
 آقاى امین ممکن است سابقه خانوادتان 
را در پسته رفسنجان بفرمائید؟

کاشت پسته در رفسنجان توسط فردى بنام جعفر خان 
رفسنجان  به  که  بوده  دامغان  خانهاى  از  که  شده  شروع 

تبعید مى شود. ایشان پسته را به رفسنجان آورد.
قبل  سال   120 حدود  نیز  بنده  مادر)  (پدر  بزرگ  پدر 
شروع به پسته کارى  به مقدار محدود در رفسنجان نمود. 
ایشان در یزد ور شکسته مى شود. نه اینکه پول کسى 
را بخورد. بلکه سرمایه اش تمام مى شود و با 18 قران 
شروع  را  کار  و  کند  مى  مهاجرت  رفسنجان  به  یزد   از 
مى کند. نام ایشان محمد على و فردى بسیار قابل اعتماد 
مردم بود. لقب امین هم بدلیل این اعتماد، توسط مردم 

به ایشان داده شد.
مادر  با  شده  مى  شان  دایى  على،  محمد  که  من  پدر 
بچگى  از  کند.  مى  ازدواج  محمدعلى)   بزرگ  من(دختر 
از  یکى  توسط  دایى  وقتى  و  کرد  مى  کار  شان  دایى  با 
را  دایى  جاى  سالگى  در 17  شود،  مى  کشته   بدهکاران 
خانواده  ثروت  کند.  مى  کاسبى  به  شروع  و  گیرد  مى 
است  من  زحمات پدر  بعد  محمد على و  امین به برکت 
که باغات پسته زیادى را در رفسنجان احداث کرد. بعد 
به  کشید  زحمت  خیلى  عباس  من  بزرگ  برادر  پدرم  از 

خصوص در تجارت و صادرات پسته خیلى کار کرد.    
مشارکت  با  شما  خانواده  که  شد  چطور   
را  ایران  پسته  صادرات  شرکت  دیگر،  تعدادى 

تأسیس کردند؟
امین،  شامل  کردند  ایجاد  را  شرکت  که  چهارخانوادهاى 
پسته  کار  در  نوعى  به  همگى  مرشد  و  برخوردار  آگاه، 
عمده  بخش  و  کردند  مى  کار  مستقل  طور  به  اما  بودند 
صادرات پسته آن زمان ایران به آمریکا را آنها انجام مى 
دادند. خانواده هاي مرشد و آگاه جدا کار مى کردند اما 
کار  جدا  هم  ما  نکنند.  رقابت  هم  با  که  داشتند  قرارداد 
 مى کردیم و جدا از آنها رقابت مى کردیم، البته صادرات 

خانواده هاى آگاه و مرشد به آمریکا ضعیف بود.

سهم  و  نقش  ها  خانواده  این  از  کدامیک   
بزرگترى در صادرات پسته داشتند؟

بودند  تهران  در  که  بود  مرشد  جواد  آقاى  همه  از  اول 
با  آمریکا  در  ایشان  بود.  پسته  صادرات  فقط  کارشان  و 

شرکت زنوبیا (Zenobia) کار مى کردند.
افراد  خانواده،  چهار  این  جز  به  زمان   درآن 
فعال  آمریکا  به  پسته  صادرات  در  هم  دیگرى 

بودند؟
نه به آنصورت نبود. سهمى نداشتند.

سالى  چه  در  ایران  پسته  صادرات  شرکت   
تشکیل شد؟

در شهریور 1959 میالدى یعنی اواخر دهه 30 شمسى.
 چه لزومى داشت که این خانواده ها باهم کار 

کنند؟ اینها که جداگانه موفق بودند.
هدف این بود که صادرات را توسعه بدهند.

 صادرات پسته این چهار خانواده در قبل از 
تشکیل شرکت چقدر بود؟

حدود 2000 تن. تقریباً 75 درصد تولید پسته را ما صادر 
مى کردیم.

در  ترى  پررنگ  و  تر  مهم  نقش  کسى  چه   
شکل گیرى این شرکت داشت؟

آقاى جواد مرشد که مدیر عامل شرکت بودند. ایشان آدم 
خیلى معتبرى بودند و همه قبولش داشتند.

 آیا پس از تشکیل شرکت، صادرات توسعه 
پیدا کرد؟

بله. در سالهاى 1975 و 1976 به حدود 7 تا 8 هزار تن 
رسید. یعنى تقریباً 4 برابر شد.

 درآن زمان تولید پسته چقدر بود؟
حدود 15 تا 16 هزار تن.

 آیا مشکلى در فروش و بازاریابى نداشتید؟
تا یه حد قیمتى نه. مشکلى نداشتیم.

