

مردم، شرکت بهیار را با دستگاه شتاب دهنده 
و ایکس ری نشناختند بلکه با داستان ماسک 
آن را شناختند و همین منجر به این کار بزرگ 

در نسبت با زنان سرپرست خانوار شد.
به نظر من در آن زمان محال بود کســی به 
خاطر پول، جان خود را کف دست بگذارد و به 
میدان بیایــد. تازه درزمانی که می گفتند اصاًل 
از خانــه بیرون نیاییــد. در چنین وضعیتی ما 
اصاًل نمی توانستیم به آن ها بگوییم به شما پول 
می دهیم تا کارکنید. اصاًل خود آن ها هم قبول 
نمی کردند. مهندس می گفتند اگر به من چند 
میلیارد می دادند قبول نمی کردم جان خودم را 
به خاطر پول به خطر بیندازم. به نظر من باید 
هدف بزرگ تری باشــد تا شــما از زن، زندگی 
و بچه های خودتــان بزنید و در ایامی که همه 
از حضور در جمع ها حــذر می کنند به میدان 
بیاییــد. الحمداهلل در این ایــام در هیچ یک از 
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مراکز ما باوجود رفت وآمدهای زیادی که انجام 
می شــد اتفاقی ازلحاظ مبتال شدن به بیماری 

رخ نداد و این از الطاف الهی بود.
من هرســال عید با رفقا بــه کربال می رفتم 
که امســال امکانش نبــود. مهندس می گفت 
امام حســین می خواســتند بگویند زیارت ما 
همین جا اســت و نیاز نیســت پیش ما بیایید. 
البتــه این به معنای ترک زیارت نیســت ولی 
توجه و دستگیری مردم بسیار ارزشمند است. 
ما قشــری را داریم که نماز اول وقت می خواند 
و خمس و زکات می دهد و فکر می کند همین 
کافی است. ولی متوجه نیستند که این ها کافی 
نیســت و وظایف دیگری هــم دارند. بعضی از 
مذهبی های پولدار یقه خود را می بندد و مدام 
تسبیح در دست دارند ولی در بحث اقتصادی 
و ایجاد کســب وکار هیچ فعالیتی ندارند. باید 
این ها احســاس کنند کــه وظیفه دیگری هم 
دارند. به نظر من دلیل اصلی آن ســختی های 
این مسیر است و اکثراً برای زیر بار نرفتن این 
سختی خود را گول می زنند و به آرامی از کنار 

آن می گذرند.
 مهندس می گویند اگر آقا این همه از اقتصاد 
نمی گفتنــد تا اآلن ما را مدام تکفیر می کردند. 
در همین ماجرای ارز و دالر می توانیم ببینیم. 
خیلی از این ها مذهبی هستند و می گویند من 

می خواهم پولم حفظ شود.

یکــی از دغدغه های من این اســت که ما 
چطور می توانیم این فضا را بین خیرین محترم 
ایجــاد کنیم کــه همانند پروژه های مســجد 
سازی، مدرسه ســازی و... در مســیر تولید و 
دانش بنیــان نیز هزینــه کنند. مثــاًل پول را 
به صورت قرض الحسنه به این شرکت ها بدهند. 
در همین اصفهان ما افــراد خیر زیادی داریم 
ولی به خاطر تبیین نشدن ماجرا حاضر نیستند 
این کار را بکنند. درحالی که هم اشتغال است و 
هم اعتبار کشور ولی متأسفانه این گونه نیست.

به مرور به علت به جریان افتادن پروژه های 
قبلی شرکت، نیاز داشــتیم به مکان جدیدی 
برای تولید ماســک فکر کنیم تــا هم فضای 
فیزیکی شرکت آزاد شود و هم نیروها مهندسی 
از حالت اپراتوری دســتگاه ها خارج شوند. در 
اینجا بحث ســوله بســیج مطرح شد. از طرف 
دیگر، در کشــور نیز سیاست ها در حال تغییر 
بــود. مثاًل بعضــی از محدودیت های شــغلی 
برداشته شده بود، لذا دیگر نگاه اولیه موجود در 
حســینیه ها کم رنگ شده بود و مردم احساس 
می کردند که کرونا کم رنگ شده است. از طرف 
دیگر هم مباحث معیشــتی مردم مطرح شد. 
همه این عوامل باعث شــد تا حضور مردم در 
حســینیه ها کم رنگ شــود. به این جمع بندی 
رســیدیم که وســایل را به یک ســوله دیگر 
منتقل کنیم و از افراد همین حسینیه ها جهت 

راه اندازی مکان جدید اســتفاده کنیم و بحث 
کش زنی توسط زنان سرپرســت خانوار انجام 
شــد ولی این بار بحث های مالی را هم در نظر 
گرفتیم. ما این مسئله را با مسئول حسینیه ها 
در میان گذاشــتیم. به نظر من به خاطر ورود 
مباحــث اقتصادی کار جهــادی در این حالت 
سخت تر اســت. این کار از جوی آباد، دولت آباد 
و درچه شروع شد و خدا را شکر تا اآلن حدود 
2000 نفر از زنان سرپرست خانوار درگیر این 

مسئله هستند.
اآلن در مشــهد خانم های مدافع حرم و در 
شهر قم، آستان حضرت معصومه )س( درگیر 

مونتاژ ماسک هستند.
اگر این اقتصاد مردمی به درســتی شــکل 
بگیرد می توانیم کارهــای دیگری را هم ادامه 
دهیم. مهندس می گویند ما می توانیم در آینده 
این راه را پشتیبانی کنیم ولی باید خود مردم 
شروع کنند. نباید نگاه دولت گونه به بهیار پیدا 

شود.
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فاکتورهای سفید
متنی که در ادامه خواهد آمد، متن مصاحبه با آقای مهندس افرندنیا، از مهندسان مشغول در شهرک صنعتی 

امیرکبیر )منطقه شاپور جدید( می باشد که در ابتدای ورود به کرونا، عزم خود را برای کمک به مردم و پیشگیری از 
بیماری جزم کرد و به همراه همکاران خود به کمک شرکت بهیار صنعت آمد.

