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اسداهلل عسگراوالدی ورای سیاست
در فرهنــگ مــا یــک رابطــه محکــم بیــن دو موضــوع جامعــه و 
بزرگداشــت وجــود دارد و در عمــده روزهــای ســال مراســم ها 
ــا مضمــون »بزرگداشــت« در تقویم هــا  و یادبودهــای متعــددی ب
ثبــت شده اســت. امــا شــاید آنچنــان کــه شایســته اســت 
ــًا  ــود و عمدت ــه نمی ش ــئله توج ــن مس ــوم ای ــا و مفه ــه معن ب
ــد.  ــر درک اصــل ماجــرا پیشــی می گیرن ــر ب ــا و ظواه صورت ه
حــال ایــن ســوال پیــش می آیــد کــه در مفهــوم ایــن آییــن چــه 
ــت  ــا مثب ــر ب ــت، اگ ــد گف ــه اســت؟ در پاســخ بای ــه ای نهفت نکت
ــا  ــا به ج ــع ب ــم، در واق ــگاه کنی ــوع ن ــن موض ــه ای ــی ب اندیش
ــق  ــی خل ــته، فضای ــه نحــو شایس ــران ب آوردن بزرگداشــت دیگ
ــت برخــی از  ــا نشــان دادن اهمی ــوان در آن ب ــه می ت می شــود ک
وقایــع، جنبش هــا و یــا افــراد، تجربــه کســانی کــه قبــًا مســیری 
ــن  ــادآوری ای ــا ی ــن ب ــه خاطــر بســپاریم؛ همچنی ــد را ب پیموده ان
ــاب گفت و گــو، فرصتــی فراهــم می آیــد  تجربیــات و بازشــدن ب
تــا بتوانیــم راهکار هایــی را بــرای ســاختن آینــده ای بهتــر بــرای 

ــم.  ــدا کنی ــان پی ــود و فرزندان م خ
از ایــن رو، ویــژه نامــه مهرمــاه 98 انجمــن پســته ایــران تحــت 
عنــوان »اســداهلل عســگراوالدی ورای سیاســت« بــه بزرگداشــت 
ــن  ــروز در بی ــه ام ــران ک ــام آشــنای صنعــت خشــکبار ای ــرد ن م
مــا نیســت، اختصــاص یافته اســت. اگرچــه بســیاری بــا شــنیدن 
ــاد سیاســتمدار معــروف  ــه ی ــام عســگراوالدی ممکــن اســت ب ن
ــام  ــن ن ــران ای ــاالن تجــارت ای ــا در ذهــن فع ــد، ام کشــور بیفتن
ــه  ــاید ب ــا سیاســت اســت؛ ش ــراه ب ــده تجــارت هم ــی کنن تداع
ایــن دلیــل کــه ایشــان ســال ها نماینــده بنیان گــذار فقیــد 
ــد و داشــتن  ــی بودن ــاق بازرگان ــران در ات جمهــوری اســامی ای
ــر  ــئله را پررنگ ت ــن مس ــر، ای ــان دیگ ــئولیت همزم ــن مس چندی
ــش  ــم در گفت و گوهای ــان ه ــود ایش ــه خ ــئله ای ک ــد؛ مس می کن
ــارت  ــه تج ــگراوالدی در عرص ــا عس ــد. ام ــان دارن ــه آن اذع ب
کشــور، علــی الخصــوص زیــره و پســته فعالیــت زیــاد و 
غیرقابــل انــکاری داشته اســت؛ فعالیت هایــی درآمیختــه بــا 
ــرات  ــک، خاط ــدون ش ــوی. ب ــه ای ق ــار و حافظ ــوش سرش ه
به جامانــده از ذکاوت، پشــتکار و روحیــۀ خســتگی ناپذیــر 

ایشــان در مواجهــه بــا چالش هــای صنعــت پســتۀ کشــور، 
ــد. ــا باش ــدۀ م ــراغ راه آین ــد چ می توان

ــه ها  ــا، اندیش ــی فعالیت ه ــرور تاریخ ــه م ــه ب ــژه نام ــن وی در ای
و اثرگــذاری اســداهلل عســگراوالدی بــر تجــارت خشــکبار، 
خصوصــًا پســته و ارتبــاط وی بــا انجمــن پســته ایــران، اتحادیــه 
ــم و  ــراد مه ــان اف ــکبار از زب ــی خش ــورای جهان ــکبار و ش خش
ــده  ــه ش ــان پرداخت ــران و جه ــکبار ای ــته و خش ــته پس برجس

ــت.  ــی اس ــائل سیاس ــه مس ــه ورای آنچ ــت؛ البت اس
ــز  ــه حائ ــه دو نکت ــه ب ــش رو توج ــه پی ــژه نام ــه وی در مطالع
اهمیــت اســت: 1- تــاش بــر ایــن بــوده کــه از حقایــق 
تاریخــی، صرفــًا در حــوزه فعالیــت تجــاری ایشــان و اثرگــذاری 
شــود  گفتــه  ســخن  خشــکبار  و  پســته  تجــارت  بــر  وی 
ــت ها  ــده برداش ــام ش ــای انج ــت در گفت و گوه ــن اس 2-ممک
ــه مســئولیت آن  ــته باشــد ک ــی وجــود داش و تفســیرهای مختلف

ــت.  ــوندگان اس ــه ش ــه مصاحب متوج
الزم بــه ذکــر اســت، در دوره هــای مختلف حضور عســگراوالدی 
ــی  ــن، مجتب ــین انجم ــرکل پیش ــران، دو دبی ــته ای ــن پس در انجم
خســروتاج و حمیــد فیضــی گفت وگوهایــی بــا وی انجــام 
ــم از  ــص و تنظی ــی تلخی ــا اندک ــماره ب ــن ش ــه در ای ــد ک داده ان
ــراغ  ــه س ــن، ب ــده اند. همچنی ــاس ش ــته اقتب ــای پس ــه دنی ماهنام
فرزنــدان وی، امیرعلــی و هــدی عســگراوالدی، همــکار ایشــان 
ــکبار،  ــدگان خش ــه صادرکنن ــیان در اتحادی ــر طاووس ــی اکب عل
ــای  ــور از اعض ــال پ ــن ج ــری و محس ــی نظ ــدی آگاه، عل مه
انجمــن پســته ایــران و جوزپــی کالگانــی نایــب رئیــس شــورای 
جهانــی خشــکبار رفته ایــم تــا بــا زوایــای فعالیــت عســگراوالدی 
ــرار  ــای برق ــر اســت، ضمــن تماس ه ــه ذک ــنا شــویم. الزم ب آش
ــرکت  ــان در ش ــریک ایش ــمس فرد، ش ــن ش ــا محمدحس ــده ب ش
ــن  ــم نشــد و از ای ــا ایشــان فراه ــو ب ــکان گفت و گ حســاس، ام
ــه  ــاد ک ــای اقتص ــه دنی ــب از روزنام ــک مطل ــر ی ــه بازنش رو ب
ــن  ــت؛ همچنی ــا شده اس ــه، اکتف ــا وی پرداخت ــو ب ــه گفت و گ ب
ــن  ــران و چی ــترک ای ــاق مش ــراوان، ات ــای ف ــم پیگیری ه علی رغ

ــت. ــه نکرده اس ــه ارائ ــن زمین ــخی در ای پاس
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ــران،  ــته ای ــن پس ــرکل انجم ــن دبی اولی
ــفندماه 1387،  ــروتاج در اس ــی خس مجتب
ــه  ــار مجل ــال اول انتش ــان س ــی هم یعن
ــراز و  ــوان »ف ــی تحــت عن ــن، مطلب انجم
ــان اســداهلل  ــران از زب ــای پســته ای فروده
ــماره  ــۀ ش ــه نام ــگراوالدی« در دوهفت عس
منتشــر کرده اســت. در گفت و گــوی   4
ــودش را  ــگراوالدی خ ــده، عس ــر ش منتش
فعالیت هایــش  از  و  می کنــد  معرفــی 
ــد. در  ــته می گوی ــارت پس ــه تج در زمین
ــًا  ــی عین ادامــه، ایــن گفت و گــوی خواندن

شده اســت.    آورده 
ــول می کــرد در  یکــی از دوســتان نقــل ق
ــته  ــازار پس ــما ب ــه ش ــد ک ــی گفته ای جای

را شــکل داده ایــد؟
ــزده ام،  ــی ن ــن حرف ــه چنی ــه هیچ وج ــن ب م
ــل  ــتۀ داخ ــازار پس ــکل دادن ب ــز در ش هرگ
ــه ام  ــه گفت ــته ام، بلک ــت نداش ــارج دخال و خ
در کنفرانس هــای بین المللــی بــرای پســته 
ــرف را  ــن ح ــیده ام؛ ای ــت کش ــران زحم ای
بازارهــا.  در  نــه  کنفرانس هــا،  در  زده ام؛ 
یــک کنفرانــس بین المللــی نــات اســت، 
ــران آنجــا حضــور  ــد، پســته ای شــما می دانی
نداشــت. مــن بــا فشــاری کــه آوردم پســته را 
آنجــا حضــور دادم، کرســی برایش گذاشــتیم، 
کرســی را هــم بــه تعاونــی رفســنجان دادیــم. 
ــد،  ــن صــادر می کنن ــتر از م ــا بیش ــم آنه گفت
انصافــًا. بــا انتخاباتــی کــه در ســه دوره شــد، 
ــد،  ــره ش ــت مدی ــو هیئ ــران عض ــده ای نماین
ــی پســته رفســنجان،  ــده شــرکت تعاون نماین
آقــای معــاون. آقــای معــاون هــم بــرای 
ایــن کــه در هیئــت اجرایــی بشــود زحمــت 
کشــیدم، شــکل نــدادم، فقــط در آن کنفرانــس 
ــور  ــرای حض ــدی. ب ــای بع و در کنفرانس ه
بین المللــی  کنفرانــس  در  ایــران  پســته 
جلســات  بیشــتر  در  کشــیدیم.  زحمــت 

مربــوط بــه »آفاتوکســین« هــم حضــور پیــدا 
ــدس  ــای مهن ــا آق ــن ب ــفر ژاپ ــردم. در س ک
مجتبــی خســروتاج بــودم. در کنفرانــس نات، 
ــاع  ــران دف ــته ای ــرکت و از پس ــاله ش ــر س ه

ــرده ام. ک
ــل  ــه بروکس ــار ب ــه ب ــران س ــته ای ــرای پس ب
از  اصــًا  دادم.  را  هزینه هــا  تمــام  رفتــم، 
ــان ورود  ــی آلم ــم، وقت ــه نگرفت ــی هزین کس
ــا  ــفیر م ــوی س ــای موس ــت، آق ــته را بس پس
ــاز  ــته را ب ــان، پس ــردم آلم ــت را ب ــود. هیئ ب
کردیــم. اینهــا را کمــک کــردم. زیــاد زحمــت 
ــازار عامــل اصلــی  ــا هرگــز در ب کشــیدم، ام
مــن نبــودم. مــن نفــر چهــارم، پنجــم بــودم. 

ــوده. ــور ب ــم همین ط ــه ه همیش
 پســته را آقــای مرشــد قبــل از انقــاب 
شــکل داد؛ جــواد مرشــد. بــه او بایــد مدیــون 
ــد  ــای مرش ــه آق ــی ک ــًا. زمان ــید، انصاف باش
ــازار پســته را شــکل داد، ســطح صــادرات  ب
ــان  ــا از هم ــن نمی رســید. ام ــه 100 ت ــن ب م
جــواد  مرشــد-  آقــای  همیــن  از  زمــان 
ــم  ــار رفت ــه ب ــدم. دو، س ــم دی ــد- تعلی مرش
ــوم  ــدی آگاه، مرح ــای مه ــدر آق ــتم. پ نشس

حــاج غامرضــا آگاه اســت، مــن دو ســه بــار 
ــودم.  ــات نم ــا آگاه ماق ــاج غامرض ــا ح ب
دفترشــان ســرای امیــد بــود، مــن هــم ســرای 
ــم و  ــم گرفت ــا تعلی ــن از اینه ــودم. م ــد ب امی
ــازار پســته سرنوشــت  ــم. هرگــز در ب آموخت
ســاز نبــودم. امــا در ســتادها و نهادهایــی کــه 
بــرای پســته ایــران تصمیم گیــری می کردنــد، 
ــین و  ــر آفاتوکس ــران، نظی ــا و در ای در دنی
نظیــر کنفرانس هــای بــازار مشــترک دخالــت 
ــته وزارت  ــتاد پس ــتم. در س ــور داش و حض
ــیس  ــتم. در تأس ــال داش ــور فع ــاد حض جه
انجمــن زحمــت زیــادی کشــیدم. در اتحادیــه 
خشــکبار خدمــات زیــادی انجــام دادم. وقتی 
نایــب رئیــس اتحادیــه بــودم، مســائل پســته 
ــان  ــاق کرم ــه ات ــران ب ــاق ای ــرف ات را از ط

ــودم. ــذار نم واگ
در مــورد حضــور ایــران در اجــاس ُکدکــس 
حداقــل 20 بــار بــا دکتــر »کالگانــی« رئیــس 
کمیســیون بازار مشــترک در رشــته خشــکبار، 
بــه هزینــه شــخصی تلفن هــای طوالنــی 40، 
50 دقیقــه ای زده و گفت و گــو کــرده ام. نتیجــه 
ایــن تماس هــا و پی گیری هــای مســتمر، 

اسداهلل عسگراوالدی به روایت خودش:

در بازار پسته سرنوشت ساز نبودم، اما در ستادها و نهادهایی که 
برای پسته ایران تصمیم گیری می کردند دخالت و حضور داشتم
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منجــر بــه پذیــرش نظریــات نماینــدگان وزارت 
ــه  ــده اتحادی ــت و نماین ــاد، وزارت بهداش جه
صادرکننــدگان خشــکبار ایــران در اجــاس 
شده اســت. بخشــی از هزینه هــای حضــور نماینــدگان ایــران را هــم 

ــران پرداخــت کرده اســت. ــدگان خشــکبار ای ــه صادرکنن اتحادی
اولین بار در چه سالی صادرات داشتید؟

ــره را در  ــم. زی ــته را داری ــادرات پس ــن ص ــا 1338، اولی در 1339 ی
ــال 1336  ــره از س ــاس در زی ــرکت حس ــادرات ش ــال 1336. ص س
اســت و بعــد کشــمش در 1337 و 1338 اســت. پســته 1339 اســت. 
پســته ســومین قلــم صادراتــی شــرکت حســاس در آن ســال ها بــود.

باالترین رقم صادراتی تان کی بوده؟
بین سال های 84، 85، 86.

چقدر بوده؟
ــادر  ــال ص ــه در یک س ــت ک ــی اس ــن رقم ــن، باالتری ــزار ت 15 ه
کــردم. حــاال دقیقــًا نمی دانــم، ولــی از 15 هــزار تــن بیشــتر بــود و از 

16 هــزار تــن کمتــر بوده اســت. یــک ســال مــا فقــط 
ــرز  ــد روی م ــم. بع ــدا کردی ــق را پی ــن توفی ای

10 هــزار تــن، 9 هــزار تــن، 8 هــزار تــن 
ــرز  ــادرات در م ــت. ص ــرار داشته اس ق

8 هــزار تــن تــا 10 هــزار تــن متغیــر 
ــش  ــی کوش ــال خیل ــک س ــود. ی ب
کــردم. ســه بــار صادرکننــده نمونــه 
شــدم و ســه بــار هــم فرزنــدم 
نمونــه  صادرکننــده  امیرعلــی 

شده اســت.
ــره دیگــر در  ــر از پســته و زی ــه غی ب

ــد؟ ــت می کنی ــه ای فعالی ــه زمین چ
ــکبار کار  ــز خش ــه ج ــا. ب ــمش و خرم در کش

نمی کنــم. دیگــر 
تناژ زیره چقدر است؟

تنــاژ بــاال 50 هــزار تــن بــوده، 60 هــزار تــن بــوده، امســال 6 هــزار 
تــن شــده، امســال خیلــی پاییــن آمــده. صــادرات آن هــم بــه 5 هــزار 
ــی کــم اســت.  ــن اســت و خیل ــدش 6 هــزار ت ــن نمی رســد، تولی ت
مــا پیــک )حداکثــر( 60 هــزار و 50 هــزار تــن را داشــتیم. کشــمش 
هــم همیــن مصیبــت را دارد. مــا پیــک 140 هــزار، 150هــزار تــن را 
در کشــمش داشــتیم و امســال پیــک 60-70 هــزار تــن اســت. آن هــم 

تقریبــًا 60 درصــد داریــم، 40 درصــد نداریــم.
اتحادیه چند سال است شکل گرفته؟

ــا  ــه خشــکبار و فــرش هســتند کــه ب ــن اتحادیه هــا، اتحادی قدیمی تری
هــم شــکل گرفتنــد، تقریبــًا ســال 1338 بــود، تقریبــًا 50 ســال پیــش.

شما در تشکیل اتحادیه نقش داشتید؟
نه، نقش نداشتم.