 در این دوره قیمت چه تغییرى کرد؟
هم  ایران  در  بود.  ثابت  ها  قیمت  نبود.  تورمى  موقع  آن 

تورم خیلى نبود. در سالهاى 59 میالدى حدود 1200تا 
1600 دالر در تن بود و بعد از 20 سال به حدود 2000 
دالر رسید. البته به قیمت پسته نمى شود حساب کرد. 
یک بار سرما زد و تمام پسته ایران براى دو سال از بین 
کاهش  بدلیل  واقع  در  رفت.  باال  خیلى  قیمت  و  رفت 
تا  شد.  کم  تقاضا  آن  بدنبال  و  رفت  باال  قیمت  عرضه، 
اینکه دوباره به حال اول برگشت. در آن زمان خیلى ها 

ورشکست شدند.
 چطور شد که پسته در ایران توسعه یافت؟

کند.  مى  پیدا  توسعه  کند  پیدا  منفعت  که  چیزى  هر 
عموى من، آقاى حاج محمد حسین برخوردار مى گفت 
هر جنسى که زیاد شد مصرفش هم زیاد مى شود و در 

پسته هم، همین اتفاق افتاد.
 آقاى امین، از خودتان بگویید. کى به آمریکا 

رفتید؟
هواپیمایى  با   1952 جوالى  دوم   9:30 ساعت  در  من 

SAS (خطوط هوایى اسکاندیناوى) به آمریکا رفتم.
 براى کار یا براى تحصیل رفتید؟

بودم.  البرز  دبیرستان  ریاضى  ششم  اول  شاگرد   من 
مى خواستم مهندس نفت شوم. سال اولى که آمریکا بودم 
یک  کردند.  اخراج  رشته  این  از  را  من  و  نخواندم  درس 
داشتیم  دانشگاه  در  نخستین  مهدى  نام  به  ایرانى  استاد 
ایشان  با  داشت.  ایرانى  دانشجویان  با  خوبى  رابطه  که 
مشورت کردم، ایشان از من پرسید پدرت چه کاره است؟ 
 Businessگفتم: تاجر پسته و او به من پیشنهاد کرد که
Administration  بخوانم. من هم چهار سال در این 

رشته تحصیل کردم.
 آیا تحصیل در این رشته به آینده شغلى و 

تجارى شما کمک کرد؟
هیچوقت با درس خواندن تاجر نمى شوید. حتى اگر به 
این  بخوانید.  را  درسها  بهترین  و  بروید  دانشگاه  بهترین 
استعداد مادرزادى است. مثل نقاشى و شاعرى است. مثال 
مى دانید که آقاى دکتر شایگان خداى ادبیات فارسى بود 

بویژه  و  کرمان  خطه  در  امین  نام  هم  هنوز 
نفسى  نیک  و  دارى  امانت  یادآور  رفسنجان 
"امین  لقب  درستى  به  مردم  که  است  مردى 
على  ماندگار  میراث  دادند.  او  به  را  التجار" 
و  نام  که  ثروت،  نه  خود  فرزندان  براى  امین 
ودیعه  به  آنها  در  که  است  خیرخواهى  رسم 
 گذاشته است. اگر چه در رفسنجان آثار خدمات 
 عام المنفعه خانواده امین با کمترین جستجو مشاهده 
مى شود اما شاید تأثیر گذارترین آنها دانشگاه آزاد 
انار است که به همت على اکبر امین تأسیس و در 

حال توسعه مى باشد. 
 60 از  بیش  آنکه  وجود  با  امین  اکبر  على 

کند  مى  کار  و  زندگى  آمریکا  در  است  سال 
با  را  خود  عمیق  ارتباط  سالها  این  تمام  در  اما 
است.  کرده  حفظ  ایران  پسته  و  زادگاه   شهر 
بى تردید ایشان را مى توان یکى از موثرترین افراد در 
توسعه صادرات پسته ایران به آمریکا در سالهاى قبل 
از انقالب دانست و اگرچه اکنون این کشور به رقیب 
عمیق  اطالعات  اما  شده  تبدیل  ایران  پسته  جدى 
ایشان در رابطه با تحوالت پسته آمریکا در سه دهه 
گذشته مى توند درسهایى با ارزش براى پسته ایران 

داشته باشد.

میراث باشکوه یک نام 
مرور  صادرات پسته ایران به آمریکا در گفتگو با على اکبر امین 

حمید فیضى 
دبیرکل انجمن پسته ایران 
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ولى نمى توانست شعر بگوید. در هر کارى هم استعداد 
الزم است و هم عشق.

 کار پسته را کى شروع کردید؟
بعد از پایان درسم به نیویورك رفتم. حدود سال 1957 
بود. پسر عمویم آقاى محمد على برخوردار آنجا بود. اما 
در کار پسته نبود. من کتاب زرد (Yellow Pages) که 
در آن تبلیغات جنس هاى مختلف بود را بررسى و تجار 
زمینه  در  یهودى  نفر   3 تا   2 دیدم  کردم.  پیدا  را  پسته 
پسته کار مى کنند که هیچکس دور و برشان نمى رود، 
آنها تشنه کار بودند و وقتى به آنها مراجعه کردم خیلى 
دادند،  پسته  تن   100 خرید  سفارش  و  کردند  استقبال 
حتى مقدارى پول هم جلو دادند. من سفارش را به برادرم 
شرکت  هنوز  زمان  آن  کردم.  منتقل  امین  عباس  آقاى 