مصاحبه با مهندس افرندنیا

سؤال: باهم به عقب برگرديم و به روزهای   
اوايل شــيوع کرونا در ايران برويم. آن ايام 

برای شما چطور گذشت؟
بعضی از تفکراتی در کشور ما شکل گرفته 
اســت که وقتی به هم می رسند انگار سال ها 
همدیگر را می شناســند. یکــی همین تفکر 
بسیجی است. ســال قبل رفتیم نقطه صفر 
مرزی و ســال قبل آن ســرپل ذهاب بودیم. 
امســال که کرونا شد مدام فکر می کردیم که 
چه کاری از دست ما برمی آید؟ اول یک تانکر 
گرفته بودیم تــا کارهای ضدعفونی کردن را 
انجام دهیم. کمی بعد به ذهنمان رســید که 
نازل های آتش نشانی بسازیم تا کار ضدعفونی 
بهتر انجام شود. شخصی به ما زنگ زد و گفت 
گروهی وجود دارد که کاری را شروع کرده و 
برای انجــام کارهای خود به کمک نیاز دارد. 
مدام دنبال این بودیم که از توانایی ما استفاده 

شود.
چند مدل پمپ های سم پاش گرفتیم ولی 
این کارها اساســی نبود تا اینکه ایشان زنگ 
زدند و گفتند شــرکت بهیار در حال ساخت 
دستگاه تولید ماسک اســت و اگر می توانید 
به آن ها کمک کنیــد. به من گفتند هرچند 
تــا می توانید نیــرو بیاورید. ما بــه ده نفر از 
اســتادکارها زنگ زدیم و باهم رفتیم شرکت 
بهیــار و با آقای نکویــی صحبت کردیم و به 
ایشــان گفتیم که می خواهیم کمک کنیم. 
آن ها ابتدا خیلی جــدی نگرفتند و بعد من 
توضیح دادم که اســتادکارهایی که خدمت 
شــما آمدیم توانایی باالیــی داریم. بعد هم 
کار را شــروع کردیم و تا آخــر فروردین ماه 
هم همــکاری کردیم. خودمــان را مخاطب 

صحبت های بهیار می دیدیم. درســت است 
که استخدام آن نبودیم ولی در کنار شرکت 
حاضر شــدیم و بهیار هم مباحــث مالی را 
به خوبــی انجام داد. البته مــا هیچ نگاه مالی 
نداشــتیم. وقتی موضوع را با شــرکت بهیار 
مطرح کردیم، در همان ابتدای کار گفتیم که 
به شما فاکتور خرید ســفید می دهیم و هر 
چه خودتان می دانید بنویسید، اینجا آمدیم 

تا کمک کنیم.
به نظرم همان حالتی که در جنگ شــکل 

بیایم و خاک ریز بزنم. وقتی شــهید خرازی 
شهید می شــود از من دوازده سال کوچک تر 
بود ولی افکار و ارواح او می توانســتند چنین 

تفکری را شکل دهند.
واقعاً فضای خوب و زنده ای بود. خوشحالیم 
که در آن زمان که همه جا را ناامیدی پرکرده 
بود توانستیم در چنین فضایی نفس بکشیم.

ما ظرفیت های بزرگی داریم ولی استفاده 
نمی کنیم. همین که مــا آن روز حال خوبی 
داشته باشیم کافی است. وقتی تعهد می کردم 
که با شــرکت بهیار فــالن کار را بکنیم و به 
بحث های مالی آن فعــاًل کاری نداریم برای 

بچه های ما حل شده بود.

سؤال: کمی از سختی های کار بگوييد؟  
کار با دستگاه CNC ســخت است. اینکه 
ابزارهــا را ببندید و چند تا قطعه بزنید و بعد 
دوباره عوض کنید. کار ســختی بود ولی ما 
خیلی متوجه آن نمی شــدیم چون سالمتی 
مردم جلوی چشم ما بود. اآلن هم اگر شهدا 
بودند بــه نظر من همیــن کار را می کردند. 
اگر قطعه ای باید به شرکت می رسید منتظر 
ماشین شــرکت نمی ماندیم و خودمان قطعه 
را به شرکت می بردیم که به نظرم مهندسین 
شــرکت هم تعجب می کردند. صبح ها مواد 
اولیه را به ما می دادند و ظهر تحویل می دادیم. 
در انتخاب ابزارهــا خیلی دقت می کردیم 
و برای همین ســرعت کار را زیاد می کردیم. 
به پروســه های کار و اینکه چه کســی باید 
چه کاری انجام دهد، کاماًل مسلط بودیم. مثاًل 
برای یکی از دوستان تسمه های آلومینیوم را 
برش نخورده آورده بودند. ایشان با فرز، روی 

هرکجا بتوانید فضایی را مهیا کنید که 
همه خود را در جهت یک هدف قرار دهند 
جواب می گیرید. مکالمه شهید خرازی را 
گوش کنید که بی سیم چی می گویند چند 
نفر را بفرستید خاک ریز بزنند. بی سیم چی 
می گوید کســی نیســت. حاج حسین 
می گوید اگر کســی نبود خودت برو بزن 

اگرنه خودم بیایم و خاک ریز بزنم.