کی وارد اتحادیه شدید؟
1344-1345

قبل از انقالب شما عضو اتحادیه شدید؟
بلــه، عضــو هیئــت مدیــره اش بــودم. آقــای مرتضــی صادقــی مــن را 
بــه اتحادیــه بــرد. آقــای مرشــد رئیــس اتحادیــه بــود. آقــای مرشــد 
کــه گفتــم بــرای اتحادیــه خیلــی زحمــت کشــیدند، قبــل از ایشــان 
ــال 38 و 39  ــه از س ــود. اتحادی ــه ب ــس اتحادی ــا رئی ــای ملک نی آق
شــکل گرفــت ولــی افــرادی کــه بودنــد، مثــًا: مرحــوم آقایــان احمد 
قاســمیه بــود، مختــار طســوجی، حســین محمــدی، احمــد مهدویــه، 
بابــا مهــدی زاده، حشــمت اهلل نیایــش، اصغــر قــدس، اصغر افشــارنیا، 
خیلــی زحمــت کشــیدند. مــن در ســال 1344 عضــو شــدم. از 39 در 
صــادرات خشــکبار بــودم، قبلــش در زیــره بــودم. ســال 38، 39 کــه 
شــروع کــردم، دیدنــد مــن جوانــی هســتم در میــدان رقابــت. 
ناچارنــد کــه مــرا بپذیرنــد. آقــای صادقــی 
ــان  ــوی خیاب ــرد. ت ــه ب ــه اتحادی ــن را ب م
بوذرجمهــری ســاختمان بانــک ســپه 
بــاالی  دارد  ســاختمانی  بــود، 
بــازار آهنگــران. مــن بعــد از 
ــه  ــردم ب ــه را ب ــاب اتحادی انق
ــرای  ــی. ب ــاق بازرگان ــل ات مح
اتحادیــه در طبقــه چهــارم اتــاق 
بازرگانــی یــک اتــاق بــزرگ 
گرفتــم، تــا چنــد ســال پیــش کــه 
باالخــره بــا یــک فرمــول خوبــی برای 
اتحادیــه یــک محلــی خریدیــم. بعــد 
ــس  ــی رئی ــای صادق ــال آق ــد س ــاب، چن از انق
اتحادیــه بــود. بعــد آقــای محمدحســن شــمس فــرد چهارمیــن یــا 

ــد. ــه ش ــس اتحادی ــن رئی پنجمی
ایــن را هــم بــرای شــما بگویــم کــه در آمارهــای صادراتــی قبــل از 
ــد:  ــازی کردن ــر ب ــا یکدیگ ــت ب ــه در رقاب ــه کاال همیش ــاب، س انق
خشــکبار بــود، پنبــه بــود، فــرش بــود. یــک ســال پنبــه جلــو مــی زد 
ــش  ــی برای ــود، او خیل ــد ب ــر مرحــوم حســین عاقه بن ــه خاط ــه ب ک
ــه کاال  ــن س ــکبار. ای ــی خش ــرش، گاه ــی ف ــید. گاه ــت کش زحم
همیشــه بــاال ایســتاده بودنــد. 80-70 درصــد صــادرات بیــن همیــن 
ســه کاال بــود. مثــًا پوســت و ســاالمبور در درجــه بعــد بودنــد، بقیــه 
مختصــر بودنــد. خشــکبار و پنبــه و فــرش بــود کــه حــرف اول را در 

قبــل از انقــاب مــی زد.

صــادرات  اولیــن   ،1338 یــا   1339 در 

ــال 1336.  ــره را در س ــم. زی ــته را داری پس

صــادرات شــرکت حســاس در زیــره از ســال 

1336 اســت و بعــد کشــمش در 1337 و 

ــته  ــت. پس ــته 1339 اس ــت. پس 1338 اس

ســومین قلــم صادراتــی شــرکت حســاس در 

آن ســال ها بــود.



انجمــن   1391 تیرمــاه  نامــه  ویــژه  در 
پســته ایــران، گفت و گویــی بــا اســداهلل 
»همــه  عنــوان  تحــت  عســگراوالدی 
و  گذشــته  تحلیــل  ســلطان،  ناگفته هــای 
بــا  گفت و گــو  در  ایــران  پســته  امــروز 
ــت.  ــر شد ه اس ــگراوالدی« منتش ــداهلل عس اس
ــط  ــه توس ــل ک ــوی مفص ــن گفت و گ در ای
ــن  ــرکل انجم ــن دبی ــی، دومی ــد فیض حمی
ــاوت  ــوع متف ــار موض ــه چه ــده ب ــام ش انج
ــروع  ــی ش ــت؛ 1- چگونگ ــه شده اس پرداخت
در  وی  نقــش  و  عســگراوالدی  فعالیــت 
بازارهــای اروپــا و ژاپــن، 2- مشــکالت ارزی 
کشــور، 3- نقــش اتــاق بازرگانــی و انجمــن 
و ماجــرای سیاســی بودنــش و 4- تولیــد 
پســته و مســئله آب. در ایــن ویــژه نامــه هــر 
یــک از ایــن موضوعــات جالــب بــه صــورت 
ــص  ــی تلخی ــا اندک ــک و ب ــه تفکی جداگان
آورده شــده اند. در گفت و گــوی پیــش رو 
چگونگــی شــروع فعالیــت عســگراوالدی 
ــش  ــپس نق ــان و س ــلیمان خ ــرای س از س
ــم  ــه قل ــن ب ــا و ژاپ ــای اروپ وی در بازاره
ــی  درآمده اســت. اســداهلل عســگراوالدی مدع
ــر را  ــن و مص ــته ژاپ ــازار پس ــه ب ــت ک اس
ســاخته و یکــی از عمده تریــن تجــار در 

ــت.  ــا اس ــه اروپ ــته ب ــال پس ارس
از خودتــان  لطفــًا  آقــای عســگراوالدی! 

بفرماییــد؟
ــی کــه  ــد 1312 هســتم. مدرســه ابتدای مــن متول
تمــام شــد بــه دبیرســتان رفتــم. دبیرســتان را در 
1328 تمــام کــردم و بــه دانشــگاه رفتم. دانشــگاه 
ــن از  ــردم. م ــم و روز کار می ک ــب می رفت را ش

1328 کارم را شــروع کــردم.
دانشگاه چی خواندید؟

دو رشــته خوانــدم؛ رشــته ادبیــات و رشــته زبــان 
ــود.  انگلیســی. در کنــارش رشــته اقتصــاد هــم ب
ــود.  ــل االن نب ــت مث ــدادم. آن وق ــی امتحــان ن ول

ــود. کاس هــای دانشــگاه، آزاد ب
ــته  ــم، رش ــات می رفت ــکده ادبی ــه دانش ــن ک م
ــران  ــات ای ــارش ادبی ــه و در کن ــای بیگان زبان ه
ــادی  ــا کاس اقتص ــم، در فرصت ه ــم می رفت را ه

و حتــی دانشــگاه حقــوق هــم می رفتــم. مطالعــات 
ــته  ــاد دارم. رش ــوق و اقتص ــورد حق ــادی در م زی
اصلــی مــن ادبیــات و زبان هــای بیگانــه بــود. 
ــا  ــردم. روزه ــروع ک ــگاه ش ــی را از دانش انگلیس
ــره  ــته زی ــدی در رش ــاری ج ــدم و کار تج می آم

ســبز می کــردم.
در کجا؟

ــود.  ــه ب ــرای نقاره خان ــازار، س ــران. در ب در ته
ــرای  ــوم، در س ــد ش ــا کارمن ــه آنج ــل از اینک قب
ــه ســرای  ــود ب ــودم. معــروف ب ســلیمان خــان ب

ــردم. ــا کار ک ــال آنج ــه س ــان. س ــلیمان خ س
در ســرای ســلیمان خــان بــا چــه کســی کار 

می کردیــد؟
بــا مرحــوم آقــای عبــداهلل توســلی، در نقاره خانــه 

هــم بــا ایشــان کار می کــردم.
در آن ایام فقط در زیره سبز کار می کردید؟

بلــه. کار دیگــری نمی کــردم. بعــد آمــدم ســرای 
مجدیــه. ســومین جایــی اســت کــه بــودم.

در آنجا هم با حاج آقا توسلی بودید؟
ــدم.  ــدا ش ــان ج ــط کار از ایش ــمتی را. اواس قس
ــی  ــان خداحافظ ــا 35 از ایش ــال 34 ی ــدود س ح

ــردم. ک
چرا خداحافظی کردید؟

ــتم روی  ــم. می خواس ــتقل باش ــتم مس می خواس
پــای خــودم بایســتم. آمــدم ســرای امیــد.

در ســرای امیــد دفتــری خریــدم و آنجــا فعالیــت 
یــا 1338  را شــروع کــردم. در ســال 1337 

ــردم. ــت ک ــاس را ثب ــرکت حس ش
تا اینجا هنوز روی زیره کار می کردید؟

ــودم.  ــده ب ــم وارد ش ــمش ه ــره و کش ــه. زی بل
ــودم. ــده ب ــته نیام ــوز پس هن

دفتر شرکت حساس کجا بود؟
ســرای امیــد. در ســرای امیــد کســی کــه رشــته 
ــود.  ــد ب ــای مرش ــت، آق ــیع داش ــته را وس پس
عمــوی آقــای مهــدی آگاه. در ســال های 36، 
37 و 38. در ایــن ســال ها مــن چــون در ســرای 
امیــد بــودم بــا آقــای برخــوردار بــزرگ و آقــای 
ــا آگاه  ــودم. غامرض ــایه ب ــا آگاه همس غامرض
ــر  ــتند. 4 نف ــران را داش ــته ای ــرکت پس ــا ش آنج

ــد. بودن

بــرادر بودنــد، ولــی 4 تــا فامیلی متفاوت داشــتند؛ 
امیــن، مرشــد، آگاه و برخــوردار. در یک شــرکت 
ــان  ــی از آقای ــم و یک ــا می رفت ــن آنج ــد. م بودن
ــه پســته از  ــدم، راجــع ب مرشــد را روزهــا می دی
آنهــا ســوال می کــردم. اطاعــات می گرفتــم. 
ــودم.  ــره ب ــزرگ زی ــده ب ــادر کنن ــن ص ــی م ول
عاقــه پیــدا کــردم بــه پســته و حــدود ســال 37 
بــود کــه اولیــن محمولــه پســته را از خــود آنهــا 

خریــدم.
چقدر بود؟

10 تن
ســرمایه اش را از تجــارت زیــره بدســت 

آوردیــد؟
نــه، نســیه خریــدم. اعتبــار داشــتم، نســیه بــه مــن 
ــه  ــی س ــًا ط ــدادم. مث ــول ن ــًا پ ــد. اص می دادن

ــد. ــش را می گرفتن ــاه پول ــاه، دوم م
این اولین محموله را صادر کردید؟

فرستادم انگلستان.
یادتان می آید به چه شرکتی؟

بلــه، شــرکتی بــود بــه اســم »چویــس ران«. 
هنــوز هــم هســتند. پدرشــان فــوت کــرده، ولــی 
ــت  ــا رفاق ــا آنه ــوز ب ــتند. هن ــان هس بچه هایش
ــن  ــم اولی ــره ه ــم. در زی ــی کار نمی کن دارم، ول

ــتادم. ــو فرس ــه کلمب ــول را ب محص
بدون سرمایه چگونه این کار را می کردید؟

آن وقــت تأمیــن ســرمایه اولیــه خیلــی آســان 
بــود. زیــره کیلویــی 13 ریــال بــود. ظرفیــت 

عسگراوالدی از سرای سلیمان خان تا بازار اروپا
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 5 موقــع  آن  کوچــک 
ــه می شــود  ــود ک ــن ب ت
ــان.  ــزار و 500 توم 6 ه
ســنگینی  ســرمایه 
ــزار  ــًا 2-3 ه ــود. مث نب
تومــان داشــتم، 2-3 هــزار تومــان هــم 
نســیه می گرفتــم. می دادنــد. خــود آقــای 
مرشــد هــم کــه در بازارهــای کرمــان و 
ــد، همــه را نقــد  رفســنجان پســته می خریدن
ــن کارم را از  ــر صــورت م ــد. در ه نمی دادن

ــردم. ــروع ک ــش ش ــال پی 56 س
ــای توســلی در زندگــی شــما چــی  ــش آق نق

ــود؟ ب
ایشــان دایــی مــن بودنــد. پــدر خانــم مــن هــم 
ــد. ایشــان نقشــی در زندگــی تجــاری مــن  بودن
نداشــتند. در زندگــی و ازدواج مــن داشــتند. 
یکــی از دالیلــی کــه مــن از ایشــان جــدا شــدم 
ــتم.  ــان را می خواس ــر ایش ــه دخت ــود ک ــن ب ای
ــر  ــد س ــتم. بای ــودم، نمی توانس ــان ب ــا شاگردش ت
ــدند  ــی می ش ــا راض ــتادم ت ــودم می ایس ــای خ پ

ــد. ــن بده ــه م ــان را ب دخترش
وارســته ای  آدم  و  انســان خــوب  فوق العــاده 
بودنــد. در هــر اســتان، در هــر شــهر یــک 
مســجد ســاخته بودنــد. شــاید 1000 تــا مســجد 
ــک آب  ــت ی ــهری می رف ــر ش ــاخته اند. در ه س
انبــار، درمانــگاه یــا غســال خانه می ســاختند. 
ــک  ــا ی ــر ج ــاختند. ه ــه می س ــجد و مدرس مس
ــًا 10  ــتند، مث ــار داش ــا معم ــد. دوت ــادگار دارن ی
هــزار تومــان بهشــان می دادنــد و می گفتنــد 
بــرو فــان شــهر آنجــا مدرســه، مســجد یــا هــر 
ــا تمــام  چیــز دیگــر کــه می خواهنــد بســازید، ت
ــان هــم  ــد. اگــر پولت ــد بیایی نکردیــد حــق نداری
تمــام شــد، برویــد پیــش یــک تاجــر و بگوییــد 
ــان  ــول برایت ــن پ ــد. م ــاس بگیرن ــن تم ــا م ب

ــد.  ــران نیایی ــما ته ــم. ش ــه می کن حوال
بــرادر مــرا فرســتادند پیــش امــام و گفتنــد 
مــن می خواهــم مدرســه فیضیــه را بســازم. 
ــر  ــردم و از ه ــه م ــد ب ــام کنی ــه، اع ــت ن گف
ــان  ــه اش را خودت ــد. بقی ــان بگیری ــر 1 توم نف
بدهیــد. اگــر 1 تومــان را نگیریــد، نســازید. مــن 
می خواهــم مــردم مشــارکت داشــته باشــند. 
اینــکار را کردنــد. ایشــان در تعمیــر فیضیــه جــان 

ــد.  ــت دادن ــان را از دس خودش
خودشــان شــب های جمعــه می رفتنــد قــم. 
ــکته  ــم س ــه در ق ــب های جمع ــن ش ــی از همی یک

کردنــد. نتوانســتند بــه بیمارســتان برســانند. در 
کوچــه ســکته کردنــد. خانــه آقــای قدوســی بودنــد، 
ــه  ــه ب ــد ک ــرون می آین ــی بی ــای قدوس ــه آق از خان
مســافرخانه برونــد در کوچــه ســکته می کننــد؛ 
ــد  ــدا نمی کنن ــیله پی ــب. وس ــف ش ــاعت 2 نص س

ــد. ــوت می کنن ــانند و ف ــتان برس ــه بیمارس ــه ب ک
در زندگــی تجاریتــان کســی هســت کــه 

خودتــان را قــدردان او بدانیــد؟
ــه  ــلی ک ــا توس ــاج آق ــم ح ــی مرحوم ــه. دای بل

ــتم. ــان هس ــدردان ایش ــًا ق واقع
در پسته چطور؟

در پســته گفتــم، کســی را نداشــتم. فقــط آقــای 
مرشــد بــود کــه در آغــاز کار راهنمایی هــای 
ــوردار کار  ــای برخ ــد. آق ــن کردن ــه م ــی ب مهم
ــان  ــد. خانه ش ــه دار بودن ــتند. کارخان ــته نداش پس
در زعفرانیــه بــود و مــن محمودیــه بــودم. 
ــه  ــدند و از زعفرانی ــدار می ش ــای زود بی صبح ه
پیــاده راه می افتادنــد تــا ونــک و آنجــا صبحانــه 
می خوردنــد. مــن گاهــی خــودم را در مسیرشــان 
قــرار مــی دادم و در راه بــا ایشــان صحبــت 
ــدردان  ــود. ق ــم ب ــم مه ــی برای ــردم. خیل می ک
ایشــان هســتم. قــدردان بــرادرم حــاج حبیــب اهلل 
عســگر اوالدی هــم هســتم. ایشــان هیــچ وقــت 
در کار تجــارت نبودنــد، در کار سیاســت بودنــد، 
ولــی خیلــی جاهــا مــن را راهنمایــی می کردنــد.