صادرات پسته ایران تشکیل نشده بود.
 اسم شرکتى که با آن براى اولین بار معامله 

کردید چه بود؟
.Agress nut and seed

 آیا در شروع، شرکت دیگرى هم بود؟
یک شرکت به نام Fiesta Nut که من را تحویل نگرفت. 
مى گفت تو بچه هستى. ما با مرشدى ها کار مى کنیم. 
شرکت Zenobia هم من را تحویل نگرفت. اما شرکت 
zaloom and Brothers من را خیلى تحویل گرفت و 

حدود 50 تا 60 تن پسته سفارش داد.
اینکه  صرف  دادند؟  سفارش  شما  به  چطور   

بگویید "براى شما پسته مى آورم" کافى بود؟
در تجارت، بزرگترین موضوع اعتماد است. وقتى به کسى 
جنس مى فروشى باید ایمان پیدا کند که قیمت تو بهتر 
نه  دهید.  مى  تحویل  بموقع  را  جنسش  و  است  همه  از 
بگذاریم.  کاله  سرش  کرده  اعتماد  شما  به  چون  اینکه 
دادید  بهش  شما  که  جنسى  کند  احساس  باید  خریدار 
اینطورى  اید،  داده  او  به  را  قیمت  این  نیت  خلوص  با 
 جلب اعتماد مى کنید. مبادا دروغ بگویید. اگر چیزى را 
نمى دانید باید بگویید من نمى دانم. مى روم و مطالعه 
که  روزى  بدهید.  تحویل  موقع  به  را  جنس  کنم.   مى 
مى گویید همان روز تحویل بدهید. چون روى آن حساب 
کرده. این مى شود اعتماد. وقتى اعتماد کرد دیگر خیالت 
راحت است که جنس مى خرد. باید طورى صحبت کنید 

که طرف قانع شود.
سال  در  و  کرد  اعتماد  من  به  هم   Zenobia مرور  به   
دوم فعالیتم اولین سفارشش را داد و حتى من را به اسم 
کوچک صدا مى کردند. آن موقع من 27 سال سن داشتم 
و با توسعه فعالیت ها مى خواستم یک دفتر در نیویورك 
بگیرم که اولین شرکتى که با من مخالفت کردند شرکت 
Zenobia بود و مى گفت تو دفتر مى خواهى چیکار؟ 
هم  باشد.  طرفه  دو  باید  منفعت  که  داشتم  اعتقاد  من 
را  جنس  که  آنها  هم  و  فروشم  مى  را  جنسم  که   من 
مى خریدند. اگر فقط من سود میکردم در نهایت آنها از 
بین مى رفتند و ما هم از بین مى رفتیم. ما همدیگر را 

مى شناختیم و اخالق هم را پیدا کرده بودیم. این بود که 
آنها اعتماد مى کردند.

که  بود  مشترى  تا 6  شاید 5  بودند،  محدود  ها  مشترى 
پسته             برایشان  و  گرفتم  مى  پول  و  سفارش  آنها  از  من 

مى آوردم.
 آیا واردات پسته به آمریکا محدود به پسته 

ایران بود؟
نه، Zaloom و zenobia اولین کسانى بودند که پسته 
کرد.  شروع   1890 در   Zaloom آوردند.  آمریکا  به  را 
پسته را در حلبى هاى 5 کیلویى مى آوردند و بین عربها 
مى فروختند. به آن "شام پسته"مى گفتند. این دو شرکت 
در نیویورك مستقر بودند و بصورت فردى کار مى کردند. 
آن چهار خانواده ایرانى هم بودند که هر یک جداگانه به 

آمریکا پسته صادر مى کردند.
ایران  پسته  صادرات  شرکت  به  که  شد   چه 

پیوستید؟
در  برگشتم.  ایران  به  پسته  روى  بر  کار  دوسال  از  بعد 
همان ایام شرکت صادرات پسته ایران تشکیل شده بود و 
آقاى جواد مرشد مدیر عامل بود. وقتى به ایران برگشتم 
تو  از  بهتر  گفتند  و  گرفتند  تحویل  را  من  فامیل  همه 
نداریم و من نماینده شرکت در آمریکا شدم. شرکت یک 
رفسنجان.  در  خرید  دفتر  یک  و  داشت  تهران  در  دفتر 
برادر من آقاى عباس امین در دفتر رفسنجان بود و کار 
خرید پسته را زیر نظر آقاى مرشد انجام مى داد. پس از 
زیر  را  هایشان  پسته  خانواده  چهار  این  شرکت،  تشکیل 

پرچم شرکت مى فروختند.
 پسته را به امانت به شرکت مى دادند یا آن 

را مى فروختند؟
هردو جورش بود.