می گرفت اینجا هم شــکل گرفت. مهم ترین 
ابــزار و توانایــی این بود که همــه پای کار 
بودند. ایــن تفکر سیســتمی، نجات دهنده 
است. هرکجا بتوانید فضایی را مهیا کنید که 
همه خــود را در جهت یک هدف قرار دهند 
جواب می گیرید. مکالمه شــهید خرازی را 
گوش کنید که بی ســیم چی می گویند چند 
نفر را بفرســتید خاک ریز بزنند. بی سیم چی 
می گوید کسی نیست. حاج حسین می گوید 
اگر کســی نبود خودت برو بزن اگرنه خودم 
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نــوار آلومینیومی که 3 متــر آن از روی میز 
بیــرون زده بــود، کار می کردند و بعد همان 
زمان می بریدند و بعد به جلو می کشــیدند و 
دوبــاره می زدند. این ها خالقیت هایی بود که 

به کار می گرفتیم.
در زمان جنگ هم همین گونه بود، فردی 
کــه تا دیروز عــکاس بود ولی بعد می شــد 
حســن باقری که جزء نابغه های جنگ شد. 
این اتمسفری است که هرکسی در آن نفس 
بکشــد رشد می کند. حســن طهرانی مقدم 
وقتی توپخانه سپاه را راه اندازی می کرد هفت 
عدد توپ غنیمتی داشتند. سیستم توپ های 
عراق روسی بود ولی سیستم توپ های ایران 
آمریکایی بود و نمی توانستند از آن ها استفاده 
کننــد. از اســیرهایی که گرفتــه بودند یاد 
گرفتند که چگونه از آن توپ ها استفاده کنند 
و تــا جایی پیش می روند که جزء قدرت های 
موشکی منطقه می شوند. اینجا هم همین گونه 

است و در آینده به جاهای بزرگی می رسد.
 می دانــم که قطعــاً دل آقا هــم به این 
مجموعه ها گرم اســت. روز دیدار رهبری با 
شــرکت خیلی دوست داشتیم ما هم باشیم. 
ولی غروب آن روز احســاس کــردم که این 
حرف هایــی که در ذهنم بــود را مهندس به 

حضرت آقا منتقل کرد.

سؤال: به نظر شما در آينده چه کارهايی   
می توان انجام داد؟

هیچ چیــزی در صنعت گم نمی شــود و 
میرایی وجود ندارد. بارها شده است که یک 
قطعــه ای را تولید کردیم و از تجربه ی آن در 
جاهای دیگر اســتفاده کرده ایــم. ابزاری که 
برای کاری خریدیم برای جای دیگر استفاده 

ســؤال: در پايان اگر حــرف پايانی يا   
نکته ای داريد بفرماييد:

من در مردادماه کرونا مثبت شدم و دوازده 
روز در خانه بودم. چهارده روز هم نصف روزه 
آمدم ســرکار و رعایت می کــردم. زنگ زدم 
به آقای نکویی و گفتم کرونا مثبت هســتم 
و مقداری ماسک نیاز دارم. این ماسک هایی 
که شــما به صورت می زنید برای جلوگیری 
از انتقال ویروس اســت ولی زمانی ارزش آن 
را می فهمیــد که در یک آپارتمان 90 متری 
باشید و همسر شــما با دو بچه هم در خانه 
باشند، اتاق ها را جدا می کنید. آن وقت ارزش 
این ماســک را می فهمید. ارزش آن را زمانی 
می فهمید که حاضر هســتید هرچقدر نیاز 
اســت پول بدهید ولی بچه های شما بیماری 

نگیرند.

در زمان جنگ هــم همین گونه بود، 
فردی که تا دیــروز عکاس بود ولی بعد 
می شد حســن باقری که جزء نابغه های 
جنگ شــد. این اتمســفری است که 
هرکسی در آن نفس بکشد رشد می کند. 
حسن طهرانی مقدم وقتی توپخانه سپاه را 
راه اندازی می کرد هفت عدد توپ غنیمتی 
داشــتند. تا جایی پیش می روند که جزء 
قدرت های موشکی منطقه می شوند. اینجا 
هم همین گونه است و در آینده به جاهای 

بزرگی می رسد.

می کنیم... ما اینجا کارهای کوچک تری انجام 
می دهیــم ولی به خاطر همین ســریع تر از 

شرکت بهیار هستیم.
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 حضور مردم در شرکت  

به توان مردم
مصاحبه با آقای موسوی

متن پیش رو مصاحبه با آقای سید جعفر موسوی است که در ایام درگیری کشور با بیماری کرونا، کارگاه مونتاژ ماسک را در امام زاده ی شهر درچه راه اندازی 
کرد. سید جعفر موسوی از مدافعین حرم بود و رفاقت دیرینه ای با شهید جواد محمدی داشت. شنیدن روایت او از ایام راه اندازی کارگاه ماسک بسیار قابل تأمل و 

شنیدنی است.

سؤال: فرايند راه اندازی کارگاه ماسک از   
چه زمانی و چگونه شروع شد؟

شــب چهارشــنبه ی آخر ســال به عنوان 
فرمانده پایگاه بســیج معارفه شدم، ابتدا زیر 
بــار نمی رفتم. چندین مرتبه به من گفتند تا 
اینکه قبول کردم. مســئولیت سنگینی روی 
دوشم گذاشته شــده بود. بالفاصله رفتم سر 
مزار شهید جواد محمدی، گفتم؛ این بار برای 
ما خیلی ســنگین است خودتان به ما کمک 
کنید. این را گفتیم و از فردا ماجرای کرونا و 

کارگاه شروع شد.

سؤال: شهيد جواد محمدی را می شناختيد؟  
بله. در زمان جنگ سوریه خدا توفیق داد 
که به مدت دو ماه به ســوریه رفتم، دو سال 
و نیم برای سوریه رفتن تالش کردم و حتی 
با حاج قاسم و شهید همدانی صحبت کردم 
اما توفیق حضور در ســوریه حاصل نشد. در 
مســجد مصال نشسته بودم و شــهید جواد 
محمدی را دیدم به من گفت که ســوریه را 
چه کار کردی؟ گفتم همه کارها انجام شده و 
فقط بحث اعالم نیاز از منطقه مانده اســت. 
گفت همین؟! و بعد گفت )روز پنج شــنبه به 

ســوریه می روم(. این چهارمین یا پنجمین 
بار بود که به ســوریه می رفت. گفت می روم 
منطقه و کارهای حضورت در سوریه را انجام 
می دهم. شنبه بعدازظهر با من تماس گرفت و 
گفت )من دمشق هستم و هنوز منطقه نرفتم، 
به محض رفتنم به منطقه کارهای اعزامت را 
انجام می دهم(؛ و این آخرین تماس ایشــان 
با من بود. چهارشــنبه ظهر خبر شــهادت 
ایشان را شــنیدم. خودش هم گفته بود این 
بار آخراست که اعزام می شوم و برگشتی در 
کار نیست گفت که از امام رضا خواسته تا این 

 فرکانس52  شماره دوم  مهر ماه 1399    

مصاحبه

34



مســافت هم بود و با این گرانی بنزین سخت 
بود. تصمیم گرفتیم در امام زاده ای که در آن 
مستقر بودیم کارگاه ماسک راه اندازی کنیم. 
ســریعاً به مهندس صارمــی زنگ زدم و اول 
قبول نکردند و گفتم حاال شما بیایید و نگاه 

کنید.