بــه طــور کلــی، اگــر بخواهیــد چنــد نفــر را در 
صنعــت پســته نــام ببریــد کــه در شــکل گیری 
و ارتقــا آن نقــش داشــتند، چــه کســانی را نــام 

می بریــد؟ 
بــرادران مرشــد و آگاهی هــا را نــام می بــرم. 
ــد و آگاه  ــیدند. مرش ــت کش ــی زحم ــا خیل اینه
ابراهیمی هــا.  واقعــًا  بعــد  امیــن.  بعــدش  و 
ــد؛  ــری بودن ــرادران نظ ــا ب ــار ت ــا؛ چه نظری ه
ــواد،  ــاج ج ــرادرش ح ــری، ب ــد نظ ــاج محم ح
حــاج محمــد حســین و حــاج اکبــر. در دوره ای 
ــه  ــید. چ ــت کش ــم زحم ــنجان ه ــی رفس تعاون
آقــای شــیخ حســین، آقــا شــیخ محمــد و 
ــد  ــا، اینهــا هــم زحمــت کشــیدند، بای احمــد آق
صادرکننده هــا،  بیــن  در  بــود.  قدردان شــان 
رحمانیــان زحمــت کشــیدند. در کشــورهای 
عربــی محمــد قــدس زحمــت کشــیدند. در 
ــر  ــن ناظ ــیدند؛ م ــت کش ــن زحم ــکا امی آمری
بــودم؛ آنجــا شــرکت همــا را بــه ثبــت رســاندند، 
هنــوز هــم هســت، ولــی کارگاه هــا را بــه 
ــد.  ــد. فقــط باغاتشــان را دارن پارامونــت فروختن

ــیدند. ــت کش ــته زحم ــه در پس ــا هم اینه
مــن خــودم هــم در ایــن 30 ســال اخیــر خیلــی 
زحمــت کشــیدم. خیلــی بــرای پســته ســفر 
ــل.  ــم بروکس ــار رفت ــدود 6 ب ــاید ح ــردم. ش ک
ــا  ــم را امض ــتند تحری ــفرها داش ــی از س در یک
می کردنــد. همــه کارهایــش شــده بــود کــه 
ــم را  ــه تحری ــردم ک ــوخی، کاری ک ــا ش ــن ب م
گذاشــتند کنــار. گفتنــد 6 مــاه بــه شــما فرصــت 
ــن  ــر آدم ای ــال. هن ــد 6 س ــاه ش ــم. 6 م می دهی
اســت کــه یــک طــوری حــرف بزنــد کــه طــرف 
ــر  ــن هن ــم. ای ــه درســت می گویی ــع بشــود ک قان
اســت. مــن بــرای پســته زحمــت کشــیدم. دلــم 
هــم مــی ســوزد کــه بایــد باقــی بمانــد. تــا آنجــا 

ــم. ــی کن ــم کمــک م ــه بتوان ــم ک ه
بعضــاً می شــنوم کــه برخــی در حــال ســرمایه 
گــذاری در پســته آمریــکا هســتند. نظرتــان در 

ایــن مــورد چیســت؟
آمریــکا  در  پســته ای ها  از  خیلــی  بلــه. 
ــد،  ــته دارن ــات پس ــد و باغ ــرمایه گذاری کردن س

ــم. ــن نرفت ــا م ام
بعــد از اولیــن محمولــه پســته ای کــه از آقــای 

مرشــد گرفتیــد کار را چطــور ادامــه دادیــد؟
طبیعتــًا دیگــر آرام، آرام، 2 تــن، 5 تــن، 10 تــن از 
ــود. بیشــتر  همــه می خریدیــم. محموله هــا کــم ب

از 10 تــن، ظرفیــت پولــم نمی رســید.
ــد  ــرد و رش ــک ک ــد کم ــی آرام، آرام خداون ول
ــران  ــال ای ــه در آن س ــال 1340 ک ــا س ــم ت کردی
ــره  ــال زی ــد. در آن س ــدیدی ش ــالی ش خشکس
ســوخت شــد، ولــی پســته خــوب بــود. از همــان 
ــته  ــردم و پس ــم ک ــره را ک ــال های 41-42 زی س
را زیــاد کــردم، تــا بعــد از انقــاب کــه مــن بــه 
جایــی رســیدم کــه ســالی حــدود 18 هــزار تــن 

صــادرات داشــتم.
در ســال های اول انقــالب یعنــی ســالهای 56-

57 صــادرات شــما چقــدر بــود؟
ــا یکســال  ــو ت ــدم جل ــن. آم ــن، 2000 ت 1000ت

ــم رســیدم. ــن ه ــزار ت ــه 18، 19 ه ب
می دانید چه سالی بود؟

ــه هــم شــدم.  ــده نمون ــادم نیســت. صــادر کنن ی
ــدم و  ــه ش ــده نمون ــادر کنن ــار ص ــه ب ــن س م
پســرم هــم ســه بــار صــادر کننــده نمونــه شــد.

چرا بعد از آن کاهش پیدا کرد؟
کاهــش بــه خاطــر شــرایط زمانــی بــود. هــم مــن 
ــئولیتم  ــه مس ــم اینک ــتم و ه ــن گذاش ــه س ــا ب پ
در اتــاق بازرگانــی بــاال رفــت. مــن نایــب 
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ــدم.  ــن ش ــاق چی ــس ات ــد رئی ــدم. بع ــس ش رئی
بعــد رئیــس اتــاق اســترالیا و روســیه شــدم. کار 
ــاق  ــا ات ــاد شــد. مــن االن 4 ت اجتماعــی هــم زی
ــب و  ــه کس ــواش ب ــواش ی ــم و ی را اداره می کن

نمی رســیدم.  کارم 
اگــر تاریــخ صــادرات پســته ایــران بــه اروپــا 
ــال  ــی 20 س ــد در ط ــی بینی ــد م ــگاه کنی را ن
مــا بــه صــادرات حــدود 100 هــزار تــن مــی 

ــا 1996. ــی از 1975 ت ــیم، یعن رس
نــه، مــا بیشــتر از 65 هــزار تــن بــه اروپــا 

نداشــتیم. صــادرات 
رسیدن به این عدد چطور اتفاق افتاد؟

دو دلیــل داشــت. همان طــور کــه می دانیــد پســته 
در داخل کشــور رشــد کــرد. اول انقــاب 10 هزار 
ــد  ــن تولی ــه ســال ای ــد داشــتیم. ســال ب ــن تولی ت
ــی  ــول بازاریاب ــن محص ــرای ای ــد ب ــت. بای باالرف
ــاط  ــود. نق ــا ب ــی اروپ ــز بازاریاب ــم. مرک می کردی
دیگــر خیلــی پســته نمی خوردنــد. در روســیه 
اصــًا نمی دانســتند پســته چیســت. در چیــن 
ــا و کشــورهای  ــم نمی دانســتند. پســته در اروپ ه
ــه  ــکا مصــرف داشــت. صــادرات ب ــی و آمری عرب
آمریــکا بعــد از انقــاب آرام آرام محــدود شــد. از 
10 هــزار تــن صــادرات قبــل از انقــاب، نصفــش 
ــد  ــا چن ــاب ت ــد از انق ــت. بع ــکا می رف ــه آمری ب
ســال پســته بــه آمریــکا می رفــت، تــا وقتــی کــه 
آن تصمیــم بــد در زمــان ریاســت آقــای قاســمی 
بــر بانــک مرکــزی بــا نهایــت تأســف گرفتــه شــد.

آن تصمیم چی بود؟
پســته مــا داشــت خیلــی طبیعــی می رفــت. 
ــل  ــود. به دلی ــان ب ــا 7 توم ــمی دالر م ــرخ رس ن
بحران هایــی کــه پیــش آمــد، نــرخ دالر در بــازار 
آزاد بــه 50 تومــان رســید. بابــت ارز حاصــل از 
صــادرات بانــک مرکــزی 7 تومــان بــه مــا مــی داد 
و 50 تومــان هــم گواهینامــه را می فروختیــم. در 
واقــع وقتــی پســته را صــادر می کردیــم جــواز را 
بــه وارد کننــده می دادیــم و وارد کننــده از محــل 
آن جــواز بــه مــا 50 تومــان مــی داد. پــس نرخــی 
کــه بدســت می آوردیــم 55 تــا 60 تومــان بــود. 
در آمریــکا علیــه ایــران شــکایت کردنــد و 
گفتنــد کــه ایــران دامپینــگ می کنــد، چــون 
ــه  ــازار ایــران را ب قیمــت یــک کیلــو پســته در ب
ــد  ــی حســاب می کردن ــرخ ارز رســمی 7 تومان ن
قیمتــی  از  باالتــر  قیمــت  ایــن  و می دیدنــد 
ــود.  ــه می ش ــکا عرض ــته در آمری ــه پس ــت ک اس
ــان نیســت،  ــرخ دالر 7 توم ــم ن ــم می گفتی ــا ه م

50 تومــان اســت. گواهــی می خواســتند. مــا 
پیــش آقــای وزیــر رفتیــم کــه گواهــی بــده کــه 
ــان  ــت و 50 توم ــان اس ــار 50 توم ــان کن 7 توم
رســمیت دارد. آقــای قاســمی قبــول نکــرد. 
ــا  ــه م ــد و علی ــه دادگاه رفتن ــم ب ــا ه آمریکایی ه
ــاوت را  ــن تف ــادل ای ــت مع ــد، درس رأی گرفتن
ــد.  ــرای مــا اضافــه کردن 300 درصــد گمرکــی ب
بــه هــر صــورت صــادرات پســته مــا بــه آمریــکا 
قطــع شــد. وقتــی قطــع شــد، رفتیــم ســراغ اروپا 
و بــا ســرعت اروپــا را توســعه دادیــم. نمونــه را 
ــا را  ــتاندارد م ــی اس ــد و گواه ــدوم می گرفتن ران

ــد. ــول می کردن ــم قب ه
ــزار  ــی 60-70 ه ــه اوج یعن ــیدیم ب ــی رس وقت
تــن، تــازه آمریــکا آمــد. محصــول آمریــکا 
ــزار  ــا 100 ه ــول م ــود و محص ــن ب ــزار ت 20 ه
ــد و موضــوع آفاتوکســین  ــا رفتن ــود. آنه ــن ب ت
را مطــرح کردنــد؛ حــق هــم داشــتند. پســته مــا 
افاتوکســین داشــت ولــی اروپــا اهمیــت نمی داد. 
آزمایــش کردنــد و پســته های مــا رد شــد. علــت 
ــه می شــد. هــر  ــود کــه پســته ها کهن ــن ب هــم ای
چقــدر هــم مــا فریــاد می زدیــم، فایــده نداشــت. 
ــد  بعضــی از صادرکننده هــا پســته را می خواباندن
ــته  ــن پس ــوب ای ــتادند. خ ــد می فرس ــال بع و س
کهنــه می شــد. ریجکت هــای مــا بــه 25 درصــد 

رســید و جلــوی پســته مــا را گرفتنــد. 
ــت  ــم درس ــد. رفتی ــروع ش ــا ش ــه از آنج صدم
کردیــم، خیلــی هــم زحمــت کشــیدیم. امــا 
ــکا  ــف از آمری ــود؛ نص ــرده ب ــودش را ک ــر خ اث
ــم.  ــقوط کردی ــا. س ــف از م ــد و نص می خریدن
ــزار  ــه 30-40 ه ــیدیم ب ــن رس از 60-70 هزارت
ــود و امســال 18  ــن ب ــزار ت ــال 25 ه ــن. پارس ت

ــن. ــزار ت ه
می توانیــد چنــد نفــر را نــام ببریــد کــه نقــش 
و ســهم مهمــی درتوســعه صــادرات بــه اروپــا 

شتند؟ ا د
پســته کاران  تعاونــی  شــرکت  همیــن  یکــی 
رفســنجان بــود کــه واقعــًا نقــش داشــت؛ آقــای 
عبــاس رســول زاده بــود؛ آقــای محمدعلــی 
فرشــچیان تــازه وارد شــده بــود؛ اســماعیل 
ــر  ــود؛ اصغ ــدس ب ــد ق ــود؛ محم ــان ب رحمانی
ــیدند.  ــت کش ــی زحم ــا خیل ــود؛ اینه ــدس ب ق
ــمیه  ــد قاس ــود؛ احم ــی ب ــی صادق ــای مرتض آق
بــود کــه پســرش را فرســتاد آلمــان؛ علــی اکبــر 
ــد  ــد؛ محم ــرانش بودن ــه پس ــود، البت ــی ب کاظم
ــواد  ــای ج ــر آق ــد، پس ــعود مرش ــی؛ مس کاظم

ــم  ــی ه ــود؛ یک ــد ب مرش
کــه  بــودم  مــن  خــود 
داشــتم.  نقــش  خیلــی 
آقــای فرشــچیان دیرتــر از 

ــر، آرام آرام  ــال های آخ ــد در س ــید. بع ــا رس م
محمــد حســنی آمــد؛ آرام آرام یارمحمــدی آمــد؛ 
ــی  ــد، وقت ــد آم ــال های بع ــور س ــای جال پ آق
ــو  ــرد و خــوب جل ــد خــوب شــروع ک ــم آم ه

ــت. رف
بــا ایــن وجــود مــا هیــچ وقــت بــه دوران اوج 

ــتیم. چرا؟ برنگش
ــال  ــد. س ــم ش ــا ک ــته م ــه پس ــرای اینک اوالً، ب
ــا را  ــکا جــای م ــن و آمری ــم پائی ــه ســال آمدی ب
ــی، االن 50 هــزار  ــکای 5 هــزار تن گرفــت. آمری

تــن شده اســت.
اروپایی هــا  اخیــراً  کــه  می رســد  به نظــر 
ــده اند؟ ــل ش ــران متمای ــته ای ــه پس ــدداً ب مج

به خاطــر اینکــه آمریــکا یــک اشــتباهی کــرد. 
پارامونــت یــک سیاســتی را بــه خــرج داده و 
مارکت هــا وارد شــود.  بــه ســوپر  می خواهــد 
در جاهــای مختلــف اروپــا، کارگاه بــودادن و 
ــکو،  ــک، در مس ــت؛ در بلژی ــته بندی گذاشته اس بس
در ایتالیــا و... در ناپــل ایتالیــا گذاشــته. پســته خــام 
ــد و  ــو می ده ــا ب ــرد و در آنج ــا می ب ــه آنج را ب

مســتقیم بــه ســوپر مارکت هــا می فروشــد.
ایرانی هــا چگونــه بایــد از ایــن فرصــت 
ــازار  ــن ب ــه ای ــدداً ب ــا مج ــد ت ــتفاده کنن اس

برگردیــم؟ 
ــم. مــا امســال امیــد  خیلــی برگشــت پیــدا کردی
ــن صــادر  ــزار ت ــا 20 ه ــتیم ام ــه هیچــی نداش ب

ــم. کردی
پس اُفق را خوب می بینید؟

بلــه. اگــر محصــول خوبــی داشــته باشــیم، 
ــا  ــه اروپ ــن ب ــزار ت ــل 40 ه ــده حداق ــال آین س

. ســتیم می فر
االن فعالیت شما در زیره کمتر شده است؟

ــدار  ــره نیســت. 2-3 خری ــی زی ــت دارم، ول فعالی
ــی  ــره پارســال کیلوی ــرده ام. زی دارم کــه حفــظ ک
7 هــزار تومــان شــد، االن دنیــا می گویــد 4 هــزار 
ــان.  ــزار توم ــم 5 ه ــوز می گویی ــا هن ــان. م توم
به خاطــر همیــن بی ثباتــی در نــرخ ارز، قابــل 

ــت نیســت. رقاب
ــاخت و  ــما در س ــه ش ــوده ک ــم ب ــازاری ه ب
معرفــی پســته ایــران در آنجــا نقش داشــته اید؟
ــن  ــه م ــی اســت ک ــن یکــی از بازارهای ــه. ژاپ بل
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آنجــا  پســته  ســاختم. 
. فــت نمی ر

ــم  ــان ه ــای رحمانی آق
ــهم  ــی س ــن خیل در ژاپ

ــتند. داش
ــا  ــی در اســترالیا بیشــتر ســهم داشــت ت بلــه. ول

ژاپــن.
ــا  ــد ی ــن ش ــما وارد ژاپ ــل از ش ــان قب ایش

ــود؟ ــس ب برعک
مــن قبــل از ایشــان وارد شــدم. ایشــان بــه 
اســترالیا قبــل از مــن وارد شــد و نقــش مهمــی 
داشــتند در بــازار اســترالیا. مــن بزرگ تریــن 
ــودم و زیره ای هــا  ــن ب ــه ژاپ ــره ب ــده زی صادرکنن
را تشــویق بــه پســته می کــردم. رحمانیــان اصــًا 
ــنگاپور را  ــازار س ــناخت. ب ــرف را نمی ش آن ط

ــرای پســته ســاختم. ــن ب م
االن هم پسته ایران به آنجا می رود؟

نــه. مالــزی یــک کمــی مــی رود. بــازار مصــر را 
ــدار مصــر  ــن خری هــم مــن ســاختم. بزرگ تری
ــظ  ــازار را حف ــم ب ــوز ه ــرد؛ هن ــن می خ از م
ــن ســهم مهمــی  ــک م ــازار مکزی ــرده ام. در ب ک
دارم؛ هنــوز از مــن می خرنــد. بــرای پســته 
ــته اند  ــی گذاش ــران 15 درصــد ســود بازرگان ای
ــم،  ــاف داری ــد. اخت ــکا 5 درص ــرای آمری و ب

ــم.  ــت می کنی ــاراً رقاب ــوز ناچ ــی هن ول
این طوری که ضرر می کنید.