 آیا شما از فعالیت هاى شرکت در اروپا هم 
مطلع بودید؟

آمریکا  در  تحصیل  از  پس  آگاه  ایرج  آقاى  چندان،  نه 
بازاریابى  براى  مرشد  آقاى  نظر  با  و  برگشت  ایران  به 
را  پسته  ها  اروپایى  زمان  آن  در  رفت.  هامبورگ   به 
و  ها  سورى  به  محدود  پسته  مصرف  و  شناختند   نمى 
در بندر مارسى در فرانسه بودند.  عرب ها بود که عموماً 
آقاى  یکسال  از  بعد  و  بود  مشکل  خیلى  آگاه  ایرج  کار 
مرشد به ایشان گفتند که به آمریکا بیایند. یکسال پیش 

من بودند. در این مدت ما با هم کار مى کردیم
 چرا شرکت منحل شد؟

شرکت در اوایل انقالب منحل شد. در واقع همه چیز بهم 
ریخت، اما قبل از انحالل و قبل از انقالب دو اتفاق افتاد 
که ثأثیر بدى بر شرکت گذاشت و بر جدا شدن شرکاء از 

هم تأثیر داشت.
 ممکن است توضیح بدهید؟

یک اتفاق توقیف یکى از کشتى هاى ما بود. داستان از 
این قرار بود که ما 350 تن پسته را که ارزشش حدود 
کشتیرانى  شرکت  یک  طریق  از  بود  دالر  هزار   500

کردیم.  صادر  آمریکا  به   Crescent line نام  به  یونانى 
این کشتى متعلق به یک شرکت هلندى و در اجاره آن 
شرکت یونانى بود. کشتى در پاکستان توقیف شد بدلیل 
آنکه شرکت یونانى بدهى به بندر کراچى داشت و سه ماه 
در تابستان در بندر ماند و پسته ها کرم زد و ضرر مالى 
به ما زد. البته قبل از بارگیرى من این موضوع را از طریق 
تلگراف به آقاى مرشد گفته بودم اما به هر حال نماینده 
شرکت یونانی که آقایى ارمنی به نام بابائیان بود توانسته 

بودند آقاى مرشد را متقاعد کنند.
در نهایت من با مالکین هلندى کشتى در آمریکا مذاکره 
کردم و گفتم این اتفاق منجر به بدنامى شما مى شود و 
باید خسارت بدهید و نهایتا توانستم فقط حدود ده درصد 

ارزش کاال را بعنوان خسارت بگیرم.
 این اتفاق باعث لطمه به شرکت شد؟

دانید،  مى  کرد.  ایجاد  اختالف  شرکا  بین  اما  نزد.  لطمه 
دنبال  شکست،  در  ولى  هستند  موفقیت  صاحب  همه 

مقصر مى گردند.
 اتفاق دوم چى بود؟

 Zenobia اتفاق دوم اختالفى بود که براى خرید شرکت
را  شرکت  که  داشت  تمایل  شرکت  مالک  آمد.  پیش 
بفروشد. مى گفت من پیر هستم و بچه اى هم ندارم و 
بهتر است شما که تولید کننده هستید کار پخش را هم 
خودتان انجام دهید. به قیمت ناچیزى مى توانستیم آن 
را بخریم. من به آقاى مرشد گفتم و شرکاء هم موافقت 
کردند و قرار شد آقاى مرشد و من به آمریکا بیاییم و کار 
را تمام کنیم. اما وقتى به آمریکا آمدیم و مذاکره کردیم 
تقى  محمد  آقاى  جمله  از  و  شرکاء  برخى  شد،  توافق  و 
برخوردار مانع خرید شرکت شدند و این موضوع به آقاى 
مرشد خیلى برخورد. من هم از این اتفاق خیلى دلخور 
شدم و گفتم حاال که شما نمى خرید من از شرکت جدا 

مى شوم و براى خودم کار مى کنم .
ناراحت  شما  شدن  جدا  از  مرشد  آقاى   

نشدند؟
مرید  بودم.  مرشد  آقاى  امین  من  نبودند.  راضى  ایشان 
نگه  را  خود  رفاقت  آخر  روز  تا  ولى  شدم،  جدا  بودم.  او 

داشتیم.
 بقیه شرکاء چکار کردند؟

آنها هم پراکنده شدند. در همان ایام آقاى ایرج آگاه جدا 
شد و شرکت پسته کویر را درست کرد. بقیه هم در اوایل 

انقالب که شرکت تق و لق بود جدا شدند.
 آقاى جواد مرشد چکار کردند؟

ایشان به آمریکا آمدند و در آنجا ماندند.
 آیا در کار پسته بودند؟

نه. در کار خرید و فروش ملک بودند. دیگر هرگز در پسته 
کار نکردند.

 شما بعد از جدایى چکار کردید؟
من شرکت Indiran را در 27 آوریل 1975 خریدم و 
اسم آن را هما گذاشتم و تا قبل از انقالب و حتى سالهاى 
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اول بعد از انقالب از ایران به آمریکا پسته وارد مى کردم 
تجارى  دادگاه  به  کالیفرنیا  باغداران  شکایت  با  اینکه  تا 
فدرال و بر اساس قانون ضد دامپینگ، تعرفه بسیار باال بر 
واردات پسته ایران گذاشتند و عمًال مانع از واردات پسته 

ایران به آمریکا شدند. 
ضد  قانون  از  استفاده  براى  آنها  شواهد   

دامپینگ چه بود؟
آنها به قیمت دالر در ایران نگاه کردند. در آن زمان دالر 
دو نرخى بود؛ یعنى نرخ رسمى در بانک مرکزى 7 تومان 
و نرخ معامالتى ارز صادراتى در بازار حدود 50-40 تومان 
زمان  آن  که  ایران  بازار  در  پسته  قیمت  نتیجه  در  بود. 
حدود کیلویى 120 تومان بود، بر اساس نرخ دالر رسمى 
اعالن شده توسط بانک مرکزى ایران معادل 17 دالر در 
کیلو در مبدأ تلقى مى شد. حال آنکه نرخ فروش پسته 
ایران در نیویورك 3 دالر و 30 سنت بود. بر اساس این 
محاسبه و با استعالم نرخ ارز از بانک مرکزى ایران، آنها 
فزونى قیمت در مبدأ نسبت به قیمت مقصد را نمونه بارز 