شب جمعه یعنی همان روزی که خبر 
شــهادت او را اعالم کردند یکی از رفقای 
نزدیک او خــواب می بیند کــه جواد به 
خانه شــان آمده است و همین که چایی را 
آورده و نشسته جواد رو به او کرده و گفته 
آدرس سید جعفر موسوی را داری؟ او هم 
گفته؛ آری چطور؟ جواد هم پاسخ داده که 

می خواست به سوریه بیاید.

بار شهادت نصیبش بشود.
در آن زمــان تهــران کار می کردم، حدود 
هجده ســال بود که تهران بودم. ســاعت دو 
ظهــر بود که خانم من زنــگ زد و گفت آقا 
جواد شــهید شــده اســت. من هم بریدم و 
حسابی گریه کردم. گریه ام به خاطر شهادت 
جــواد نبود بلکه به خاطر ایــن بود که جواد 
در حال انجــام کارهای اعزامــم بود و حاال 
شهید شــده بود. شــب جمعه یعنی همان 
روزی که خبر شهادت او را اعالم کردند یکی 
از رفقای نزدیــک او خواب می بیند که جواد 
به خانه شــان آمده است و همین که چایی را 
آورده و نشســته جواد رو به او کرده و گفته 
آدرس سید جعفر موســوی را داری؟ او هم 
گفته؛ آری چطور؟ جواد هم پاســخ داده که 
می خواست به سوریه بیاید. بعداً این خواب را 
برای من تعریف کردند و روز دوشنبه به من 
زنگ زدند و اعالم نیاز کردند و بعد از استعالم 
به سوریه اعزام شــدم. این ماجرا گذشت تا 
روزی کــه در خط مقدم بودم. میثم مطیعی 
آمد خــط مقدم تا به بچه هــا روحیه بدهد. 
مطیعی از من پرســید شهید جواد محمدی 
را می شناسی؟ گفتم آری و داستان اعزامم به 
منطقــه و خواب جواد را برای او گفتم. گفت 
اهلل اکبر؛ اینکه می گویند شــهدا به عهد خود 
وفا می کنند همین است. جواد در قید حیات 
خود فرصت نکرد این کار را انجام دهد ولی تا 

به شهادت رسید به عهد خود وفا کرد.

سوال: ماجرای آشــنايی شما با شرکت   
بهيار صنعت چگونه بود؟

روز دوم عید بود که بچه های محله گفتند 
در احمدآباد کارگاه تولید ماسک زدند و برویم 
آنجا کمک کنیم. ما هم گفتیم بســم اهلل، در 
ایام عید روزی شصت نفر می رفتیم احمدآباد. 
تقریباً دو هفته رفتیم احمدآباد، یک روز که 
در کارگاه احمدآبــاد بودیم یکی از بچه های 
احمدآباد گفت شرکت بهیار خیلی نیرو نیاز 
دارد. فردا به بچه ها گفتــم من می روم آنجا 
ببینم چه خبر اســت، دو تا از بچه ها را هم با 
خودم بردم. از فردای آن روز با دوســتانمان 
رفتیم شــرکت بهیــار. حــدود 25 روز در 
شــرکت کارکردیم. هرروز می رفتیم بهیار و 
بعد هم رفتیم ســالن سروش شهرک علمی 
و تحقیقاتی. کار ازاینجا شــروع شد تا اینکه 
کم کــم اداره ها باز شــدند و بعضی ها رفتند 
ســرکار و جمعیت مــا هم کم تر شــد. بٌعد 

آمدند و به ما گفتند اســتقبال خیلی خوبی 
شده است و یک شیفت برای ما کم است. 

به این نتیجه رســیدیم که دو شیفت را به 
خواهــران اختصاص دهیم و پیش رفتیم. در 
این مدت مهندس خیلی ما را کمک کردند. 
در همــان دوران کرونا هم  مقداری پول داده 
شــد که آن ها را خرج امام زاده کردیم. مثل 
همین محراب، پارتیشنهای داخل، آب کاری 
حرم و... کار ما خیلی خــوب بود و برای ما، 
مایه برکت شــد. بعد هم این داســتان ادامه 
داشــت تا اینکه فضای کرونا عادی شــد و 
مهندس ما را دعوت کردند شرکت و گفتند 
می خواهیــم کار را وارد فضای دیگری کنیم. 
ما هم گفتیم کار خوبی است. قبل آن هم به 
فرموده ی آقا درگیر کار قرارگاه هم دلی بودیم 
و در درچه پنج پایگاه باهم هماهنگ شــدیم 
و نزدیــک به 1250 خانواده نیازمند را تحت 

پوشش قرار داده بودیم.
به مهندس گفتــم خانواده هایی داریم که 
بی سرپرست و یا بد سرپرست هستند و این 
کار برای آن ها بســیار خوب اســت. منتهی 
مهنــدس گفتنــد؛ اطالعیه عمومــی بزنید 
تا برچســبی به کســی نخورد و ما هم اعالم 
عمومی کردیم. بنا شــد روزانه به ما ماسک 
بدهند و به ازای هر ماسکی که کش زده شود 
روزانه هشتاد تومان به آن ها بدهیم، مهندس 
گفتند این طور مناســب نیســت و ساعتی 
بدهیــد. هرچقدر گفتیم دانه ای باشــد بهتر 
است ولی ایشــان گفتند باید ساعتی باشد و 
باید کرامت ها حفظ شود ممکن است یک نفر 
توانمند باشد و دیگری این توانایی را نداشته 