جبــران می کنیــم. مــن خیلــی جاهــا ضــرر 
ــا شــعبه در خــارج  می دهــم؛ مجبــورم. مــن 5 ت
از کشــور دارم؛ همــه ضــرر می کننــد، ولــی 

ــردم. ــظ ک حف
ــل  ــرر را تحم ــن ض ــد ای ــی می خواهی ــا ک ت

کنیــد؟
ــی آورم.  ــر در م ــای دیگ ــت؛ از ج ــر وق ــا ه ت
از چیــن و روســیه در مــی آورم. درمجمــوع 
از  نمی توانــم  را  بــازارم  می کنــم.  حســاب 

ــم. ــظ کن ــد حف ــم. بای ــت بده دس
ــوز یکــی  ــن درســت اســت کــه شــما هن ای
عمده تریــن صادرکننــدگان بــه اروپــا  از 

ــتید؟ هس
بله، هستم.

کنترل هــای ســخت را چطــور مدیریــت 
؟ می کنیــد

ایــن جــزو اســرار مــن اســت. مدیریــت 
می کنــم. االن در همیــن موقعــی کــه پســته 
دچــار اشــکال شــد، مــن نزدیــک 2 هــزار تــن 

ــس نداشــت. ــچ ک ــتم. هی ــا داش ــته در اروپ پس
منظورتان از »این موقع« چیست؟

از فروردین تا حاال که قیمت ها باال رفته.
مشکلی در فروش نداشتید؟

همــه را بــه بهتریــن شــکل فروختــم. االن 
ــرف 45 روز  ــن ظ ــت. م ــام شده اس ــته ام تم پس
تــا 2 مــاه اخیــر، 2 هــزار تــن پســته بــه اروپــا 

ــم. فروخت
ــما  ــل ش ــا مث ــد در آنج ــه نمی توانن ــرا بقی چ

فعــال باشــند؟
کلیــات ایــن اســت کــه مــن بــاالی ســر جنســم 
هســتم. 15 روز در مــاه ســفر مــی روم. مــن بــه 
ــه  ــن اســت ک ــن ای ــعار م ــم، ش ــدارم گفت خری
تــا آخریــن کیلــوی مصــرف ضامــن هســتم. تــا 
ــد  ــد و می گوی ــکایت( می کن ــم )ش ــی کلی کس
ــی روم و  ــوم و م ــا می ش ــد اســت، پ جنســت ب

ــا او باشــد بهــش می دهــم. اگــر حــق ب
از چه نظر بد باشد؟

کیفیت!
کیفیت شیمیایی یا فیزیکی؟

ــه  ــی ب ــدارد. کس ــود ن ــیمیایی وج ــی. ش فیزیک
شــیمیایی اهمیــت نمی دهــد.

ــاس  ــی حس ــیمیایی خیل ــه ش ــا ب ــا اروپ ام
ــت. اس

شــیمیایی وقتــی اســت کــه کاال ریجکــت شــود 
و کاال برگــردد. وقتــی پــاس شــد کــه مــی رود. 
ــه  ــد ک ــت ش ــیمیایی ریجک ــر ش ــی از نظ وقت

ــد بفروشــید. حــق نداری
2 هــزار تــن کــه عــدد خیلــی باالیــی اســت 
ــما  ــه ش ــی ب ــد خیل ــت آن می توان و برگش
آســیب بزنــد. چگونــه مدیریــت می کنیــد کــه 

ــد؟ ــاس می کنی ــیمیایی پ ــاظ ش از لح
ــم  ــاس می کن ــت. پ ــن اس ــی م ــر زرنگ آن دیگ
کــه نــه. مــن جنــس را بــا دقــت و بــا کیفیــت 
ــًا  ــا اص ــم. آنج ــب نمی کن ــرم. تقل ــاال می خ ب
ــه  ــد ک ــما می دانی ــتم. االن ش ــر نیس ــل تزوی اه
ــا  ــه آنج ــن ب ــی م ــت، ول ــن جاس ــن بهتری ژاپ
صــادر نمی کنــم، ولــی پســرم صــادر مــی کنــد. 
500 تــا 1000 تومــان در کیلــو خــرج می کنــد. 
و  می کنــد  ســورت  ژاپــن  بــاب  را  پســته 
ــتم  ــر بفرس ــن اگ ــود. م ــاس می ش ــته اش پ پس

پــاس نمی شــود.
این کار اقتصادی است؟

بلــه، چــاره نــدارد. بــازار ژاپــن را حفــظ 
کرده اســت. غیــر از او، از کســی نمی خرنــد.

برای اروپا چقدر باید هزینه کنید؟
تقریبــًا 300 تومــان در کیلــو بایــد هزینــه کنیــم 
تــا پســته بــاب اروپــا بشــود. مــن هــم ریجکــت 
ــم  ــت مه ــاماندهی ریجک ــه. س ــل هم دارم، مث
اســت. اگــر بتوانیــد ریجکــت را از اروپــا بیرون 
بیاوریــد و بــه جایــی دیگــر ببریــد، هزینه هایش 
ــد آن پســته را  ــًا بای ــًا، حتم کــم می شــود. قانون
بــه ایــران بیاوریــم، ولــی مــا نمی آوریــم. 
ــد  ــار داری ــما اجب ــد ش ــم می گوی ــت ه بهداش
آن را بــه ایــران بیاوریــد، ولــی مــا نمی آوریــم. 

ــم. ــی نداری ــن قانون ــم چنی می گویی
ــرل  ــه کنت ــع ب ــان راج ــما دیدگاه ت اصــوالً ش

چیســت؟
کنتــرل بایــد باشــد، ولــی مــن بــه کنتــرل 
اســتاندارد معتقــد نیســتم. بــه کنتــرل بهداشــت 
ــس  ــر جن ــه ه ــتم ک ــد هس ــا معتق ــرای اروپ ب
ــان  ــر برایم ــه دردس ــا ک ــرود اروپ ــغالی ن آش
ــت را  ــرل بهداش ــا کنت ــد. در اروپ ــت کن درس
ــدگان را  ــرل صادرکنن ــم و کنت ــروری می دان ض
کــه  صادرکننده هایــی  می دانــم.  ضروری تــر 
بــه وضعیــت اروپــا وارد نیســتند، حــق ندارنــد 
ــد. ــد اجــازه بدهن ــد؛ نبای ــا صــادر کنن ــه اروپ ب

چطــوری؟ مکانیزمــش چیســت؟ چــه معیاری 
دارد؟

نمی توانــم  ولــی  دارد،  زیــادی  معیارهــای 
قانونــًا  بگویــم؛  نــدارم  حــق  بگویــم؛ 
ــچ  ــتاندارد هی ــه اس ــا ب ــم. ام ــم بگوی نمی توان
اعتقــادی نــدارم. اســتاندارد یــک ورقــه باطــل 
مــرز  تــا  اینجــا  از  اســت،  بی خاصیــت  و 
اســت، از مــرز بــه بعــد پــاره می کنیــم و 

دور. می ریزیــم 
جایگزینش چیست؟

اســتاندارد برنــد آدم اســت. انجمــن شــما ایــن 
قــدرت را نــدارد، اتحادیــه هــم نــدارد کــه اگــر 
ــازه  ــد اج ــم ش ــار کلی ــه ب ــده ای س ــادر کنن ص

ندهنــد دیگــر صــادر کنــد.
ــازار  ــع در ب ــن مان ــود مهم تری ــه می ش گفت
ایرانی هــا  کــه  اســت  آن  اروپــا  پســته 
نمی تواننــد قراردادهــای طوالنــی مــدت 
ــل  ــان عم ــه تعهدات ش ــاً ب ــد و بعض ببندن

؟ نمی کننــد
بلــه. موانــع بیشــتر پولــی اســت. به خاطــر 
تــرس از نــرخ ارز نمی توانیــم قــرارداد ببندیــم. 
اگــر نــرخ ارز ثبــات پیــدا کنــد، قــرارداد 

می بندیــم.
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عســگراوالدی بــر کنتــرل اســتاندارد معتقــد 
نبــود و آن را یــک ورق باطلــه بی خاصیــت 
البتــه در گفته هایــش کنتــرل  می نامیــد، 
ــرای جلوگیــری  ــرای اروپــا را ب بهداشــتی ب
الزم  اروپــا  بــه  پســته ای  هــر  ورود  از 
بــود  گفتــه  وی  همچنیــن،  می دانســت. 
ــازار  ــن ب ــدگان در ای ــرل صادرکنن ــه کنت ک
هــر  تــا  اســت  اســتاندارد  از  مهم تــر 
ــتد.  ــته بفرس ــا پس ــه اروپ ــد ب ــی نتوان کس
پیشــنهادش هــم ایــن بــود کــه اگــر از هــر 
ــد،  ــکایت ش ــار ش ــه ب ــده ای س صادرکنن
دیگــر بــه او اجــازه صــادرات ندهنــد، امــا 
ایــن پیشــنهاد تاکنــون هیــچ مجــری نداشــته 
اســت و عســگراوالدی بــر ایــن بــاور بــود 
کــه انجمــن پســته ایــران و اتــاق بازرگانــی 
ایــران ایــن قــدرت را ندارنــد کــه ایــن کار 
ــم  ــد اجــازه بگیری ــا بای ــد، ام را انجــام دهن
کــه صــادر کننده هــا اجــازه اتحادیــه 
خشــکبار را داشــته باشــند و بایــد اتحادیــه 
ــالوه  ــد. ع ــان بده ــه بهش ــکبار پروان خش
ــی  ــاره سیاس ــگراوالدی درب ــن، عس ــر ای ب
شــدنش هــم نــکات قابــل توجهــی بازگــو 
ــرات وی در  ــه نظ ــه، نقط ــد. در ادام می کن

ــد.  ــه را می خوانی ــن زمین ای
ــا  ــکبار ب ــه خش ــگراوالدی! اتحادی ــای عس آق
ــن  ــا در ای ــابقه دارد، ام ــال س ــه 50 س اینک
ــته  ــار داش ــی روی تج ــته کنترل ــدت نتوانس م

ــد؟ باش
چــرا. در دوره هــای مختلــف تفاهــم کردیــم و بــه 
نتیجــه رســیدیم. در مــورد معامــات بــا روس هــا 
قبــل از انقــاب بــا تفاهمــی کــه 5-6 تــا صــادر 
کننــده داشــتیم تفاهــم کردیــم و بــه نتیجــه هــم 
رســیدیم. بــرای کیفیــت کاالهایمــان کنترل هــای 
خاصــی گذاشــتیم کــه در روســیه دچــار اشــکال 

. د نشو
آیــا بعــد از انقــالب مشــابه چنیــن اتفاقــی را 

بــه یــاد داریــد؟
نــه. بــرای اینکــه قوانیــن بعــد از انقــاب 
ــه  ــد ک ــود آم ــی بوج ــورای نگهبان آزادی داد. ش
نمی گذاشــت. حتــی در دوره ای کارت بازرگانــی 

ــری  ــد جعف ــای عاب ــی آق ــد. زمان ــل کردن را باط
ــی  ــون ایران ــت. 36 میلی ــت کارت الزم نیس گف
ــی کارت را از  ــد. وقت ــد کار تجــاری کنن می توانن

ــت. ــت رف ــا از دس ــد، کنترل ه ــن بردن بی
آقای عابد جعفری چکاره بودند؟

وزیــر بازرگانــی بــود. از1362 تــا 1368. در ایــن 
ــد.  ــه دیدن 6 ســال صــادر کننده هــا خیلــی صدم
اتــاق بازرگانــی صدمــه دیــد. اتــاق خیلــی 
ــس  ــب رئی ــن در آن دوران نای ــد. م ــف ش ضعی
اتــاق بــودم. خیلــی اذیــت شــدم. همــه درآمدهــا 

ــر شــد. صف
ــن کارت  ــت. از ای ــی هس االن کارت بازرگان
ــرد؟ ــتفاده ک ــود اس ــه می ش ــی چگون بازرگان
بــه راحتــی می شــود. 2 نــوع کارت هســت، 
کارت  بازرگانــی.  کارت  و  عضویــت  کارت 
عضویــت را بایــد باطــل کنیــم. کارت بازرگانــی 
بایــد بــرای کســانی باشــد کــه تجــارت خارجــی 
دارنــد. اگــر برایــش کلیــم بیــاد، کلیم هــا را یــک 
کمیتــه بررســی کنــد و کارتــش را باطــل کنــد یــا 

ــد. ــق کن کارتــش را تعلی
االن که اتاق کمیته داوری دارد.

داوری آن، ارزش نــدارد. داوری فقــط وقتــی 
کســی شــکایت کــرد رســیدگی می کنــد و پــول 

می گیــرد.
یعنی هیچ سیستم نظارتی نداریم؟

چــرا داریــم، ولــی هیــچ ارزشــی نــدارد. ببینیــد 
ــودش  ــرای خ ــدزا ب ــازمان درآم ــک س ــاق ی ات

ــد.  ــزار باش ــد خدمتگ ــاق بای ــرده. ات ــت ک درس
ــًا از  ــه مث ــس ک ــی رود مجل ــاق دارد م االن ات
ــد  ــک درص ــده ی ــده و وارد کنن ــادر کنن ــر ص ه
ــت.  ــی اس ــتم درآمدزای ــک سیس ــن ی ــرد. ای بگی
یــک خــرج عریــض و طویلــی درســت کردنــد. 

ــندم. ــی پس ــاق را نم ــن االن ات م
ــد  ــا بتوانن ــد ت ــد باش ــد درآم ــوب بای خ

خدمــت کننــد؟
درآمد در حد هزینه. اتاق هزینه ای ندارد.

ایجــاد همیــن مکانیزم هــای نظــارت و 
کنتــرل هزینــه دارد.

نظــارت بایــد مردمــی باشــد. نظــارت تعزیــرات 
ــای  ــمت کاره ــه س ــد، آدم را ب ــه نمی ده نتیج
غیرمجــاز می بــرد. نظارت هــای مردمــی ایــن 
اســت کــه اگــر واقعــًا جنــس مــن خــراب اســت 

ــد. ــم کــرد، خســارتش را بدهن و مشــتری کلی
ــم در همــه جــای  ــن می دان ــه م ــی ک ــا آنجای ت
دنیــا بــرای جنســی کــه به صــورت فلــه اســت، 

ــد. درســت اســت؟ ــدل نمی کنن ــه رد و ب نمون
برندهــا این طــوری اســت. غیــر برندهــا اینطــوری 

. نیست
شما نمونه می دهید یانه؟

همــه جــا نــه. بعضــی جاهــا کــه جدیــد اســت 
ــند،  ــا می شناس ــن را خیلی ه ــد م ــم. برن می ده
ــک  ــنبه ی ــح دوش ــد. صب ــه احتیاجــی ندارن نمون
ایــن  دنیــا.  همــه  بــه  می کنــم  بخش نامــه 

بخش نامــۀ مــن خریــدار دارد.

ناچارًا یک سیاسی بودم



سال چهارم - مهرماه 1398 - شماره 1641

ــورد  ــن درم ــور م منظ
محمولــه اســت؟

اطاعــات می دهــم. وقتــی 
 22  -24 می گویــم  مــن 

ــد. ــز را می دانن ــه چی هم
فرقی نمی کند به کدام مقصد می فرستید؟

ــد شــد، می شناســندش.  کســی کــه صاحــب برن
مثــًا وقتــی بــه چیــن میگویــم 32-30، او برنــد 
ــه  ــدارد ک ــی ن ــر احتیاج ــد. دیگ ــن را می دان م

ــه بفرســتم.  ــا نمون توضیــح بدهــم ی
ــته  ــر گذاش ــما تأثی ــارت ش ــت در تج سیاس

ــت؟ اس
بلــه. خیلــی. چــون وقتــی مــن نماینــده امــام در 
ــی شــدم، باالخــره آدمــی سیاســی  ــاق بازرگان ات

شــدم. ناچــاراً یــک سیاســی بــودم.
از ایــن موقعیــت در تجارت تــان اســتفاده 

ــد؟ نکردی
نه. هرگز.