دامپینگ دانستند.
 در آن سالها وضعیت تولید پسته در آمریکا 

چطور بود؟
سه  به  آمریکا  کشاورزى  وزارت  میالدى  سال 1921  در 
دکتر   ،(Julie)جولى دکتر  شامل  دانشگاه  اساتید  از  نفر 
دیویس  دانشگاه  از  هاوس  وایت  دکتر  و   (Ruley)رولى
براى  را  جدید  محصوالت  که  داد  مأموریت  کالیفرنیا 
محصوالتى  از  یکى  کنند.  شناسایى  آمریکا  در  کشت 
در  را  پسته  اینها  بود.  پسته  داد  پیشنهاد  گروه  این  که 
کردند  بررسى  افغانستان  و  ایران  سوریه،  ترکیه،  یونان، 
و نمونه هاى پسته را به آمریکا بردند و این نمونه ها را 
در ایستگاه تحقیقات چیکو در شمال ساکرامنتو کاشتند 
تابستان  کافى  حد  به  و  بود  بارانى  آنجا  هواى  چون  که 
بالتکلیف  پسته  توسعه  نداشت.  خوبى  نتیجه  نداشت، 
گرفت  تصمیم  دولت  سال  این  در   .1956 سال  تا  ماند 
که آب را از شمال کالیفرنیا از طریق کانالهایى عظیم به 
جنوب کالیفرنیا که بیابان بود منتقل کند. در آنجا فقط 
مناطق  و  نفتى  شرکتهاى  بودند.  فعال  نفتى  شرکتهاى 
کشاورزان  و  آب  شده  تمام  هزینه  درصد   90 مسکونى 
این  پرداختند.  مى  را  شده  تمام  هزینه  درصد   10 تنها 
منطقه براى پسته مناسب بود. تا 1984 شرکتهاى نفتى 
به توسعه پسته کمک زیادى کردند. تا 1984 قانونى در 
آمریکا وجود داشت که بر اساس آن شرکتها مى توانستند 
ضرر فعالیتهاى دیگرشان از جمله کشاورزى را از منفعت 
فعالیت اصلى خود کم کنند لذا شرکتهاى نفتى که پول 
زیادى به دست آورده بودند براى فرار از مالیات، بخشى 
از درآمد خود را صرف توسعه محصوالت باغى از جمله 
هزینه  با  و  کردند  پسته  و  پرتغال  خرما،  انگور،  بادام، 
بخشى از درآمد و سود خود براي فعالیت هاي کشاورزى، 
و  کردند  مى  گذارى  سرمایه  را  خود  نفتى  درآمد  عمًال 
پال  افراد  این  از  یکى  کردند.  مى  فرار  مالیات  دادن  از 

گتى(paul Getty) بود که در این زمینه خیلى کار کرد. 
اما این شرکتها بصورت تفریحى پسته کارى مى کردند 
سال  در  نشدند.  بخش  این  وارد  جدى  بطور  هیچوقت  و 
1984 این قانون تغییر کرد و لذا شرکتهاى نفتى شروع 
به فروش باغات خود کردند. رزنیک در این دوره شروع به 

خرید باغات پسته از شرکتهاى نفتى کرد.
از  بردارى  بهره  از  پس  و  از 1960  جدى  توسعه  درواقع 
کانال انتقال آب اتفاق افتاد و تا سال 1976 حدود 700 
تن پسته در آمریکا تولید مى شد و از سال 1976 سایر 

مردم نیز وارد این فعالیت شدند.
افراد  بعد  به   1976 از  که  افتاد  اتفاقى  چه   

بیشترى به این کار عالقمند شدند؟
آمریکایى ها هر جنس تجارى که ببینند منفعت در آن 
هست به طرفش مى روند. در آمریکا وقتى مى بینند انگور 
4 سال ضرر مى دهد فورى از ریشه قطع مى کنند و یک 
کشاورزى  براى  اول  روز  از  پسته  کارند.  مى  دیگر  چیز 
پسته  امروز  حتى  شد.  زیاد  آن  کشت  و  داشت  منفعت 
بیشتر از بادام طرفدار دارد و هنوز کشت آن به سرعت 
ادامه دارد و حتى در شرایط بد اقتصادى این سالها هم 
متوقف نشده است. از نظر قیمت هم وضع خوبى دارد و 

حتى قیمت پسته با پوست از مغز بادام گران تر است.
یک دلیل دیگر مقبولیت پسته، در مصرف آن است. پسته 
را مثل بادام زمینى نمى شود یک دفعه در دهان بریزید 
بلکه باید دونه دونه مغز شود و این خودش یک تفریحه و 