باشد و مجبور شود به خودش فشار بیاورد. 
ما هم کار را ســاعتی کردیــم و از 3/17 
شروع کردیم و تا اآلن این کار ادامه دارد. اآلن 

خالصه قانع شــدند و ساعت 3:30 نصف 
شــب آقای صارمی را آوردیــم اینجا و اینجا 
را دیدند. چند تا عکــس گرفتند و نمی دانم 
برای چه کسی فرســتادند ولی همان زمان 
تائید کردند. فــردای آن روز به بچه ها گفتم 
برویــد و میز و صندلی پیدا کنیــد تا کار را 
پیــش ببریم. به یکی از دوســتان زنگ زدم 
و گفتم که می خواهم کارگاه تولید ماســک 
راه اندازی کنیم و نیاز به میز و صندلی داریم 
و بــرای ما فراهم کردند در نصف روز اینجا را 
تجهیز کردیم و گفتیم دو شیفت را به برادران 
اختصاص می دهیم و یک شــیفت را هم به 
خواهران. با مســئول پایگاه خواهران صحبت 
کردم و گفتم شــیفت صبح دست شما باشد. 
آن هــا خیلی خوش حال شــدند. خانم ها دو 
مــاه در خانه بودند و ایــن خبر خیلی خوبی 
برایشــان بود. همان صبح روز اول 100 نفر 
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در کارگاه ما، 215 نفر در دو شیفت مشغول 
به کار هســتند. مدام به من پیام می دهند و 
تشکر می کنند. من هم می گویم باید کسانی 
که بانی این کار شدند را دعا کنید. بعضی از 
این ها می گویند ما قباًل جاهای دیگر مشغول 
بودیم و درآمد اینجا از جای قبلی کمتر است 
ولی وهلل قسم برکتش بیشتر است. مثاًل شاید 
قباًل یک تومــان یا دو تومان می گرفتیم ولی 
اینجا عجیب برکت دارد. این داستانی بود که 
تا اآلن رخ داد. شاید در داستان کرونا بعضی ها 
اذیت شــدند ولی برای مــا این گونه نبود. در 
کارگاه ما که روزی 150 نفر می آمدند و کار 
می کردند هیچ کس کرونا نگرفت. به خصوص 
شب های ماه رمضان که آقایان خیلی بیشتر 
بودند ولی هیچ اتفاقی نمی افتاد. من می گویم 
این ها معجزه اســت. اآلن هفت ماه از کرونا 
می گذرد ولی ما یک مورد مثبت هم نداشتیم. 

من به این می گویم معجزه.
 در همیــن کارگاه هــم  کارهای فرهنگی 
و مراســمات مذهبی برگزار می شــود و هم 
اشتغال زایی صورت می گیرد. اتفاقات قشنگی 
اســت. زمانی که کارگاه ماســک شروع شد 
کارشکنی های زیادی رخ داد. بعضی ها آمدند 
و گفتند با چه کســی برای ایجاد این کارگاه 
هماهنــگ کردید؟ اینجا ســودآوری خوبی 
داشته است. گفتم چه اشکالی دارد؟ در جیب 
یک سری بچه های حزب الهی می رود گفتیم 
وظیفه خود را کمک به جامعه می بینیم حاال 
اینجا اگر آن ها هم سودی می برند درعین حال 

به جامعه هم خدمت می کنند.
 در این شــرکت باخدا معامله کردند، حاال 
سود هم ببرند مشــکلی ندارد. نیت و هدف 
ما چیز دیگری اســت. الحمداهلل هم برکات 
آن را دیدیم. بعد همین ها که معترض شــده 

بودند آمدند و دســت به دامن ما شدند و به 
ما کمک می کردند مثاًل ماشین در اختیار ما 
می گذاشتند. خودشان به این نتیجه رسیدند 

که کار خوبی انجام شده است.
در درچه بــه دنبال مکانی بــرای کارگاه 
ماسک می گشتیم که به ما ورزشگاه را دادند 
و اآلن بزرگ ترین کارگاه در درچه برای ماست 
و یک سوله به مساحت 450 متر را در اختیار 
ما قراردادند. به برکت خدا و شهدا توانستیم 
در جهت شــعار ســال فعالیــت کنیم. من 
می گویم این ها عنایت شده است و آقا جواد به 
ما کمک کرد. سال های گذشته دغدغه مالی 

برای هیئت های خودمان داشتیم ولی امسال 
دیگر این دغدغه را نداشــتیم. کرونا برای ما 
برکت داشت. شــب های قدر ده هزار نفر به 
امامزاده می آیند. چون اینجا امام زاده اســت 
مرکزیت دارد. امسال پوشش خیلی خوبی هم 
داشتیم. اآلن در درچه هفت تا کارگاه مشغول 
است. خیروبرکت این کار قطعاً برای مهندس 

و شرکت هم هست.
اینکــه در ایــن وضعیت اقتصــادی این 
اشتغال زایی شکل گرفت واقعاً ارزشمند است 

و مردم هم مدام دعاگو هستند.
این کار باعث شــد نشــاطی در آن زمان 
رخ بدهــد. من می گویم خدابنده های خود را 
امتحان می کند. به بعضی ها کرونا می دهد و 
به بعضی ها هم میــدان می دهد. همین که ما 
هیچ کرونا مثبتی نداشــتیم کافی است. مگر 
می شــود یک نفر هم مبتال نشــود؟ همین 
هیئت امســال همه ی آدم هایی که مشغول 
بودند کســانی بودنــد کــه در کارگاه باهم 
کارکرده بودیم و یک انسجام خوبی بین افراد 

شکل گرفته بود.

سؤال: چرا دســتگاه توليد به ماسک به   
امامزاده آمد؟

 یک ماه در شرکت بسته بندی می کردیم 
و برای همین بچه های ما در کار بسته بندی 
استاد شــده بودند. کارگاه های دیگر درگیر 
مونتاژ ماسک بودند. برای همین به مهندس 
پیشنهاد دادیم که همه مونتاژها بیاید اینجا و 
ما بسته بندی کنیم و بفرستیم شرکت، ایشان 
هم استقبال کردند. بعد گفتیم پس همین جا 

uv را هم بزنیم و کامل بفرستیم.