ــر  ــما تأثی ــای کار ش ــت در کج ــس سیاس پ
ــت؟ گذاش

تأثیر برای مملکتم.
درکار تجارت شما عرض می کنم؟

ولــی  وقــت.  هیــچ  نداشــت.  تأثیــری  نــه. 
ــن  ــه م ــی ب ــر سیاس ــه از نظ ــی ک راهنمایی های
می کــرد، اهمیــت زیــادی داشــت. مــن هــر گــز 
ــرای خــودم کاری نکــردم.  ــی ب ــاق بازرگان در ات

ــتم. ــاز نداش نی
اتــاق  در  حضــور  می گوینــد  خیلی هــا 
ــات.  ــه اطالع ــی ب ــی دسترس ــی یعن بازرگان

ــت؟ ــت اس درس
اطــاع بلــه. ولــی اتــاق در کار پســته مــن اصــًا 

هیــچ خاصیتــی نداشــت.
ــنیدم  ــما ش ــود ش ــه را از خ ــن جمل ــن ای م
ــرم  ــن هن ــد م ــی گفتی ــل از کس ــه نق ــه ب ک
ــع  ــران مطل ــر از دیگ ــه زودت ــت ک ــن اس ای
ــرم  ــم می گی ــه تصمی ــر از هم ــوم، زودت می ش

ــت؟ ــت اس ــدم. درس ــم پایبن ــر تصمیم و ب
بلــه. 60 ســال پیــش مــن 18 ســالم بــود، رفتــم 
نیویــورک. دومیــن ســفر خــارج از کشــورم 
ــزرگ  ــورک ســاختمان ب ــم نیوی ــی رفت ــود. وقت ب
امپایــر اســتیت را دیــدم کــه پــدر یــا پدربــزرگ 
ــاختمان  ــن س ــن ای ــود. پایی ــاخته ب ــا س راکفلره
ــه  ــن س ــه ای ــد ک ــته بودن ــمه گذاش ــک مجس ی

ــود. ــده ب ــته ش ــر آن نوش ــه زی جمل

ــاق  ــام در ات ــده ام اینکــه شــما ســال ها نماین
بودیــد منجــر بــه ایــن نشــد کــه شــما زودتــر 

ــع بشــوید؟ ــا مطل از خیلی ه
ــته  ــاق کار پس ــه در ات ــرای اینک ــز. ب ــه، هرگ ن

ــت. ــود نداش وج
درمورد تجارت چطور؟

مــن بــه غیــر از کار پســته کار دیگــری نمی کردم. 
اتــاق بیشــتر بــرای تولیــد کارخانه هــا بــود. مــن 
ــدا  ــد نداشــتم. اطــاع پی ــه نداشــتم. تولی کارخان
ــرای  ــه ب ــا، ن ــرای تولیدکننده ه ــی ب ــردم، ول می ک
ــره  ــک زی ــته باری ــک رش ــن خــودم ی خــودم. م
ــی در  ــه اطاعات ــه هیچ گون و کشــمش داشــتم ک
ــن اســتفاده  ــه م ــود ک ــا نب ــن رابطه ه ــاق در ای ات
یــا سواســتفاده کنــم. مــن همــراه وزرا می رفتــم، 

ولــی هرگــز حــرف از پســته نمــی زدم. 
ــت  ــش نخس ــم پی ــًا می رفتی ــی مث ــرا، گاه چ
وزیــر چیــن، همــراه نخســت وزیــر کشــور 
ــردم  ــوخی می ک ــور، ش ــس جمه ــا رئی ــودم ی ب
بــه  دارم،  خواهشــی  یــک  مــن  می گفتــم 
ــمش  ــک کش ــد روزی ی ــه کنی ــا توصی چینی ه
ــی  ــچ هیئت ــرای خــودم در هی ــز ب ــد. هرگ بخورن
کار نکــردم. هیئــت هــا وقتــی می آمدنــد و 
ــم.  ــن نمی رفت ــز م ــته، هرگ ــته پس ــد رش می گفتن
هیــچ وقــت هــم از اتــاق هزینــه نگرفتــم. همه را 
ــدم.  ــودم می خری ــارم را خ ــی دادم. ناه ــودم م خ
پــول ســفرم را خــودم مــی دادم. هرگــز از بودجــه 
ــور  ــی حــاال این ط ــردم، ول ــتفاده نمی ک ــاق اس ات
نیســت، همــه از بودجــه اتــاق اســتفاده می کننــد. 
مــن حــرام می دانســتم. مگــر اینکــه کارمنــد اتــاق 
باشــد. تنهــا چیــزی کــه بــرای آن در اتــاق پــول 
نمــی دادم، چایــی بــود کــه می خــوردم. مــن االن 

ــاق نیســتم. ــه در ات 10 ســال اســت ک
ــا  ــال ب ــن 10 س ــا در ای ــاری دنی ــرایط تج ش

ــد؟ ــرق می کن ــی ف ــالب خیل ــل انق اوای
ــود.  ــد ارزش ب ــتن، ض ــود. داش ــس ب ــه. برعک ن
ــه  ــت ک ــی وق ــاون بازرگان ــش مع ــم پی ــن رفت م
ــن  ــت م ــرزدش. می گف ــدا بیام ــد. خ ــهید ش ش
ــه  ــی ب ــان طالقان ــن خیاب ــد در ای ــم می خواه دل
هــر تیــر چــراغ یــک طنــاب آویــزان کنــم و شــما 
را و هــر کســی که در بازار اســت را آویــزان کنم. 
داشــتن، ضــد ارزش بــود. االن، آقــای جــال پور 
ــرای خــودش  ــی ب ــاق اســت. چــه اطاعات در ات
ــر در  ــال دیگ ــک س ــر ی ــی آورد؟! اگ ــت م بدس
اتــاق بمانــد کار پســته اش لطمــه می خــورد. 

یکــی از بدتریــن جاهایــی کــه ناســپاس هســتند، 
همیــن تشــکیات اســت؛ چــه اتــاق، چــه  
وزارت خانه هــا. هــر چــه بیشــتر خدمــت کنیــد، 
ــای خاموشــی 25  ــد. آق بیشــتر ناسپاســی می بینی
ســال آنجــا خدمــت کــرد، االن کجاســت؟! اصــًا 

قــدرش را نمی داننــد. قدردانــی نمی کننــد.
قدردانــی کــه قطعــاً بایــد باشــد، امــا بایــد به 

گــردش نخبــگان هــم فکــر کرد. 
ــالی  ــد. س ــرق می کن ــی ف ــی قدرشناس ــه. ول بل
ــار یــک مهمانــی بگیرنــد؛ صدایــش کننــد؛  یک ب
قــدرش را بداننــد؛ ایــن پیشکســوت ماســت؛ 
زحمــت کشــیده اســت؛ ایــن را می گوینــد ســپاس. 
ــر روز آنجــا باشــد.  ــه ه ــن نیســت ک ســپاس ای
ــه  ــی هزین ــرده و کل ــاب منتشــر ک ــک کت ــاق ی ات
ــاق را نوشــته اســت.  ــخ ات کــرده 127 ســال تاری
27 ســال مــا بودیــم، یعنــی 25 درصــد بودیــم، 2 
ــن ناسپاســی  ــد نشــده اســت. ای ــم قی درصــد ه
ــم.  ــودم. حــدود 8 نفــر بودی اســت. تنهــا مــن نب
علــی حــاج ترخانــی بزرگ تریــن خدمــت را بــه 
اتــاق کــرد، اســمش در کتــاب نیســت. مصطفــی 
عالــی نســب بزرگ تریــن خدمــت را کــرد، ولــی 
ــا را  ــد. اینه ــوت کردن ــه ف ــان نیســت. هم اسم ش
مــا می گوییــم ناسپاســی. پــول بیت المــال را 
هــدر کــردن. مــن در تمــام مــدت یــک بــار وام 
از طریــق اتــاق نگرفتــم. بــه بانــک هــم بدهــکار 

نیســتم.
چرا؟

ــه  ــت ک ــن اس ــفه اول ای ــفه دارم. فلس دوفلس
وقتــی از بانــک پــول می گیــرم بایــد 10 
ــذارم  ــک را بگ ــود بان ــد س ــد، 20 درص درص
ــم. دوم  ــدر کار نمی کن ــه آن ق ــن ک ــار. م کن
ــاد  ــا اعتق ــلمان ی ــوان مس ــه عن ــن ب ــه م اینک
ــزول دادن  ــاد دارم، ن ــر اعتق ــه. اگ ــا ن دارم ی
و گرفتــن، هــر دو اشــکال دارد. مــن اول 
ــراق  ــه ع ــی را ب ــال 57-58 هیئت ــاب س انق
ــی )ع(؛  ــام عل ــرم ام ــل ح ــم داخ ــردم. رفتی ب
ــد  ــد و گفتن ــه آمدن ــدار هم ــتاندار و فرمان اس
ــه  ــم ک ــازه می دهی ــما اج ــه ش ــا ب ــب م امش
ــر  ــح. 10 نف ــل ضری ــد داخ ــاعت 12 بروی س
کنیــد. قرعــه  انتخــاب  را  از همکاران تــان 
ــه  ــب ک ــاد. ش ــم افت ــن ه ــام م ــم ن انداختی
ــا  ــن آنج ــی، م ــام عل ــرم ام ــل ح ــم داخ رفتی
فقــط یــک چیــز خواســتم و گفتــم بــه بانکــی 

ــم. ــکار نباش بده
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حاج آقا! سرانجام این نوسانات نرخ ارز چه می شود؟
ــک  ــر بان ــود. اگ ــه می ش ــرخ ارز چ ــانات ن ــه نوس ــم ک نمی دانی
مرکــزی هجینــگ را پیــاده کنــد، یعنــی ارز را ســلف بخــرد مثــل 
ــر  ــن اگ ــه م ــود ک ــور می ش ــد، این ط ــا می کن ــه دنی ــه هم کاری ک
ــه مــن  ــم در نوامبــر دولــت چقــدر بابــت ارزم پــول ب از االن بدان
ــت  ــر دول ــان اســت، اگ ــرخ ارز 1700-1800 توم ــد، االن ن می ده
ــم  ــان تقدی ــی 1300 توم ــه کن ــر ارز را ارائ ــر اگ ــد در نوامب بگوی
ــد  ــد بای ــرخ ارز را چن ــن ن ــم. م ــاب می کن ــم، روی آن حس می کن
حســاب کنــم؟ نــرخ پســته را چنــد حســاب کنــم؟ پســته هــم بــا 
ــس  ــاک اســت؛ پ ــر بفروشــم خطرن ــم می شــود. اگ ــرخ ارز تنظی ن
نمی کنــم. در زیــره وقتــی ســلطان زیــره بــودم، مــن لقــب ســلطان 

ــم. ــد می فروخت ــاه بع ــا 18 م ــتم، از االن ت ــره داش زی
ــل  ــل اوای ــه مث ــود ک ــی ب ــی های ــته نگران ــال گذش ــر س اواخ
انقــالب صادرکننــدگان مجبــور شــوند ارزشــان را اظهــار کننــد.
قابــل عمــل نبــود. تــا انتقــال پــول در ایــران تثبیــت نشــود عملــی 
نیســت. اظهــار کنیــم کــه چطــوری پــول را بیاوریــم. وقتــی پــول را 

ــد. ــت چــکار می خواهــد بکن ــم، دول ــم بیاوری نمی توانی
ــی  ــتیم، ول ــول نداش ــال پ ــکل انتق ــه مش ــالب ک ــل انق در اوای
علی رغــم تفــاوت نــرخ دالر دولتــی کــه مجبــور بودنــد اعــالم 
ــادرات  ــتند ص ــده ای می توانس ــک ع ــرخ دالر آزاد، ی ــد و ن کنن

ــاد؟ ــاق می افت ــن اتف ــور ای ــند. چط ــته باش داش
خیلــی ســاده. به خاطــر اینکــه پیمــان را گذاشــتیم. مــن در گذاشــتن 
پیمــان نقــش داشــتم. مــا دیدیــم انتقــال ســرمایه زیــاد اســت. جنگ 
ــد ســرمایه صــادرات هــم  ــم کــه بای ــا دیدی هــم شــروع شــد و م
بــه کشــور برگــردد. بــه ایــن دلیــل پیمــان را گذاشــتیم کــه صــادر 
ــتم  ــه سیس ــش را ب ــی، پول ــک حداقل ــا ی ــد ب ــف باش ــده موظ کنن
بانکــی بفروشــد. وقتــی می خواســتیم ایــن پیمــان را باطــل کنیــم، 
ــان را  ــان و پیم ــرخ 7 توم ــه ن ــد ب ــا ارز می گرفتن ــادل آن از م مع

باطــل مــی کردنــد.
درهمــان ایــام نــرخ ارز در بــازار آزاد بیشــتر بــود و پســته هم در 

بــازار مطابــق بــا نــرخ آزاد بود!
ــه  ــه اضاف ــان ب ــرخ همــان 7 توم ــه ن ــراً ب ــود. اکث ــرخ آزاد نب ــه. ن ن

ــود.  ــتر از آن نب ــت بیش ــود. هیچ وق ــه ب گواهینام
ســال دوم جنــگ مــا رفتیــم بــا بانــک مرکــزی بــه تفاهــم رســیدیم 
کــه 11 درصــد بــه مــا جایــزه بدهنــد. نــرخ ارز 7 تومــان بــود و 8 
ریــال هــم جایــزه می دادنــد. تــا زمانــی کــه نــرخ ارز از 8 تومــان 
باالتــر نرفــت، ایــن جایــزه مهــم بــود. وقتــی نــرخ ارز از 8 تومــان 

باالتــر رفــت، رفتیــم فشــار آوردیــم و گواهینامــه گرفتیــم، یعنــی در 
مقابــل صــادرات، واردات کنیــم. ایــن گواهینامــه از 1 تومــان رفــت 
تــا 50 تومــان. 50 تومــان بــه اضافــه 7 تومــان. هیچ وقــت غیــر از 
ایــن نبــود. مــا بــا همیــن دوتــا در بــازار دنیــا، تنظیــم می کردیــم. 

پســته مثــًا فــرض کنیــد کیلویــی 9 تومــان بــود. از اینجــا شــروع 
شــد. بعــد پســته شــد کیلویــی 20 تومــان، 25 تومــان، 30 تومــان. 
همیشــه بــا نــرخ گواهینامــه بــه اضافــه پیمــان برابــری می کــرد. آن 
وقــت اگــر نــرخ رفــت بــاال، زمــان میرحســین یــک قســمتی رفــت 
بــاال روی 200 تومــان. در 200 تومــان مــا موظــف بودیــم پیمــان 
ــرخ  ــم. ن ــوذ می کردی ــال نف ــم اعم ــیم. می رفتی ــان بفروش را 7 توم
پســته ای کــه 20 تومــان اســت، در ســازمان توســعه تجــارت، مرکــز 
توســعه صــادرات، آن نــرخ را 17 تومــان می گذاشــتیم و 3 تومــان 
ــم. حــق هــم داشــتیم.  ــی می فروختی ــازار 200 تومان ــازاد را در ب م

ــم. ــران می کردی جب
چرا دولت با این موضوع منطقی برخورد نمی کرد؟

ــان از  ــد. در آن زم ــورد کن ــی برخ ــت منطق ــگ نمی توانس در جن
ــتیم. ــاد داش ــا زی ــن اختاف ه ای

داستان پیمان روبل چی بود؟ 
ــا کشــور  ــای شــرقی ب ــول اروپ ــود. پ ــل نب ــا روب ــود. تنه ــر ب تهات
ــتیم  ــر داش ــای تهات ــرقی قرارداده ــای ش ــا اروپ ــود. ب ــر ب ــا تهات م
کــه در ســال، 50 میلیــون دالر کاال بدهیــم و 50 میلیــون دالر کاال 
بگیریــم. ایــن تهاتــر بــود. کلمــه روبــل مطــرح نبــود، پــول تهاتــر 
مطــرح بــود. دولــت روســیه هــم مثــل همــه دولت هــا از مــا تهاتــر 
ــد.  ــمش می خری ــن کش ــن، 100 ت ــا 50 ت ــًا از م ــد؛ مث می خری
پســته جــزو مصــرف روســیه نبــود، امــا در لیســت صــادرات بــود. 

من در گذاشتن پیمان نقش داشتم
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ــا روســیه. مــا  مــا پســته را تهاتــر می کردیــم ب
نــه، یــک عــده ای. می نوشــتند مقصــد روســیه 
ــا  ــود. از آنج ــیه نب ــد روس ــی مقص ــت، ول اس
می فرســتادند آلمــان و تهاتــر پولــش را از 
ــول آزاد آلمــان 10 درصــد  ــرای پ ــد و روســیه ب روســیه می آوردن

ــگ  ــه زرن ــا ک ــی صادرکننده ه ــا بعض ــی داد. در آنج م
بودنــد 10 تــا 12 درصــد ســود از محــل تهاتــر 

می فروختنــد. 
می خواســتید  شــما  کنیــد  فــرض 

ــو صــادر کنیــد، آلمــان  برگــه زردآل
ــتان  ــد 200 دالر و مجارس می خری
ــما کاال را  ــد 250 دالر. ش می خری
ــتادید.  ــتان می فرس ــرای مجارس ب
ــما  ــه ش ــال ب ــه ری 250 دالر را ب

از  را  کاال  شــما  امــا  مــی داد، 
بــه آلمــان می بردیــد،  مجارســتان 

آنجــا می فروختیــد. آن پــول را از آلمــان 
می گرفتیــد و بــه مجارســتان می دادیــد و 

20 درصــد بــه شــما مــی داد. 20 درصــد را می شــد 
روی ضررهــا جبــران کــرد. اســمش تهاتــر بــود. آقــای نوربخــش 
ــاال  ــت. ح ــن رف ــی از بی ــه کل ــر ب ــت و تهات ــد و آن را بس فهمی
دوبــاره دارد رســم می شــود. االن همیــن کار را وقتــی صــادرات بــه 
ــا بایســتی کاالیمــان را از روس بیاوریــم، همیــن  روس می کنیــم ی
ــد، آن  ــی آنجــا 5-6 درصــد می گیرن ــد. ول ــر را از مــا می گیرن تهات
ــل می شــود.  ــد. برعکــس دارد عم ــل می دهن ــا تحوی ــه م طــرف ب
ایــن اســمش تهاتــر بــود کــه تجــارت خــاص و ویــژه خــودش را 

داشــت.
اما اینها فعالیت های تجاری را پیچیده می کند.