مردم از آن خوششان مى آید.
 خود شما از چه سالى شروع به باغریزى و 

احداث باغ پسته در آمریکا کردید؟
ازسال 1989 مسیحی

پسته  درکار  دیگرى  ایرانى  آیا  زمان  درآن   
فعال بود؟

باغ پسته  نام اورندى بودند که کمى  اى به  بله. خانواده 
داشتند. من زمینى در کالیفرنیا خریدم و شروع به احداث 
باغ پسته کردم و تا 10 سال قبل که شرکت را فروختم 
باغدارى  فعال بودم و هنوز هم  باغ پسته  توسعه  کار  در 

پسته مى کنم.
 دیگر فعالیتهاى شرکت هما چه بود؟

یک کارخانه فرآورى هم داشتیم که من در سال 1975 
خریدم.  جرسى  نیو  در   Bowater انگلیسى  شرکت  از 
 در این کارخانه کار سورتینگ و شور کردن پسته و بقیه 
نات ها را انجام مى دادم. محصوالت کارخانه را بصورت 
نام  به  اى  زنجیره  فروشگاه  یک  به  برند  بدون  و  بوداده 
پوندى  سه  هاى  بسته  در  آنها  و  فروختیم  مى   Casco
یک  هم   1984 سال  در  فروختند.  مى  گرم)   1350)
کارخانه فرآورى، بسته بندى و پخش خشکبار در غرب 

آمریکا در لوس آنجلس احداث کردم.
عرضه  را  محصول  هم  هما  برند  با  آیا   

مى کردید؟
بله از همان سال 1975 و بطور موازى با محصول بدون 

از  سرى  یک  به  هما  نام  با  را  خود  محصوالت  ما  برند، 
 Moms and pops آنها  به  که  هایى   فروشگاه 
مى گفتند مى فروختیم. اینها مغازه هاى بقالى کوچکى 
مثل دریانى هاى خودمان بودند و مشترى اصلى ما بودند. 
حدود 3500 فروشگاه بود. خیلى مشتریان باوفایى بودند. 
بودم  رفته  ها  مغازه  این  از  یکى  به  دنور  شهر  در  یکبار 
مورد  در  مغازه  صاحب  از  بشناسند  مرا  اینکه  بدون  و 
محصوالت هما و شرکت پرس و جو کردم. صاحب مغازه 
ما  به  موقع  به  جنس  هستند.  خوبى  آدمهاى   "  گفت: 
مى دهند. قیمت هاشان خوب و مناسب است و ما اصًال 
بعد از اینکه فهمید شرکت مال  با آنها مشکلى نداریم." 
من است مرا به خانه اش دعوت کرد. در واقع یک ارتباط 

عاطفى وجود داشت. فرهنگ قدیمى بود.
 در فروشگاه هاى زنجیره اى وضعیت عرضه 

و فروش پسته چطور بود؟
و  "تارگت"  مارت"،  "وال  مثل  اى  زنجیره  هاى  فروشگاه 
و... بتدریج جاى این بقالى ها را گرفتند. اینها  "کاسکو" 
پسته را از ما بصورت شور و عمده مى خریدند و به نام 
بزرگى  فروشگاههاى  اینها  کردند.  مى  عرضه  خودشان 
هستند که همه جور جنس عرضه مى کنند از کفش و 
لباس و مواد غذایى تا هرچه که بخواهید. بعضاً 20 هزار 
متر انبار و پارکینگ فراوان دارند. بصورت عمده و ارزان 
مى خریدند و عمًال از پسته براى فروش بقیه کاالهایشان 
با  را  خریدند  مى  ما  از  که  جنسى  کردند.  مى  استفاده 
داخل  مشترى  وقتى  و  کردند  مى  حراج  کم  خیلى  سود 
مغازه مى رفت دست خالى بر نمى گشت. اجناس دیگرى 
 هم مى خرید و این شرکتها از فروش دیگر اجناس سود 

مى بردند.
 ازچه زمانى رزنیک و پارامونت وارد میدان 

شدند؟
رزنیک اهل نیوجرسى است. اول پول نداشت ولى دل و 
جرأت زیادى داشت. از 1989 وارد کار پسته شد و شروع 
به خرید باغات پسته از شرکتهاى نفتى کرد. همه اینها را 
با وام خریدارى کرد. االن حدود 50 درصد پسته آمریکا 
با من  مال اوست. اگرچه رقیب جدى من بود اما شخصاً 
خیلى نزدیک است و همیشه به من مى گفت: "شما آخر 
شرکت را به من مى فروشى. "عمًال هم من مجبور شدم 

شرکت را به او بفروشم.
 چرا؟

باالتر  قیمت  به  باغدار  از  را  پسته  اینکه  دلیل   به 
مى خرید و در بازار زیر قیمت عرضه مى کرد. حتى تا 
500 دالر در تن زیر قیمت و این مابه التفاوت را از منابع 
 مالى خودش مى پرداخت. من به او مى گفتم که با این

اینکه  براى  من  گفت  مى  کنى.  نمى  منفعت  ها  قیمت   
پسته خودم را حفظ کنم باید کارى کنم که رقبا نتوانند 

با من رقابت کنند.
به کشاورز می گفت که من از پسته شما سود نمى کنم. 
چون خرج سنگینى براى تبلیغات مى کنم. اما کشاورزان 
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متوجه نمى شدند که این تبلیغات به نفع پسته خودش 
هم بود چون هزینه تبلیغات را از محل سود پسته دیگران 
مى پرداخت نه از سود پسته خودش. رزنیک آدم خیلى 
باهوش  هاى  آدم  دارد،  افسردگى  البته  و  است  باهوشى 
افسردگى هم دارند. به نظر من یک کمی هوش بد نیست 

اما زیادش آدم را دیوانه مى کند.
 چند سال در برابر رزنیک مقاومت کردید؟

او  به  را  هما  شرکت  آخر  و  بود  سخت  خیلى  سال،  ده 
فروختم.