از ســختی های کار    ســؤال: کمی هم 
بگوييد؟

باورتان می شود ما شبی دو سه ساعت بیشتر 
نمی خوابیدیم. یک ماه بود که نمی خوابیدیم. 
خستگی هم نداشتیم. به خصوص ماه رمضان 
که شب تا سه سحر مشغول بودیم و بعد هم 
صبح از هشت شروع می کردیم. شاید تقریباً 
چهل روز ما شبی چهار ساعت می خوابیدیم 
ولی یک شور و شوق خوبی داشتیم. فقط هم 
من نبودم بقیه بچه ها هم همین گونه بودند. 

من یادم می آید که ســاعت ســه شب با 
آقای صارمی تماس تلفنی داشــتم. بنده ی 
خدا می آمد اینجا سرکشی کند تا چهار صبح 
می ماند. یک شــب با یکی از بچه ها آمده بود 
ســاعت دو نصفه شب شــد و آن بنده ی خدا 
به آقای صارمی گفت یک شــب زودتر برویم 
و بخوابیم. بنده خدا تا چهار صبح اینجا ماند.

ان شــاءاهلل خدا هم مهنــدس عزت بدهد. 
همه دست به دســت هم دادند تــا این کارها 
انجام شــود. بعضی ها که اول شــک داشتند 

بعدها پشیمان شدند و آمدند کمک.

بعضی ها آمدند و گفتند با چه کســی 
ایجاد این کارگاه هماهنگ کردید؟  برای 
اینجا سودآوری خوبی داشته است. گفتم 
چه اشــکالی دارد؟ در جیب یک ســری 
بچه های حزب الهی می رود گفتیم وظیفه 
خود را کمک به جامعه می بینیم حاال اینجا 
اگر آن ها هم سودی می برند درعین حال به 

جامعه هم خدمت می کنند.
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حی علی الجنون

ســؤال:  مجموعه ای که در حال مونتاژ   
ماسک هستند چه کسانی هستند و تابه حال 
چه فعاليت هايی را در راستای مقابله با کرونا 

انجام داده اند؟
تمام دوســتانی که اینجا مشغول هستند. از 
دوم اســفندماه که انتخابات مجلس بود پای 
صندوق های رأی بودند و بعد از شروع کرونا 
در بحــث ضدعفونی کــردن معابر به صورت 
تمام قــد پای کار آمدند و منازل مســکونی و 
معابر را هفته ای سه بار ضدعفونی کردند و تا 
ده روز پیش هم به صورت خودجوش پای کار 
راه اندازی این کارگاه آمدند و تا این لحظه هم 
مشغول کار هستند. آخرین پروژه ای هم که 
درگیر آن هســتیم بحث آب میوه گیری برای 

بیمارستان ها و گروه های جهادی است.
واقعاً مــا مردم خوبــی داریم. بــرای بحث 
گندزدایی یکــی از چالش هــای بزرگ من 
چینش بچه ها بود. مدام همه اصرار داشــتند 

که هرروز بیایند.

ســؤال: چه خاطراتی از زمــان انجام   
کارهای جمعی برای مبارزه با کرونا داريد؟

بهترین خاطره من پالســتیکی است که در 
جیبم دارم. مردم از ده هزار تومان تا دویست 

هزار تومان برای گندزدایی کمک کردند.
همه بچه هایی که اینجا هســتند از صبح تا 
شــب به کمک می آیند، ســاعت آغاز کار را 
هفت صبح اعــالم می کنیم، اما بچه ها زودتر 
از مــا به محــل می روند. یک نفر هشــت تا 
تراکتور داشــت، دوتا با راننده را در اختیار ما 
می گذاشــت. یک نفر که چیزی هم نداشت 
یک بسته گز را به ما می داد و هرکسی سهم 
خودش را ادا می کرد.اینجا از همه ی اقشــار، 
محصل، طلبه، دانشــجو، نظامــی، بیکار و... 
حضور دارند. طبق قانون ورود زیر شــانزده 
سال ممنوع است ولی فردی می آید و التماس 
می کند که کمک کند. ما هم بعضی از کارها 
مثل کارهای تدارکات را به آن ها می سپاریم 
و همه با عشــق می آیند. فــردی آمده بود و 
می گفت؛ مــن کاری نمی توانــم انجام دهم 
ولی برای همیــن بحث آب میــوه می توانم 
مقداری پــول بدهم. ما با یک چنین جمعی 
مواجه هستیم. مثال زیبایی بود که می گفت؛ 
پیغمبر درون ندا داد حی علی الجنون، اآلن 

وقت همان جنون است.

سؤال: از چه زمانی با شرکت بهيار صنعت   
آشنا شديد؟

آن اوایل که این بیماری آمد، ماســک بسیار 
کمیاب بود. در این منطقه، اولین گروه تولید 

ماســک راه اندازی شــد و خانم های منطقه 
شــروع به تولید ماسک های پارچه ای کردند، 
زمانی که ماسک های پارچه ای در داروخانه ها 
ده هــزار تومــان فروخته می شــد، خانم ها 
ماسک ها را ســه هزار تومان می فروختند و 
توانستیم قیمت ها را در این منطقه بشکنیم 
و وقتی متوجه شــدیم که یک گروه بزرگ تر 
و وسیع تر این کار را شروع کرده است بسیار 

خوش حال شدیم.
من وصف مهندس نجات بخش را شنیده بودم 
ولی وقتی ایشــان را دیدم احساس کردم ده 
سال اســت که او را می شناسم و یک انسی 
بین ما اســت. به نظرم این ها کار خداســت. 
کسی که آن باال نشسته است جوش دادنش 

خوب است.

سؤال: به نظر شما با توجه به وجود جنگ   
اقتصادی در کشور، می توانيم اين مدل کار 

جهادی را برای بحث توليد پيش بگيريم؟
وقتــی حضرت آقــا بحث حضــور نیروهای 
جهــادی را برای مقابله با کرونا مطرح کردند 
همه به میدان آمدند و توانســتیم سرمان را 
در جهان باال بگیریم. اگر اعتقادی به توانایی 
مردم باشد همه کارها حل می شود. در زمان 
جنگ، ســیل و... از این مدل جواب گرفتیم. 
اآلن هم در بحث تولید اگر بتوانیم مردم را به 
میدان بیاوریم قطعاً می توانیم به خوبی پیش 

برویم.