ــود،  ــی وارد نب ــر کس ــد. ه ــده نمی کن ــد. پیچی ــی می کن تخصص

نمی توانســت. بایــد آدم خیلــی وارد باشــد. 
وارد باشــد تــا بتوانــد قوانیــن غیــر منطقــی را بــه یــک شــکلی 

ــت کند؟ مدیری
ــد. کاال،  ــد رد کن ــع بتوان ــاز را به موق ــًا. کاالی غیرمج ــه، کام بل
مجــاز از مملکــت مــی رود، امــا پــول غیرمجــاز را بایــد پولشــویی 
ــد.  ــی می کردن ــت، ول ــویی اس ــن پولش ــد. ای کن
شــما پول تــان را از آنجــا می گیریــد و 
می آوریــد  قــوی  ارز  طــرف  آن  از 
ــازاد  ــما م ــه ش ــد و ب و می دهی
مــازاد،  ایــن  می دهنــد. 
ــن کار  ــت. ای ــویی اس پولش
رســم بــود. االن در دنیــا 
ــرارداد  خیلــی از کشــورها ق
ــم.  ــا نداری ــد؛ م ــر دارن تهات
یــوان  بــه  شــما  مثــًا، 
ــار می کنیــد، امــا  گشــایش اعتب
نمی خواهیــد از چیــن بیاوریــد 
ــه  ــد. ب ــد بیاوری ــره می خواهی و از ک
ــوان را از  ــن ی ــد ای ــی می گویی ــرف چین ط
ــد را دالر  ــو و 95 درص ــال ت ــد م ــر، 5 درص ــن بگی م
ــه مــن بــده. ایــن 5 درصــد پولشــویی اســت.  آزاد در کــره ب
ــه  ــه ارز را ب ــت ک ــویی دوم آن اس ــت. پولش ــا هس ــه ج هم
ــناد  ــم. اس ــدم بیاوری ــم گن ــه بروی ــم ک ــع می گیری ــرخ مرج ن
ــم  ــو می آوری ــا ج ــم، ی ــدم نمی آوری ــم و گن ــازی می کنی س
یــا روغــن یــا شــکر، در بــازار آزاد می فروشــیم 1800 
ــد  تومــان. ایــن پولشــویی اســت. اســناد می ســازند و می دهن
ــازند.  ــکر را می س ــناد ش ــن آوردم. اس ــه م ــت ک ــت دول دس
ــان نیســت.  ــش آس ــدا کردن ــا پی ــن پولشــویی اســت. منته ای

تخصــص زیــادی می خواهــد.

ــا  ــتم. م ــش داش ــان نق ــتن پیم ــن در گذاش م

ــگ  ــت. جن ــاد اس ــرمایه زی ــال س ــم انتق دیدی

ــد  ــه بای ــم ک ــا دیدی ــد و م ــروع ش ــم ش ه

ــردد.  ــور برگ ــه کش ــم ب ــادرات ه ــرمایه ص س

بــه ایــن دلیــل پیمــان را گذاشــتیم کــه صــادر 

ــی،  ــک حداقل ــا ی ــد ب ــف باش ــده موظ کنن

ــد.  ــی بفروش ــتم بانک ــه سیس ــش را ب پول
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آقــای عســگراوالدی! همــه شــما را به عنــوان 
فعــاالن خشــکبار  بزرگ تریــن  از  یکــی 
ــد و  ــاره تولی ــًا درب ــند، لطف ــران می شناس ای
ــح  ــدری توضی ــن محصــوالت ق تجــارت ای

ــد؟ دهی
یعنــی  خشــکبار  می دانیــد  کــه  همان طــور 
میوه هــای خشــک، و پســته کــه شــما حرفــش 
را می زنیــد در رأس همــه اینهاســت. اصطاحــًا 
ــکبار«.  ــلطان خش ــم »س ــته می گویی ــه پس ــا ب م
ــه  ــت ک ــی اس ــن محصول ــکبار قدیمی تری خش
در دنیــا تولیــد شــده و در کشــور مــا، در ایــران 
ــود، باغــی  ــه ای ب ــه رودخان ــزرگ، هــر جــا ک ب
ــداث  ــی اح ــه باغ ــا ک ــر ج ــد و ه ــداث ش اح
شــد، درخــت میــوه ای به وجــود آمــد. هــر 
درخــت میــوه ای کــه بــه وجــود آمــد، میــوه اش 
بــرای مصــرف مــردم بــود. بــه زمســتان کــه 
می رســیدند نمی توانســتند کــه میــوه را حفــظ 
ــد  ــک می کردن ــوه را خش ــاراً می ــد، ناچ کنن
ــد.  ــح ش ــکبار مصطل ــه خش ــا کلم و از آنج
ــن محصــول،  ــا قدیمی تری ــس در کشــور م پ
خشــکبار اســت کــه چنــد قلــم مشــهور دارد: 
ــان  ــه هم ــک ک ــور خش ــا، انگ ــته، خرم پس
ــادام. ایــن  کشــمش اســت و مغــز گــردو و ب
چنــد قلــم از اصیل تریــن و قدیمی تریــن 
ــی  ــدأ اصل ــه مب ــی هســتند ک خشــکبار جهان
آنهــا هــم ایــران اســت. از مــرز ســین کیانــگ 
چیــن کــه ترکســتان شــرقی بــود تــا ســواحل 
ــود.  ــزرگ ب ــران ب ــه ای ــه، همــه، منطق مدیتران
ــا 50  ــه 45 ت ــک ب ــزرگ، نزدی ــران ب االن، ای
کشــور اســت. همــه کشــورهای خاورمیانــه و 
همــه کشــورهای خــاور دور تــا مــرز چیــن. 
ــرز  ــا م ــترک المنافع  ت ــورهای مش ــه کش هم
ــزرگ  ــران ب ــاور، ای ــه پهن ــن حیط ــیه. ای روس

ــود.  ب
یکــی از قدیمی تریــن محصــوالت خشــکبار 
ــخ،  ــا در تاری ــا پســته اســت کــه م در کشــور م
ــدارک  ــم. م ــاله اش را داری ــزار س ــت 3 ه قدم
ــاد و  ــوم م ــخ ق ــم؛ در تاری ــی داری ــه راحت را ب

قــوم هخامنــش. در تاریــخ داریــم کــه یکــی از 
ســاطین بــزرگ چیــن عروســی دختــرش بــود. 
ــن  ــک ای ــرای تبری ــران ب ــی از ای ــأت بزرگ هی
عروســی مــی رود. هدیــه ای کــه همراهشــان بــود 
خرمــا بــود و پســته. این داســتان 2700 تــا 2800 
ســال پیــش اســت. آقــای ابریشــمی ایــن کتــاب 
ــه  ــش ب ــف کتاب ــاط مختل ــته اند و در نق را نوش
ــواالت  ــت. در اح ــاره کرده اس ــته اش ــخ پس تاری
محمــود غزنــوی هســت کــه خوراکــی کــه بــه 
ســربازانش بــرای قــوت بدنــی مــی داد ســه چیــز 

بــود: پســته، خرمــا و مغــز گــردو.
مبــدأ اصلــی پســته منطقــه ای اســت بیــن 
خراســان جنوبــی، پاکســتان و افغانســتان. ایــن، 
ــوز هــم  ــه هن ــه مرکــزی پســته ماســت ک منطق
در ایــن نقــاط باغــات پســته قدیمــی هســت. در 
هرات افغانســتان، در پاکســتان، پشتونســتان و در 
ایــران، خراســان جنوبــی. از ایــن مناطــق پســته 
بــه ســمنان و دامغــان آمــده و از آنجــا بــه یــزد و 
از یــزد بــه اســتان کرمــان رفته اســت. ایــن مســیر 
حرکــت اســت. پســته در اســتان کرمــان صنعتــی 
ــا  ــد م ــز تولی ــن مرک ــان بزرگ تری ــده و کرم ش
شــده، همــه اینهــا حاشــیه کویــر مرکــزی ایــران 
ــر مرکــزی  ــار کوی ــی کن ــد. خراســان جنوب بودن
ماســت. حــاال دوبــاره کاشــمر، بردســکن و مــه 

ــوند.  ــاء می ش ــد احی والت دارن
ــده  ــه کاالی زن ــت ک ــته اس ــه پس ــن تاریخچ ای
تاریخــی اســت. مشــهورترین خشــکبارها 9 
قلــم هســتند. در رأس همــه خرمــا اســت. بعــد 
کشــمش. بعــد پســته اســت. بعــد بــادام، گــردو، 
قیســی، برگــه زردآلــو، هســته زرد آلــو و انجیــر. 
همــه اینهــا االن وجــود دارنــد. همــه اینهــا تولید 
ــی  ــادرات بزرگ ــوز ص ــم هن ــوند و 4 قل می ش
دارنــد. ولــی 5 قلــم مصــرف داخلــی دارنــد. مــا 
دیگــر گــردو صــادر نمی کنیــم، چــون جمعیــت 
ــد  ــون نفــر اســت و آنچــه کــه تولی ــا 75 میلی م
مــی کنیــم مصــرف می کنیــم. 4 قلــم جنــس کــه 
االن صــادر می کنیــم خرمــا، انجیــر، کشــمش و 
پســته هســتند. پســته از نظــر ارزشــی در رأس 

اینهاســت.
مــا در ســال های اخیــر حــدود یــک میلیــارد دالر 
پســته صــادر کردیــم. حــدود 500 تــا 600 میلیــون 
دالر هــم از دیگــر اقــام. در مجمــوع در ســال های 
ــر از  ــرز کمت ــا در م ــکبار م ــادرات خش ــر ص اخی
2 میلیــارد دالر در نوســان بوده اســت. همــواره 
ــم مرغوب تریــن  ــا صــادر می کنی ــی کــه م کاالهای
ــوان  ــا را به عن ــم کاالی م ــا ه ــت. در دنی بوده اس

اصیل تریــن و مرغوب تریــن می شناســند. 
ــن  ــته بزرگ تری ــته در پس ــال گذش ــا س ــا ت  م
صادرکننــده جهــان بودیــم. امســال اســتثنائًا 
اســتان  به خاطــر خشکســالی های مکــرر در 
آمریــکا  رقیــب  کشــور  محصــول  کرمــان، 
جلوتــر از مــا رفتــه اســت، ایــن بــه خاطــر چنــد 
ــا  ــت م ــد و دول ــا دارن ــه آنه ــت ک ــازی اس امتی
ــا  ــداران م ــرای باغ ــا را ب ــن امتیاز ه ــته ای نتوانس
ایجــاد کنــد. اولیــن امتیــاز آن اســت کــه باغــات 
پســته آمریــکا کامــًا صنعتــی، مــدرن و علمــی 
ــراً ســنتی  ــا اکث ــاغ هــای م ــه روز هســتند. ب و ب
ــا  ــت م ــتند. برداش ــه روز نیس ــد و ب و قدیمی ان
ــت،  ــن اس ــار 1 ت ــر هکت ــط از ه ــور متوس به ط
ولــی در آمریــکا برداشــت حــدود 3 تــن اســت. 
ــت،  ــنتی اس ــمتی س ــا قس ــاری م ــتم آبی سیس
قســمتی خیلــی قدیمــی و قســمتی هــم جدیــد 
ــت.  ــد اس ــه جدی ــکا هم ــی در آمری ــت. ول اس
باالخــره مــا از نظــر آب در مضیقــه هســتیم. آنها 
مضیقــه آب را بــا چاه هــای عمیــق حــل کردنــد 
یــا از رودخانه هــای دوردســت آب را بــه مــزارع 
آوردنــد. اســتان کرمــان کــه همیشــه 80 درصــد 
ــد  ــه 50 درص ــال ب ــی داد، امس ــا را م ــته م پس
رسیده اســت. به خاطــر آب اســت. ســفره آب در 
اســتان کرمــان پاییــن نشســته و خشکســالی های 
مکــرر 10 ســاله اخیــر هــم موثــر بــوده اســت. 
ــم. نتوانســتیم آب را از اســتان های دیگــر بیاوری
مشــکل فقــط خشکســالی های ســال های 

ــوده؟ ــر ب اخی
ــن  ــل ای ــی از دالی ــه یک ــت ک ــود گف ــه. می ش ن

بوده اســت.

اگر چاه غیر مجاز را ببندیم، مجاز خشک نمی شود؟!
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از دیــد شــما مهم تریــن 
ــت؟ دلیل چیس

از نظــر مــن، پاییــن رفتن 
ــفره های آب. س

چطور این اتفاق افتاده است؟
برداشــت، علمــی نبــوده اســت. برداشــت خیلــی 
ســنتی بــوده اســت. برنامه ریــزی صحیــح بــرای 
برداشــت از چاه هــا انجــام نشــده اســت. آب را 
هــم می توانســتیم از مناطــق دیگــر بیاوریــم، امــا 
در موقعــی کــه کــم هزینــه بــود، اقــدام نکردیــم. 
در نتیجــه آرام آرام مســیر حرکــت تولیــد پســته 
ــان  ــزی، خراس ــزد، مرک ــتان ی ــه اس ــان ب از کرم
ــرد. اگــر  ــر ک ــی و ســمنان و دامغــان تغیی جنوب
ــال  ــا 6 س ــرف 5 ت ــد ظ ــان نتوان ــتان کرم اس
آینــده آب را تأمیــن کنــد، ضعــف پیــدا می کنــد 
و محصــول آن از 80 درصــد بــه 20 درصــد 

می رســد.
نقــش چــاه هــای غیرمجــاز را چقــدر 

؟ نیــد ا می د
ــرف و  ــرای مص ــاز ب ــر مج ــای غی ــر چاه ه اگ

ــی.  ــد، هیچ ــته باش ــات پس ــن آب باغ تأمی
ممکن است بیشتر توضیح دهید.

ــت  ــته برداش ــرای پس ــره آب آن ب ــی باالخ یعن
می شــود. خــارج از اصــول علمــی نیســت. 
اجــازه و احــداث چــاه، غیــر مجــاز اســت، ولــی 
ــته  ــرای پس ــرد، آب آن را ب ــداث ک ــی اح وقت

برداشــت می کنــد.
باعــث  بی رویــه  برداشــت  ایــن  ولــی 

نابــودی منابــع آب شــده اســت.
بــه شــرطی کــه ایــن آب بــرای مصــرف پســته 
باشــد، اثــر نــدارد. امــا اگــر گنــدم تولیــد کنــد، 
برنــج تولیــد کنــد، آنوقــت بــه پســته صدمــه زده 

اســت.
ایــن برداشــت بیــش از پتانســیل منابــع آب و 
توســعه باغــات مبتنــی بــر آن باعــث ضربــه 
ــور  ــت. این ط ــده اس ــات ش ــه باغ ــه هم ب

نیســت؟
ــم  ــد ببینی ــی بای ــت، ول ــت اس ــن درس ــه، ای بل
ایــن آب را چــکار می کننــد. وقتــی مــا آب 
ــرف  ــی مص ــورت علم ــته و به ص ــرای پس را ب
بکنیــم، اثــری بــر پســته نــدارد. اگــر آب را غیــر 

ــم، آن  ــری برداری ــای دیگ ــرای کاره ــاز ب مج
ــته آب  ــم. پس ــه می زنی ــته صدم ــه پس ــت ب وق
ــدارد  الزم دارد. حــاال اگــر کســی باغــش آب ن
ــاز را  ــورد نی ــا آب م ــاز زده ت ــر مج ــاه غی و چ
تأمیــن کنــد بــه هــدف اصلــی صدمــه نمی زنــد. 
مگــر برداشــت ها علمــی نباشــد و بــه ســفره ها 

ــد چــی؟  ــا اگــر صدمــه نزن ــد. ام ــه بزن صدم
ــن چــاه  ــرای ای ــن اینجــا چــاه دارم و ب ــًا م مث
ــون  ــرده ام. االن چ ــرج ک ــان خ ــون توم 10 میلی
میلیــون  می گویــم 500  دارد  امتیــاز  چاهــم 
ــدارد  ــه چــاه ن ــی ک ــل، آن زمین ــان. در مقاب توم
می توانــد چــاه را بــا 50 میلیــون تومــان هزینــه 
ــد، چــرا بایــد 500 میلیــون تومــان بخــرد؟!  بزن
اجــازه غیــر مجــاز باعــث سواســتفاده نمی شــود. 
برداشــت غیــر علمــی و بیــش از ظرفیــت ســفره 
ــن  ــه م ــه اینک ــا ن ــود، ام ــه می ش ــث صدم باع
ــق  ــما ح ــم ش ــی دارم، بگوی ــاه قدیم ــک چ ی

ــی. ــاه بزن ــر چ ــداری آنطرف ت ن
خــوب کســی کــه مــی رود آنطرف تــر 
ــفره  ــود از س ــث می ش ــد باع ــی زن ــاه م چ
به صــورت غیرمجــاز برداشــت صــورت 

ــرد. بگی
ــد  ــه تولی ــفره ب ــاز از س ــت غیرمج ــه. برداش بل
ــی  ــع گروه ــه مناف ــه ب ــد. صدم ــه نمی زن صدم
بایــد  را  تفــاوت  ایــن  می زنــد؛  خــاص 
ــون  ــت و چ ــی اس ــه غیرقانون ــد. البت ــگاه کنی ن
ــا آن برخــورد شــود.  ــد ب ــی اســت بای غیرقانون
ــی و  ــاد سیاس ــفانه اقتص ــا متأس ــت م در مملک

ــت.  ــم اس ــا حاک ــه ج ــتوری هم دس
فــرض کنیــد، مثــًا، یــک مقــام محلــی دســتور 
بدهــد، آن دســتور سیاســی اســت، چــون 
نمی توانیــم جلــوی آن را بگیریــم. مــن صاحــب 
ــر در  ــا اگ ــی رود. ام ــن م ــم از بی ــم و حق حق
ــری  ــته اث ــه پس ــد ب ــعه بده ــته توس ــیر پس مس
ــن کار  ــازه ای ــدون اج ــی ب ــر کس ــد. اگ نمی کن
را بکنــد بــه منافــع عــده ای کــه ســنتاً صاحــب 
ــت  ــع مالکی ــه مناف ــد. ب ــه می زن ــد صدم و مالکن
ــر  ــته اگ ــد پس ــه تولی ــا ب ــد، ام ــه می زن صدم

ــد. ــه نمی زن ــد صدم ــت باش درس
شــما اســتحضار داریــد کــه در اســتان 
ــد  ــش از ح ــت بی ــل برداش ــه دلی ــان ب کرم

ــرض  ــات در مع ــه باغ ــفره، هم ــت س و اُف
نابــودی قــرار گرفته انــد.

