


















معریف مستند کارآفریین

پنبــــــــــــــــه
تـــــــــــا آتش

علــی اصغــر حاجــی بابــا، متولــد ۱۳۱۰ در تهــران بــود و در  کودکــی فعالیتــش را بــا روزی ۱۰ شــاهی 
دســتمزد آغــاز کــرد. او پیــش از ورود بــه حرفــة آهــن فروشــی، وارد حرفــه لحــاف دوزی شــد. آن طــور 
کــه پســر حاجــی بابــا زندگــی پــدرش را روایت کــرده اســت؛ زندگــی اقتصــادی او زمانــی آغاز می شــود 
کــه از ســال ششــم دبســتان فــارغ التحصیــل می شــود و شــاگرد مغــازه پــدرش کــه در آن زمــان رئیس 
اتحادیــة لحــاف دوزان تهــران بــوده می شــود. مدتــی بعــد حاجــی بابــا  بــا شــراکت یکــی از برادرانــش 

یــک لحــاف دوزی بــاز می کنــد و بــا دیدگاهــی کــه داشــت آن را بــه حالــت یــک کارخانــه درمــی آورد.

مدتــی بعــد ازلحــاف دوزی و تجــارت پنبــه، علــی اصغــر بــه توصیه پــدرش که گفتــه بــود »خواهی 
بشــوی گنــده/ آهــن بخــر و پنبــه« عمــل می کنــد و وارد تجــارت آهــن می شــود. بعدهــا، حاجــی بابــا 
بــه دلیــل خدماتــش بــه عرصــة ریخته گــری، عنــوان پــدر ریخته گــری نویــن ایران شــناخته می شــود.

وقتــی حــرف از پــدر ریخته گــری نویــن 
ایــران زده می شــود؛ منظورمــان مــردی اســت کــه 
منتظــر راه نمانــده، راهــی می ســازد تــا دیگــران از 
مســیر آبــاد شــده  گــذر کننــد، کســی که تســلیم 
برایــش معنایــی نداشــته و کســانی را کــه بــا اولین 
ــد. ــت می کن ــد، مزم ــان را می بازن ــش، خودش چال

ــتند » از  ــا را در مس ــر حاجی باب ــاج علی اصغ ح
پنبــه تــا آتــش« کــه عناصــر مختلــف زندگــی این 
ــر کشــیده اســت،  ــه تصوی ــن پیشــرو را ب کارآفری

بیشــتر بشناســیم. حتــی وقتــی خــود را جــای ایشــان تصــور کنیــم هیجــان تمــام وجودمــان را فــرا 
ــا... ــا چالش ه ــی ب ــال  رویاروی ــس و ح ــة ح ــد تجرب ــه برس ــرد چ می گی

ــران،  ــهید چم ــا ش ــودن ب ــکالس ب ــی و هم ــی از بچگ روایت
تهدیــد شــدن جــان و مــال بــه واســطه کودتــای 28 مــرداد، رفتن 
ســر بی گنــاه تــا پــای چوبــة دار بــه جــرم هم دســتی در تــرور؛ تــا 
جرقــه شــروع کارآفرینــی، تاســیس شــرکت های بــزرگ در نقــاط 
ــان های  ــر و نش ــواح تقدی ــی ال ــب پی درپ ــور، کس ــف کش مختل
کارآفریــن برتــر و منصوب شــدن به ِســمت هــای مختلف ایشــان؛ 
و نهایتــاً غــروب غــم انگیــز ایــن چهــرة بــه یادماندنــی در خــرداد 

مــاه ســال ۱۳99 را در ایــن مســتند از نزدیــک خواهیــم دیــد.  

☑ جزئیات داستان و اتفاقات آمده در مستند را یم توانید در اینجا مشاهده منایید.

☑ مستند "پنبه ات آتش" را در دو قمست از سایت آاپرات ببینید:
      ◽قمست اول                     ◽قمست دوم
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https://www.karkhanedar.com/%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A2%D8%AA%D8%B4%DB%8C%D9%86-%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B5%D8%BA%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D8%AC%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%A7/
https://www.aparat.com/v/xv7yh?playlist=167791
https://www.aparat.com/v/Hz36V/فیلم_از_پنبه_تا_آتش_-_بخش_اول
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