مصاحبه با آقای توکلی

متن پیش رو خالصه ای از مصاحبه با جناب آقای 
توکلی از رزمندگان دفاع مقدس می باشد. ایشان 
به همراه جمعی از بسیجیان شهر درچه هم زمان 
با شیوع ویروس کرونا در کشور، کارهای مختلفی 
نظیر ضدعفونی کردن معابر و مکان های عمومی 
را انجام دادند و با راه افتادن کارگاه های مونتاژ 
مونتاژ  کارگاه  فعالیت  حسینیه ها،  در   ماسک 
ماسک را در محله ی احمدآباد شهر درچه شروع 
کردند. همچنین ایشان فعالیت های مختلفی را 
در راستای رزمایش کمک مؤمنانه انجام دادند و 
پیش از شیوع ویروس کرونا نیز مشغول اقدامات 
جهادی نظیر ساخت خانه برای محرومان منطقه 
این مصاحبه در  به ذکر است که  بودند. الزم 
روزهای ابتدایی فعالیت کارگاه ماسک گرفته شده 

است.
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بیل گیتس، بنیان گذار شرکت ماکروسافت، در
ســخنرانی تدتاک خــود در ماه مــارس 2015 
درباره  ی فاجعه ای کــه ویروس ها می توانند به بار 

بیاورند صحبت می کند.
او معتقد اســت کــه در جهان توجــه اندکی به 
سیستم بازدارنده اپیدمی ها شده است و ما معموالً 

برای فاجعه ی همه گیری آماده نیستیم.
بیل گیتس مثالی از ویروس ابوال میزند، او معتقد 
اســت که هیچ گونه آمادگی جهت پیشــگیری، 
تشــخیص و درمان ویروس ابوال وجود نداشت و 
در روزهای آغازین شــیوع این ویروس، به سختی 

اطالعات پزشکی درباره ی آن پیدا می شد.
البته بیل گیتس اشــاره می کند که ابوال به چند 
دلیــل همه گیر نشــد، مثاًل عــدم توانایی انتقال 
ویروس از طریق هوا یا عــدم انتقال این بیماری 
به شهرهای پرجمعیت باعث شد که ابوال کنترل 
شود. او می گوید ممکن است برای اپیدمی بعدی 
این قدر خوش شانس نباشــیم و ممکن است که 
افراِد ناقِل ویروِس بعدی کاماًل سالم به نظر برسند 

و در محیط های عمومی رفت وآمد کنند.
در ادامه بیل گیتس پیشــنهادی بــرای کنترل 
ویروس های آینده می دهد، او پیشنهاد می کند تا 
سیستمی شــبیه ارتش ناتو داشته باشیم که در 
مواقع همه گیری به ســرعت تجهیزات پیشگیری 
و درمان را بســازند و به محــل موردنظر منتقل 
کنند تا از اپیدمی جلوگیری کنند. همچنین بیل 
گیتس توصیه می کند که مبــارزه با میکروب ها 
را شبیه ســازی کنیم و امکاناتمان را برای شرایط 

حساس باال ببریم.
پــس از 5 ســال از صحبت هــای بیــل گیتس، 
همه گیری کرونا پا به عرصه ی جهان گذاشــت، 
ســرعت انتقــال بیمــاری آن قــدر باالبــود که 
پیش بینی های بیل گیتس درســت از آب درامد. 
گویا بازهم جهان برای مقابله با همه گیری آماده 
نبود و همان طور که مشــهود است همچنان آمار 

ضدونقیضی از چیستی این ویروس وجود دارد.
باوجــود عدم آمادگــی الزم بــرای مقابله با این 

ویروس، برجســته ترین نهادی که توانست نقش 
خود را در تأمین دســتگاه های موردنیاز ایفا کند 

شرکت های تولیدی و دانش بنیان بود.
بعضی از شرکت ها به دستور مستقیم رئیس جمهور 
آن کشــور منصوب شدند تا دســتگاه های الزم 
جهت پیشــگیری و درمان کرونا را بســازند، این 
شــرکت ها هم به ســرعت تغییر کاربری دادند و 
مشغول به ساخت دستگاه های تولید ماسک، مواد 
ضدعفونی کننده و دستگاه تنفس مصنوعی شدند.

 ،)KIA Motors( شــرکت هایی نظیر کیاموتــورز
شــرکت مطــرح خودروســازی کــره ای، نومد 
)Nomad(، از ســازندگان مطرح تجهیزات جانبی 
محصوالت اپل، BYD، شرکت بزرگ خودروسازی 
چینی، ریزر )Raser(، شــرکت سنگاپوری معروف 
تولید ســخت افزار بازی های رایانه ای و بعضی از 
شــرکت های معروف جهانی، وارد ســاخت خط 

تولید ماسک سه الیه ی جراحی شدند.
همچنین شرکت مرســدس بنز با همکاری کالج 
لندن توانست در مدت زمان کوتاهی به تولید انبوه 

دستگاه ونتیالتور برسد.
شرکت BYD، درباره ی تولید انبوه ماسک های سه 

الیه در سایت خود نوشت؛
"امروز شــرکت BYD مفتخر است اعالم کند که 

تبدیل به بزرگ ترین تولیدکننده ی ماسک سه الیه 
در جهان شده است".