ایــن برداشــت غیرمجــاز در کجــا  خــوب 
شــده؟      مصــرف 

در پسته مصرف شده.
اگــر در پســته مصــرف شــده پــس اصــل ســفره 
پاییــن نشســته و بایــد فکــری کــرد. اگــر جلوی 
ــن مــی رود. پــس  ــاغ آن از بی ــم ب چــاه را بگیری
ــاغ  ــا ب ــا دو ت ــد، م ــد؟ ببینی ــی می کن ــه فرق چ
داریــم. یــک بــاغ مجــاز و یــک بــاغ غیــر مجــاز. 
ــر مجــاز  ــن نشســته اســت. غی ــن ســفره پایی ای
هــم هســت، ولــی اگــر غیرمجــاز را ببندیــم بــاغ 

ــود. ــک می ش ــاز خش غیرمج
اگر نبندیم هر دو خشک می شوند.

اگــر غیر مجــاز را ببندیــم، مجــاز خشــک نمــی 
شــود؟! االن ســفره پاییــن نشســته اســت.

قانونــی  پیــش  راســتا دو ســال  در همیــن 
ــاز  ــر مج ــای غی ــه چاه ه ــه ب ــد ک ــب ش تصوی
مجــوز بدهنــد. ایــن را چگونــه می بینیــد؟
ــار  ــر فش ــد. در اث ــام ش ــه انج ــون بی مطالع ــن قان ای
ــس  ــدگان مجل ــی و نماین ــئولین محل ــی مس سیاس
ــن کار غیرمجــاز  محــل. اینهــا باعــث شــدند کــه ای
رســم بشــود. به نظــر مــن غلــط و غیرقانونــی اســت، 
ولــی وقتــی از پســته حــرف می زنیــم، در پســته اثــر 

ــه. گــذار نیســت، امــا در کار اقتصــادی کشــور بل
ــه  ــده را چگون ــن اوصــاف، آین ــا ای حــاال ب

ــد؟ مــی بینی
ــتان  ــفره های آب اس ــاً س ــد حتم ــده بای در آین
را تقویــت کنیــم. اگــر نتوانیــم ســفره ها را 
تقویــت کنیــم و بارندگــی نداشــته باشــیم. بایــد 

از اســتان های همجــوار آب بیاوریــم.
گفتــه می شــود کــه ســفره بــه یــک 
ــا  ــل احی ــه ای می رســد کــه دیگــر قاب مرحل
ــر  ــان اگ ــق کرم ــی مناط ــت و در بعض نیس
ــد  ــه ای نخواه ــود، نتیج ــق ش ــم تزری آب ه

ــت. داش
ــوی  ــی جل ــردد. بارندگ ــر می گ ــی ب ــا بارندگ ب
ــاران  ــر در اســتان ب ــرد. اگ ــر مرگــی را می گی ه
بیایــد، 50 میلی متــر، 70 یــا 100 میلی متــر، 
مــرگ دیگــر نیســت. در بســیاری از نقــاط 
اســتان کرمــان، بــاران زیــر 10 میلی متــر اســت. 
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ــاالی  ــم. ب ــع کنی ــتان را جم ــای زمس ــم و باران ه ــازی بکنی ــد س ــد س بای
ــن کار را  ــد. ای ــع می کنن ــتانی را جم ــای زمس ــف باران ه ــای مختل تپه ه
ــد  ــاط بلن ــا نق ــا ی ــاالی تپه ه ــی در ب ــد. حوضچه های ــا می کنن در تمــام دنی
ــع  ــتانی را جم ــای زمس ــد و باران ه ــرار می دهن ــا ق ــا بیابان ه ــزارع ی م
ــم  ــن کار را ه ــا ای ــد. م ــرف می کنن ــتان مص ــار و تابس ــد و در به می کنن

ــم. نکردی
ــن  ــد ای ــر می کنی ــا فک ــت؟ آی ــد چیس ــه می بینی ــدازی ک ــم ان چش

ــر؟ ــا خی ــد ی ــاه مــدت بیفت اتفــاق در کوت
بایــد بیفتــد. بایــد از دولــت بخواهیــم کــه کمــک کنــد و گرنــه صنعــت 
پســته در اســتان کرمــان از بیــن مــی رود. اگــر دولــت کمــک نکنــد در 10 
ســال آینــده صنعــت پســته مــا در اســتان کرمــان بــه 20 درصــد می رســد. 

ــه آب  ــود ک ــمی ب ــای هاش ــت آق ــان دول ــک طرحــی در زم ی
ــای احمــدی  ــت آق ــل دول ــد. در اوای کارون را بدهن

ــود. اســتان خوزســتان  ــژاد هــم ایــن فکــر ب ن
مــا  می گفتنــد  شــد.  کار  ایــن  مانــع 

ــم.  ــم داری ــان آب ک خودم
ایــن جســارت و جــرأت می خواهــد 
کــه ببیننــد در حالــی که ایــن کارون، 
فــارس  خلیــج  بــه  بی خاصیــت 
می ریــزد، چطــور هنــوز هــم آب 
کــم دارنــد؟! آیــا مثــًا تعصــب 

ــب  ــاً تعص ــر واقع ــت؟ اگ ــتانی اس اس
اســتانی اســت بایــد یــک طــوری بــه آنها 

ــدر آب از بهمن شــیر،کارون  ــه چق ــم ک بگویی
ــا اگــر قســمتی  ــارس. آی ــج ف ــه خلی ــزد ب و دز می ری

ــاورزی  ــه کش ــد ب ــه می زن ــود، صدم ــار ش ــا مه ــن آب ه از ای
ــه  ــود ک ــود. نمی ش ــی ش ــد کارشناس ــن بای ــت. ای ــی اس ــن علم ــتان؟ ای اس
دســتور سیاســی باشــد. مثــًا، چــون مقامــات پارلمانــی یــا مقامــات سیاســی 
اســتان خوزســتان می گوینــد نــه، مــا هــم می گوییــم نــه. ایــن اســتان دارد از 
ــه  ــم علمــی ب ــه. خــوب بروی ــد ن ــرد، آن وقــت شــما می گویی تشــنگی می می
ــد؟  ــا نیشــکر شــما صدمــه می زن ــه خرمــای شــما ی ــا ب ــن برســیم کــه آی ای
اینهــا مســائل علمــی اســت. بــه نظــر مــن در 10 ســال آینــده اگــر بارندگــی 
نشــود، آب اســتان کرمــان بایــد از اســتان های همجــوار بیایــد. چــون چاه هــا 

ــد.  ــدرت ندارن ــر ق ــد دیگ ــه می دانی ــور ک همان ط
ــه جایــی  ــه آب شــور می خوریــم. ب چــون هــر چــه پایین تــر می رویــم ب
رســیدیم کــه اگــر پایین تــر برویــم، آب شــور دیگــر بــه درد نمی خــورد. 
مــرگ آور می شــود. آن وقــت ســفره بــرای کشــاورزی مــرگ آور می شــود.

فکر می کنید که ما به رتبه یک خودمان برمی گردیم؟
اگــر ســه ســال پشــت ســر هــم بــاران بیایــد، مــا تولیدمــان را از آمریــکا 
جلــو می بریــم. بایــد یــزد را تقویــت کنیــم. خراســان جنوبــی را تقویــت 
بخــش  برمی گردیــم.  کنیــم،  ســرمایه گذاری  آنجــا  در  اگــر  کنیــم. 

ــن  ــه ای ــرمایه گذاری هایش را ب ــد س ــی بای خصوص
ــرد.  ــتان ها بب اس

ــه  ــبت ب ــی نس ــان جنوب ــول خراس ــال محص امس
پارســال 2 برابــر شــد. امســال حــدود 50 هــزار تــن 

در خراســان برداشــت داریــم. پارســال حــدود 25 تــا 30 هــزار تــن بــود.
اگــر بــا همیــن رونــد پیــش بــرود و چاه هــا در اســتان خراســان جنوبــی 
ــم،  ــار کنی ــم مه ــاران را ه ــای ب ــود، آب ه ــر ش ــی حف ــورت علم به ص
خراســان ظرفیــت 100 هــزار تــن را دارد. نــه تنهــا آنجــا، در اســتان یــزد 
هــم داریــم. یــزد هــم پارســال 15 هــزار تــن بــود. امســال حــدود 25 هزار 
ــار  ــوب مه ــا خ ــود و آب ه ــرمایه گذاری ش ــت س ــر درس ــت. اگ ــن اس ت

شــوند، یــزد هــم 100 هــزار تــن دارد.
ــن  ــا ای ــا واقع ــت، ام ــت اس ــان درس ــورد خراس در م

پتانســیل را بــرای یــزد می بینیــد؟
ــوده،  ــک ب ــتان خش ــک اس ــم ی ــزد از قدی ی
ــی مناطــق کوهســتانی اش آب داشــته  ول
و چاه هــای خیلــی خوبــی دارد، ولــی 

ــدارد. ــی آب ن در مناطــق بیابان
کوهســتانی  درمناطــق  آیــا 
ــون  ــت، چ ــته کاش ــود پس می ش

ــد؟ ــردو دارن ــا گ آنج
ــی آنجــا  ــد. وقت ــی نمی کن ــه، فرق بل
گــردو عمــل بیایــد، پســته هــم 
ــد. باغــات پســته و  ــد عمــل بیای می توان
گــردو در کالیفرنیــا کنــار هــم هســتند. بــادام 
ــزی  ــتان های مرک ــد اس ــد. بع ــرق می کن ــی ف کم

هســتند.
اســتان قزویــن خــوب آب دارد. ســاوه کــم آب اســت. قــم و کاشــان کــم 
آب هســتند. امــا قزویــن و بوئیــن زهــرا تــا تاکســتان و همــدان همــه قابــل 
کشــت بــرای پســته اســت. ولــی قســمت عمــده اش زیــر کشــت انگــور 
اســت کــه مــی توانــد زیــر کشــت پســته بــرود. آب هــم دارنــد. ایــن ســه 
جــا را مــی گوینــد بــرای ســرمایه گــذاری خــوب اســت. یــزد، قزویــن، 
ــار  ــان دچ ــمنان و دامغ ــان. س ــمنان و دامغ ــد س ــی و بع ــان جنوب خراس

خشــکی هســتند ولــی طرحــی هســت کــه از گــرگان آب را بیاورنــد.
فکر می کنید که این طرح عملی است؟

عملی هست ولی جرأت، جسارت و هزینه می خواهد.
ــرح  ــن ط ــد ای ــر می کنی ــتید، فک ــادی هس ــرد اقتص ــک ف ــما ی ش

ــت؟ ــادی اس اقتص
ــا  ــدت ب ــش را در دراز م ــه هزینه های ــرطی ک ــه ش ــت، ب ــادی اس اقتص
ــد.  ــن دارد، انجــام دهن ــی کــه بهــره پایی سیســتم ســرمایه گذاری بین الملل
ــه  ــت، در حالی ک ــد اس ــاالی 20 درص ــل، ب ــرمایه گذاری در داخ ــره س به
ســرمایه گذاری بین المللــی حــدود 3 درصــد اســت. بــا 3 درصــد 

بایــد کارشناســی شــود. نمی شــود کــه 
چــون  مثــًا،  باشــد.  سیاســی  دســتور 
مقامــات پارلمانــی یــا مقامــات سیاســی 
ــم  ــا ه ــه، م ــد ن ــتان می گوین ــتان خوزس اس
ــنگی  ــتان دارد از تش ــن اس ــه. ای ــم ن می گویی
ــه.  ــد ن ــما می گویی ــت ش ــرد، آن وق می می
ــه  ــیم ک ــن برس ــه ای ــی ب ــم علم ــوب بروی خ
آیــا بــه خرمــای شــما یــا نیشــکر شــما صدمه 

ــت. ــی اس ــائل علم ــا مس ــد؟ اینه می زن
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ــه  ــدی ک ــره 20 درص ــا به ــود. ب ــادی می ش اقتص
اوراق قرضــه دولــت می دهــد و اگــر مــا بخواهیــم 
پــول بگیریــم، حــدود 25 درصــد می شــود، صــرف 

نمی کنــد.
خوب دولت دارد در این بستر پروژه را اجرا می کند.

ــت  ــن هم ــد. ای ــا 4 درص ــم ب ــی را بگیری ــای خارج ــم فایننس ه می توانی
دولــت را می طلبــد. حــاال کــه شــرایط تحریــم را داریــم، کمــی مشــکل 

اســت، ولــی بایــد بــه ســمتش برویــم، چــاره ای هــم نداریــم.
بــا ایــن اوصــاف زمــان شــروع ایــن پــروژه و اعــالم آن را منطقــی 

می دانیــد؟
االن نــه، ولــی در اولیــن فرصــت می شــود. طــرح بایــد مطالعــه 

شــود و همــه کارهایــش انجــام شــود و آماده باشــد.
اما االن کلنگ افتتاح طرح زده شده.