 شرکت هما چه چیزى براى فروش داشت؟
رابطه خیلى نزدیک با مشترى ها و سوپر مارکتها

 آیا از این معامله راضى بودید؟
بله. نمى شد ادامه داد.

 شما نتوانستید مقاومت کنید اما االن شرکتهایى 
مثل پرایمکس و نیکولز هنوز با رزنیک رقابت مى کنند.

حضور  مارکتها  سوپر  در  نیستند.  بزرگ  آنقدر  آنها  چون 
بصورت  هم  آن  و  المللى  بین  سطح  در  فقط  ندارند. 
هم  سودى  البته  هستند.  فعال  فروشى)  (عمده   بالک 

نمى کنند.
 پس چرا ادامه مى دهند؟

سود  خودشان  باغات  از  آنها  باشند.  مشغول  اینکه  براى 
مى کنند.

  پس چرا پارامونت سود مى کند؟
چون حجم محصولش خیلى زیاد است و تالش مى کند 
که رقبا نفع نبرند تا خودش بزرگ شود. باغداران، پسته 
را در اول فصل با قیمتى که پارامونت اعالم مى کند به 
افزایش  از  حاصل  سود  از  رزنیک  بعد  و  فروشند  مى  او 
وقتى  پارامونت  دهد.  مى  بیشترى  پول  آنها  به  قیمت، 
 هزینه ها را اعالم مى کند، هزینه تبلیغات را نیز به هزینه 
در  و  کند  مى  اضافه  گیرد  مى  دیگران  از  که  اى  پسته 
هزینه پسته خودش آن را در نظر نمى گیرد. در نتیجه از 

پسته خودش منفعت بیشترى مى برد. 
 االن پسته خودتان را به کى مى فروشید؟

خوب  قیمت  با  نیست.  کسى  او  از  بهتر  رزنیک.   به 
میلیارد  دوهزار  چون  هست  هم  اعتماد  قابل  و  خرد  مى 

دالر ثروت دارد.
 اجازه دهید کمى در مورد پرایمکس صحبت 
با  و  هستند  شما  برادرزاده  امین  علی  آقاى  کنیم. 
شما کار مى کردند. اما از شما جدا شدند و شرکت 
را  شما  موضوع  این  کردند.  تأسیس  را  پرایمکس 

دلخور نکرد؟
نه. وقتى که من شرکت هما را مى فروختم تعهد دادم که 
تا 5 سال وارد کار پسته نشوم. اما على تعهدى نداشت. 
داشتم  کارمند  یک  من  کنم؟  چکار  من  که  گفت  على 
 ،"(Ron warren) که مکانیک معروفى است،"ران وارن
هنوزم هست. بهش گفتم بیاید پیش على کار کند. او هم 

رفت و کارخانه فرآورى براى على زد.
 پس شرکت پرایمکس با کمک شما ایجاد شد؟

بله.
هما  شرکت  شما  اینکه  محض  به  پرایمکس   
را فروختید اعالم وجود کرد یا از قبل تشکیل شده 

بود؟
از قبل تشکیل شده بود ولى در کار بادام بود.

تمام  و  کرد  مى  کار  شما  با  امین  على   آقاى 
از  توانست  مى  و  شناخت  مى  را  شما  هاى  مشترى 

آنها به نفع خودش استفاده کند.
عوام،  قول  به  اما  شناخت  مى  را  من  هاى  مشترى  بله 
به  او  شناختند.  مى  دالل  عنوان  به  را  او  ها  مشترى 

مشترى ها گفت که عموى من از پسته رفته است.
 االن سهم پرایمکس در آمریکا چقدر است؟

حدود 10 درصد. اما در داخل اصًال فروش ندارد. 
 آیا بعد از پارامونت در رتبه دوم قراردارد؟

نه شرکت ستن دوم است.
 على امین باغ هم دارد؟

بله دارد. من برایش باغ ریزى کردم.
و  شما  اطرافیان  اگر  که  کنید  نمى  فکر   
متحد  دارند  پسته  باغ  آمریکا  در  که  هایى  ایرانى 

شوند بتوانند وزنه اى در پسته آمریکا باشند؟
بله درسته. اما من پیر شدم. 80 سالمه .

 اما شما با این سن هنوز با جدیت در آمریکا 
باغ ریزى مى کنید.