این شرکت توانایی تولید روزانه 5 میلیون ماسک 
ســه الیه و 300 هزار بطــری ضدعفونی کننده را 
دارا است و می تواند یک چهارم نیاز روزانه ی کشور 

چین را تأمین کند.
شــرکت BYD از تاریــخ 8 فوریه ی ســال جاری 
دریکی از پارک های صنعتی شهر شن ژن به صورت 

24 ساعته مشغول به تولید ماسک شد.
از اواخر ماه ژانویه ی ســال جــاری، گروه  ویژه ای 
متشــکل از روسای شــرکت های مختلف و بیش 
از 3000 مهنــدس طراح و تحقیق و توســعه، از 
طرف رئیس شــرکت BYD و رئیس جمهور چین 
مأمور شدند تا در مدت زمان کوتاهی به تکنولوژی 

ساخت خط تولید ماسک دست پیدا کنند.
این گروه ویژه باکار 24 ساعته توانست در کمتر از 
دو هفته دســتگاه خط تولید ماسک را بسازد، این 
در شرایطی است که به گفته ی مدیر تولید شرکت 
BYD، ساخت این دستگاه در شرایط عادی 2 ماه 

به طول می انجامید.
شرکت BYD برای ســاخت ماسک سه الیه ی از 
اتاق های تمیز مربوط به ساخت تلفن های هوشمند 

خود اســتفاده کرده و )ادامه در صفحه بعد( 

 راه حلی جهانی
شرکت هایی که در عرصه تولید ماسک در جهان ورود کردند بر

خ
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کتاب زنده باد جهــاد روایت ده نفر از مدیران 
و پیشکســوتان عرصــه ی جهاد ســازندگی در 
رده هــای مختلف می باشــد. ایــن کتاب حاوی 
شــکل  چگونگــی  از  ارزشــمندی  اطالعــات 
گرفتــن جهاد ســازندگی از ســال 58 تا چرایی  
 انحــالل آن در اواخــر دهه ی هفتاد می باشــد.

خاطــرات و روایت هــای دســته اول این کتاب 
از حضــور جهاد در روســتاها و مناطق محروم تا 
تشــکیل ســتاد مرکزی پشــتیبانی و مهندسی 
 جنــگ جهــاد بســیار مهــم و کلیدی اســت.

قســمتی از مصاحبه با ســید عبدالکریم رضوی 
استان  رییس ســازمان جهادسازندگی  اردکانی، 
کردستان که درباره ی نقش مردم در فعالیت های 
 جهادی ســازندکی می باشــد آورده شده است.

           یکی از تجربیات شیرین من در مشارکت 
خالصانه مردم، ماجرای انتقال برق به روســتای 
گلین کردســتان بود؛ روســتایی که بیش از 57 
شــهید را تقدیم انقالب کرده بود و حق بزرگی بر 
گردن ما داشت، اما به دلیل موقعیت جغرافیایی و 
 مسید صعب العبورش از نعمت برق بی بهره بود.

تصمیم گرفتیم بــه هرقیمتی که شــده، پروژه 

معرفی کتاب 

تهیه کتاب 

برگزاري جلسات گفت وگو حول کتاب حرف هايی با دخترم درباره اقتصاد
 پنج شنبه ها ساعت 12:30 در اتاق کنفرانس شرکت برگزار می گردد.

ضمناً جهت تهيه کتاب زنده باد جهاد و کتاب حرف هايی با دخترم درباره 
اقتصاد  می توانيد به اتاق فرکانس52 رجوع  نماييد و يا به

 شماره 09198658992 پيامک دهيد.

 بــرق رســانی به ایــن منطقــه را اجــرا کنیم.
بــه دلیــل اهمیــت آن، آقــای حــاج قربانی، 
مســئول جهاد شهرســتان ســنندج شــخصا 
 مســئولیت ایــن پــروژه را بــر عهــده گرفت.

روزی آقــای حاج قربانی با مــن تماس گرفت و 
گــزارش مختصری از روند پیشــرفت پروژه ارائه 
کرد. گفت کــه برای انتقال تیرهای برق به باالی 
کوه با مشــکالت جدی روبرو هســتند و کار گره 
خورده اســت. من نیــز کمی تامل کــردم و به 
او پیشــنهاد دادم که با هماهنگــی تهران، هلی 
کوپتری را برای حل مشــکل به کار گیرند . چند 
روز بعد ایشان مجددا با من تماس گرفت.  گفت 
که موضوع را با مردم روستا در میان گذاشته است 
 و آن ها نیز حســابی به پیشــنهاد ما خندیده اند!

او گفت مردم خودشــات در گروه های 36 نفری، 
تیرهــای برق را به چوب هایی بســته اند و آن را 
تــا باالی کوه آورده انــد. او تعریف کرد که چطور 
مــردم تیرها را در این مســیر صعب العبور به باال 
می کشیدند و چطور با شنیدن اذان، به پایین کوه 
می آمدند، نماز جماعتی می خواندند و در کنار هم 
غذای ساده ای می خوردند. همین مردم برای بردن 
کیسه های سیمان به باالی کوه، و حتی در کابل 
کشــی نیز دست به کار شــدند و به این ترتیب، 
پروژه در مدتی که فکرش را نمی کردیم، به اتمام 

رسید.

)ادامــه صفحه قبــل( ادعا کرده اســت که 
کیفیت ماسک های تولیدی اش به دلیل استفاده 
از ابزارآالت پیشــرفته و نیروی انسانی متخصص 

بهتر از ماسک های جهانی است.
با شــیوع ویروس کرونا در کشور نیز شرکت های 
دانش بنیــان مختلفی توان خود را در راســتای 
ساخت دستگاه تولید ماسک، دستگاه ونتیالتور، 
ســاخت کیت تشخیص کرونا و تولید واکسن، به 
کار گرفتند و موفقیت های چشم گیری به دست 
آوردنــد، به گفته ی دکتر ســتاری، معاون علم و 
فناوری ریاســت جمهوری، جامعه فن آور کشور 
در مقابله با بحران و شــیوع کرونا در حوزه دارو 
و تجهیزات پزشــکی وارد عمل شــده و از همان 
روز های نخست با طراحی و ساخت دستگاه های 
ونتیالتور و دارو های موردنیاز کشور نقش مهمی 

ایفا کردند.
ساخت دستگاه های تولید ماسک و تجهیزات آی 
سی یو از نمونه تالش های جامعه فن آور کشور در 
مقابله با شیوع کرونا بوده و هم اکنون دستگاه های 
تولید ماســک و ونتیالتور به خارج از کشور صادر 

می شود.