است.  دیگر  چیز  یک  ریزى  باغ  سرگرمى.  باب  از  فقط 
درخت از شما شکایت نمى کند اما مشترى مى تواند شما 
را به دادگاه ببرد. تجارت خیلى سخت است. یادم می آید 
یک مشترى در شهر بوستون در یک سوپر مارکت پسته 
ما را خریده بود و در آن موش مرده دیده بود و رفته بود 
شکایت کرده بود به رئیس سوپر مارکت. رئیس آنجا هم 
را  صدایش  و  دادند  را  خسارت  و  بود  افتاده  التماس  به 
اتحاد نیست حتى  خواباندند. از طرفى در فرهنگ ایران 

در خانواده.
 چرا کار باغ ریزى را در ایران ادامه ندادید؟

چون در ایران آب نیست.
سرمایه  هست  آب  که  استانهایی  در  چرا   

گذارى نمى کنید؟
پیش  سال  چند  البته  دهد.  نمى  اجازه  من  سال  و  سن 
مى خواستم در ایران باغ انار احداث کنم. هر جا رفتم از 
ساوه، مهریز و... کار پیش نمى رفت. همه فکر مى کردند 
 یک خر پولى از آمریکا آمده. در آخر به آنها گفتم: "اشتباه 
سراغ  و  است"  نیامده  پولش  ولى  آمده  خرش  کنید  می 

کار فرهنگى رفتم .
 شنیده ام شما حامى یکی از گروه هاي موسیقى 

بوده اید؟
بله چند سال پیش ایران بودم و به کنسرت موسیقى این 
گروه رفتم و خوشم آمد و با خواننده گروه قرار گذاشتم. 
روزى که با من قرار داشت دیدم با موتور به خانه من آمد. 
پرسیدم چرا با موتور؟ گفت من نامه رسان هستم. گفتم 

پس درآمد کنسرت چه مى شود؟ دو هزار نفر آمده بودند.
گفت چیزى به من نمى رسد خیلى به من برسد 50 هزار 
تومان، تازه هر شب هم نیست. من به او گفتم از تو خوشم 
آمده و تو را به آمریکا مى برم. پسر اول برادرم عباس، در 
سرشناس  شناسند.  مى  اورا  است.  سینما  کار  در  آمریکا 
است در سینماى آمریکا در قسمت مالکیت. از او خواستم 
این  به  کرد.  رزرو  سالن  و  گرفت  وقت   . کند  رزرو  سالن 
آسانى ها نمى شود رزرو کرد. فقط یک پیشنهادى که من 
دادم این بود که آلبومش را بین ایرانى ها مجانى پخش 
کنند و بنویسند مجانى تا نتوانند بفروشند. این شد که 
تا قبل از آنکه بیاید همه مى شناختندش. یک احساس 
ملى گرایى عجیب و بى سابقه بین ایرانى ها ایجاد شد و 

خالصه این خواننده مشهور شد.
 هزینه هاى کنسرت را کى داد؟

من دادم. اما از درآمد کنسرت همه پولهاى من را داد.
 موضوع دانشکده هنر در انار چیست؟

دانشگاه آزاد انار را هم 10 سال قبل ساختم. همه چیز 
دارد. بهترین استادها راهم آورده. االن هم دارم چهارمین 
دانشکده هنرهاى زیباى ایران را درآنجا مى سازم. تئاتر، 

موسیقى، گرافیک، سینما و مجسمه سازى
 اساتید را از کجا مى آورید؟

در ایران اساتید هم فراوان است.
همه  این  که  دارد  را  الزم  کشش  انار  آیا   

دانشجو در آنجا مستقر شوند.
بله. شدیداً دارد توسعه پیدا مى کند.

 چرا به انار اینقدر تعلق خاطر دارید؟ چرا در 
کرمان یا در رفسنجان سرمایه گذارى نکردید؟

ببینید آدم باید موقعیت را هم در نظر بگیرد. رفسنجان 
خیلى خیر دارد. این است که من 20 میلیارد تومان در 
انار خرج کرده ام. بیشتر هم مى شود. هیچ وقت هم از 
دانشگاه نخواستم که مثًال از این بچه پول نگیرید. دانشگاه 
نساختم که از کسى خواهش بکنم. برعکس، از دانشجویان 
مستعد که پول نداشته باشند هم حمایت مى کنم. به آن 
خواننده هم گفتم اگر تو به آنجا بروى از سرتاسر ایران 
دانشجو مى آید. او را مى شناسند. اگر خوشش بیاید قرار 

است که برود در انار بماند.
 معیارتان براى حمایت از دانشجویان چیست؟

استعداد داشته باشند و پول نداشته باشند.
 چطور تشخیص مى دهید؟ آیا دفترى براى 

این کار دارید؟
من  به  دانشگاه  رئیس  پرسم.  مى  اطرافیان  از  نه. 
اما  کارکرد  شود  مى  تومان  میلیارد   20 با  گوید.   مى 
قطره  پول  این  نیست.  فرهنگمان  در  این  کنند.  نمى 
کارها  این  از  زیاد  آمریکا  در  است.  اقیانوس  در  آب   اى 
بهترین  و  شخصى  بیمارستانهاى  تمام  کنند.  مى 
بیمارستانها عام المنفعه هستند و پول درآمدشان را صرف 
توسعه علمى مى کنند. در ایران اینطور نیست. مى گویند 

براى ورثه بگذاریم.
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