کلنگــش خــورده، ولــی پیــش نمــی رود. 
ــن  ــه نمی رســد. ای ــت ک ــن دول ــه ای ب

ــاه  ــاه، 10 م ــدود 9 م ــا ح ــت ت دول
دیگــر هســت. دولــت بعــدی بایــد 

ــرد. ــی می گی ــه تصمیم ــم چ ببینی
ــام  ــه ن طــرح دیگــری هســت ب
طــرح فــدک کــه هــدف آن 

توســعه 2.5 میلیــون هکتــار ســطح 
زیــر کشــت در کشــور اســت. ایــن 

را چطــور می بینیــد؟
ــن  ــن ای ــت. م ــه اس ــد پروازان ــی بلن ــن خیل ای

را عملــی نمی بینــم. اوالً، تأمیــن ســرمایه اش ســخت 
اســت. کســی بایــد ســرمایه را بدهــد، امــا کســی مبلغــی نمی دهــد، چــون 
اطمینــان بــه بازدهــی ندارنــد. ایــن طــرح مدتهاســت کــه مطــرح اســت، 
ــارد  ــًا 100 میلی امــا ســرمایه الزم جمــع نشــده اســت. یــک ســرمایه مث
ــه کمــک بیایــد.  ــرای تأمیــن ســرمایه دولــت بایــد ب تومانــی می طلبــد. ب
مــردم نمی تواننــد بدهنــد. داشــته باشــند هــم نمی دهنــد، چــون اطمینــان 
بــه بازدهــی ندارنــد. مــردم پولشــان را جایــی می گذارنــد کــه بعــد از 3-2 

ــد. ســال بتواننــد بردارن
ــا ایــن وجــود  ــاز بســیار بیشــتر از ایــن اســت. ب ســرمایه مــورد نی
گفتــه می شــود کــه ســطح زیــر کشــتی کــه بایــد توســعه پیــدا کنــد 

ــد؟ ــالغ کرده ان ــتان ها اب ــک اس ــه تفکی ــم ب را ه
ایــن تصمیــم عملــی نیســت، به خاطــر اینکــه خــود دولــت ســنگ بزرگــی 
اســت. ســنگ بزرگــش هــم اوراق قرضــه 20 درصــدی اســت. وقتــی پول 
مــن 20 درصــد در مــی آورد، چــرا بدهــم دســت شــما کــه ایــن طــرح را 

پیــاده کنیــد کــه معلــوم نیســت بعــد از 5 ســال بــه مــن چــی بدهــد.
ــد  ــارد را می ده ــک میلی ــول دارد، ی ــان پ ــارد توم ــک میلی ــه ی ــی ک کس
ــع  ــت مان ــس خــود دول ــرد. پ ــان ســود می گی ــون توم و ســالی 200 میلی
ایــن طــرح اســت. واقعــاً اوراق قرضــه 20 درصــدی مزاحــم صنعــت و 

ــار  ــاغ ان ــم. ب ــار ایجــاد کن ــاغ ان ــد اســت. مــن می خواهــم ب مزاحــم تولی
500 میلیــون تومــان خــرج دارد. 500 میلیــون تومــان را می دهــم و ســالی 
100 میلیــون تومــان از دولــت می گیــرم، نــه مالیــات، نــه گرفتــاری و نــه 
آب و بــرق و... دارم، ریســک هــم نــدارد. در ایــن شــرایط پــس دولــت 
خــودش بــا مدیریــت اقتصــادی، خــاف جهــت توســعه کشــور حرکــت 
ــول ارزان  ــی پ ــم. ول ــول ارزان داری ــه پ ــاز ب ــد نی ــرای تولی ــا ب ــد. م می کن
ــه آن  ــره ب ــم. به ــران می کنی ــول گ ــه پ ــل ب ــیم و تبدی ــردم را می کش م
می دهیــم. حضــرت عباســی، مــن کــه نــدارم، امــا شــما کــه داریــد اگــر 
ــد و  ــون را می گذاری ــول داشــته باشــید، ســالی 200 میلی ــارد پ ــک میلی ی

ــد؟ ــاغ می زنی ــد ب می روی
ــادالت اقتصــادی نشــان  ــه مع ــرد ک ــوان اســتنباط ک ــی ت م
مــی دهــد کــه در آینــده نبایــد امیــدوار باشــیم؟
ــد  ــیم. ببینی ــدوار باش ــد امی ــه بای ــه. همیش ن
بحران هــای  ماســت.  مــال  مملکــت 
ــدی نیســت؛  ــم کــه اب زودگــذری داری
ــدوار  ــرا امی ــد. چ ــد و می رون می آین
نباشــیم؟! بایــد امیــدوار باشــیم. 
ــا امیــد، صبــح  بچه هــای مــا بایــد ب
از خانــه بیــرون بیاینــد. امیــد اســت 
کــه زندگــی را تــداوم می دهــد. 
امیــد اســت کــه بقــای یــک ملــت را 

تضمیــن می کنــد.
فعــاالن  اســت.  همین طــور  حتمــًا 
اقتصــادی چطــور؟ فعال اقتصــادی امیــد دارد، 

ولــی معــادالت اقتصــادی را هــم می بینــد؟
معــادالت را می بینــد، ولــی مجبــور اســت چنــد ســالی تحمــل ضــرر کنــد 
ــاره فرصتــی برایــش پیــش بیایــد. مــا االن داریــم در کار صــادرات  ــا دوب ت
ــش  ــی پی ــا فرصت ــم ت ــرر می دهی ــدارد. ض ــی ن ــی عیب ــم، ول ــرر می دهی ض
بیایــد. قبــًا منفعــت بردیــم، حــاال ضــرر می دهیــم. دوبــاره پیــش می آیــد، 
طــوری نیســت. دولت هایــی کــه مدیریــت خــوب ندارنــد، ابــدی نیســتند. 
ــک  ــا ی ــت. ب ــدی نیس ــت، اب ــد نیس ــته و بل ــز نشس ــت می ــه پش ــی ک آدم
ــن  ــرای جوان هــا هســت. ای ــد ب ــس امی ــد. پ ــر می کن بحــران کوچــک تغیی

ــم. ــی می مانی ــه باق ــا هســتیم ک م
ــدار  ــواب بی ــه از خ ــح ک ــر روز صب ــد. ه ــه می مان ــت ک ــت هس مل
می شــویم، بایــد فکــر کنیــم کــه روز اول دنیاســت. یــک عــدم بــرای 
ــام کــن و حرکــت کــن  ــده. قی ــرای آین ــه عــدم ب گذشــته اســت و ی
ــروز را  ــود دارد. ام ــدم وج ــا ع ــن دو ت ــن ای ــه بی ــی ک ــرای فرصت ب
بســاز، فــردا ســاخته می شــود. بــا ســاخت امــروز، فــردای خودمــان را 
می ســازیم. پــس هیــچ روزی نبایــد نا اُمیــد بــود. اگــر در کار تجــارت 
مــن بحرانــی پیــش بیایــد، فــردا صبــح زودتــر بــه دفتــر مــی روم. فقــط 
فکــر می کنــم. ناامیــدی ســمی مهلــک اســت. »بــه مــن چــه؟« یعنــی 

ــت.  ــم دوم اس ــه س ــی ک بی تفاوت

ــا  ــودش ب ــت خ ــس دول ــرایط پ ــن ش در ای

ــعه  ــت توس ــاف جه ــادی، خ ــت اقتص مدیری

کشــور حرکــت می کنــد. مــا بــرای 

ــی  ــم. ول ــول ارزان داری ــه پ ــاز ب ــد نی تولی

ــل  ــیم و تبدی ــردم را می کش ــول ارزان م پ

ــه آن  ــره ب ــم. به ــران می کنی ــول گ ــه پ ب

 . هیــم می د
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ــداهلل  ــت اس ــس از درگذش ــش، پ ــدی پی چن
ــی  ــر وی امیرعل ــراغ پس ــه س عســگراوالدی ب
ــلوک  ــیر و س ــا و س ــا ویژگی ه ــا ب ــم ت رفتی
پــدرش در زندگــی و کار بیشــتر آشــنا شــویم. 
امیرعلــی عســگراوالدی، مالــک شــرکت پســته 
ــوگ  ــه در س ــا اینک ــبز ب ــاس س ــت الم درخ
ــاز  ــا روی ب ــا ب ــود، ام ــدر ب ــت دادن پ از دس
ــن  ــه، مت ــت. در ادام ــا را پذیرف درخواســت م
ــناس ترین  ــی از سرش ــر یک ــا پس ــو ب گفت و گ

ــت. ــران آورده شده اس ــار ای تج
مرحوم اســداهلل عســگراوالدی سرشــناس ترین 
تاجر پســته ایــران بودند. سرگذشــت مشــهور 
شــدن ایشــان در صنعــت پســته کشــور چــه 
بــود؟ بــه نظــر شــما چــه خصوصیاتی ایشــان 

را بــه ایــن جایــگاه رســاند؟
مهم تریــن ویژگــی مرحــوم پــدرم، پشــتکار فــوق 
ــتند.  ــا داش ــان در کاره ــه ایش ــود ک ــاده ای ب الع
ــد  ــروع می کردن ــی را ش ــه موضوع ــی ک هنگام
ــد و  ــر بودن ــیدن آن پیگی ــرانجام رس ــه س ــا ب ت
ــردن  ــا ک ــه کاره ره ــدی و نیم ــتگی و نااُمی خس
ــن  ــن، ای ــر م ــه نظ ــت؛ ب ــی نداش ــان معن برایش
خصوصیــت، ایشــان را بــه ایــن جایــگاه رســاند.
ــود را  ــت خ ــان موفقی ــدرم؛ ایش ــر پ ــه نظ ــا ب ام
ــه  ــتند ک ــادرش می دانس ــر م ــای خی ــون دع مره
هــر روز بدرقــه راهشــان بوده اســت. پــدرم 
ــه  ــن ب ــل از رفت ــا قب ــر روز صبح ه ــه و ه همیش
ســر کار دقایقــی پیــش مادرشــان می نشســتند و 
بــا ایشــان احوال پرســی و صحبــت می داشــتند و 
شــب ها، قبــل از آمــدن بــه منــزل، دوبــاره دقایقی 
پیــش ایشــان می رفتنــد و ایــن رویــه همیشــگی 
پــدرم بــود تا وقتــی کــه مادربزرگــم زنــده بودند. 
همیشــه پــدرم می گفتنــد:» تمــام موفقیــت مــن از 
ــت  ــوده و شــادی و رضای ــادرم ب ــر م ــای خی دع
ایشــان از مــن، همیشــه توشــۀ راهــم بوده اســت.« 
ــاگردی  ــارت، ش ــن تج ــرای یادگرفت ــدر ب  پ
هــم کــرده بودنــد؟ هیچ وقــت بــرای شــما از 
ــد  ــه بودن ــا درس گرفت ــه از آنه اشــخاصی ک
ــد؟ آن تجــار چــه کســانی  صحبــت می کردن

بودنــد؟
اســتاد ایشــان، پــدر بزرگــم مرحــوم حــاج 

عبــداهلل توســلی )دایــی پــدرم( بوده اســت. 
مرحــوم توســلی از تجــار معــروف بــازار تهــران 
و از صادرکننــدگان بــزرگ پوســت و ســاالمبور و 
خشــکبار بودنــد کــه ســالیان متمــادی بــه اروپــا 
ــال، از  ــدوداً 5 س ــدرم ح ــتند. پ ــادرات داش ص
ســال 1330 تــا 1335، نــزد ایشــان بــود و عمــدۀ 
کار تجــارت و صــادرات را از ایشــان یــاد گرفتنــد 
ــال  ــا س ــم ت ــدن از پدربزرگ ــدا ش ــس از ج و پ
ــه  ــه حرف ــه مــدت بیــش از 60 ســال، ب 1398، ب

ــد. صــادرات خشــکبار مشــغول بودن
ایشان هیچ شاگردی هم داشتند؟

ــی  ــان کارمندان ــال، ایش ــصت س ــن ش ــی ای ط
ــان  ــت ایش ــالی در خدم ــد س ــه چن ــتند ک داش
ــغول  ــارت مش ــه تج ــتقًا ب ــد مس ــد و بع بودن
شــدند و در کارشــان موفــق شــدند؛ مثــًا، خــودم 
از ســال 1364 تــا ســال 1372 بــه مــدت 8 ســال 
ــال 1372  ــردم و از س ــاگردی ک ــان ش ــزد ایش ن
ــکبار در  ــادرات خش ــه ص ــغول ب ــتقًا مش مس
ــبز شــدم. طــی 34  ــاس س شــرکت درخــت الم
ــن همیشــه از مشــاوره ایشــان  ســال گذشــته، م
اســتفاده می کــردم و همــه زندگــی و کارم را 

ــم.  ــان می دان ــون ایش مدی
بــا توجــه بــه مشــغولیت کاری زیــاد مرحــوم 
ــا نقــش ایشــان در تربیــت  عســگراوالدی، آی
ــایر  ــما و س ــی ش ــی و نوجوان دوران کودک

ــود؟ ــگ ب فرزندانشــان پررن
ــر از کارش  ــان مهم ت ــه ایش ــی ک ــا موضوع تنه
ــی  ــت اصل ــه اولوی ــود ک ــواده ب می دانســت، خان
ایشــان در طــول عمــر شریف شــان بــود. ایشــان 
بــا وجــود مشــغله زیــاد بــرای مــا وقــت صــرف 
می کــرد کــه مــا مســیر درســتی را در پیــش 
بگیریــم و البتــه همزمــان یادگیــری حرفــه 

ــرد. ــکوفا می ک ــا ش ــم در م ــارت را ه تج
ــان  ــدری از تاریخچــه کســب و کار خودت  ق
ــته روی  ــه پس ــه ب ــد ک ــه ش ــد. چ بگویی
آوردیــد؟ حــاج آقــا بــرای اینکــه شــما وارد 
فعالیــت پســته شــوید چــه نقشــی داشــتند؟
در دوران مدرســه در مقاطــع ابتدایــی و متوســطه 
تعطیــل  مــدارس  کــه  تابســتان ها  همیشــه 
ــد و  ــود می بردن ــل کار خ ــه مح ــرا ب ــد، م می ش

مــن اندکــی الفبــای تجــارت را در همــان ســال ها 
ــه  ــه حرف ــیار ب ــه، بس ــر اینک ــم و مهم ت آموخت

ــد شــدم. ــدرم عاقمن پ
از ســال 1364، در ســن 18 ســالگی، رســمًا 
ــدرم  ــدم و پ ــغول ش ــه کار مش ــان ب ــزد ایش ن
ــد  ــان و در چن ــز خودش ــدازه می ــه ان ــزی ب می
متــری میــز خودشــان بــرای مــن قــرار دادنــد و 
ــه  ــی را ب ــاری و بازاریاب ــای تج ــم روش ه کم ک
ــود  ــراه خ ــه هم ــرا ب ــب م ــد و اغل ــن آموختن م
در مســافرت های تجــاری همــراه می کردنــد. 
بــه عقیــده ایشــان، طــی 8 ســال، یعنــی تــا ســال 
ــد  ــارت را آموختن ــرای تج ــن دکت ــه م 1372 ب
ــی  ــن کس ــود و م ــان ب ــف ایش ــر لط ــه نظ )البت
ــن در  ــان(. م ــدی ایش ــار فرزن ــودم، اال افتخ نب
مجموعــۀ شــرکت درخــت المــاس ســبز هنــوز 
ــه  ــدرم ب ــه پ ــینم ک ــزی می نش ــان می ــت هم پش
مــن دادنــد و همیشــه بــه پــدرم افتخــار می کنــم. 
ــدر  ــا مرحــوم پ ــا شــما به طــور مســتمر ب آی

رابطــۀ کاری یــا مشــورتی داشــتید؟ 
همیشــه بــرای کارهایــم از ایشــان مشــورت 
ــدون  ــدی را ب ــه جدی ــچ مجموع ــم و هی می گرفت
ــر  ــرای ه ــردم و ب ــیس نمی ک ــان تآس ــد ایش تآیی
ــن  ــردم. کام م ــا خــود می ب افتتاحــی ایشــان را ب
ــه  ــن مرحل ــه ای ــن ب ــه م ــت ک ــن اس ــه ای همیش
بــه تشــویق و مشــورت  نمی رســیدم، مگــر 
ــای  ــا در مجموعه ه ــه م ــی ک ــدرم. کاالهای ــا پ ب
ــه  ــم، همیش ــد می کنی ــبز تولی ــاس س درخــت الم

امیرعلی عسگراوالدی، فرزند اسداهلل عسگراوالدی

میراث ماندگار پدر، مراقبت عاشقانه از پسته
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ــی  ــزوده باالی ــا ارزش اف ب
ــه  ــدرم ب ــوده و پ همــراه ب
ــد  ــدواری می دادن ــن امی م
کــه تــو می توانــی مشــتری 
ــد و  ــو را بدان ــه ارزش کاالی ت ــی ک ــع کن را قان
ــرو.  ــو ب ــه خــدا جل ــوکل ب ــا ت ــاش و ب نگــران نب
ــاد  ــه ی ــدر ب ــوم پ ــی از مرح ــه آموزه های چ
داریــد کــه باعــث تــداوم و توســعه کســب و 
ــد؟ ــد ش ــته خواه ــه پس ــان در زمین کار خودت

مرحــوم پــدرم همیشــه ایــن مثــال را بــرای 
ــگ روی  ــد:» گنجش ــرار می کردن ــا تک ــن باره م
درخــت، مــال آســمان اســت.«؛ همیشــه می گفتند 
جنســی کــه در اختیــار داری و یــا تحــت کلیــد 
خــودت اســت و یــا بــه تآمیــن کننــده خاصــی 
ــک  ــت ریس ــروش و هیچ وق ــاد داری را بف اعتم
ــا  ــی کــه روی درخــت اســت و ی تجــاری کاالی
اختیــارش بــه دســت دیگــران اســت را برنــدار. 
ایشــان پیوســته می گفتنــد، ورشکســتگی اغلــب 
ــدن  ــب ش ــل مرتک ــه دلی ــی ب ــن الملل ــار بی تج

ــت.  ــتباه بوده اس ــن اش همی
شــخصاً در چنــد جلســه داخلی و یــک کنفرانس 
ــد،  ــخنران بودن ــا س ــاج آق ــه ح ــی ک خارج
حضــور داشــتم. ایشــان مرتبــاً حرف شــان ایــن 
ــا ســخت شده اســت  ــه تجــارت در دنی ــود ک ب
ــه  ــی را ب ــار ایران ــم تج ــی و ه ــار خارج و تج
ــویق و  ــردن« تش ــالش ک ــودن« و »ت ــدوار ب »امی
ــطح  ــالش و س ــزان ت ــد. می ــی کردن ــب م ترغی

ــود؟  ــا چطــور ب امیــد خــود حــاج آق
ــوال اول  ــه در س ــت ک ــه ای اس ــان نکت ــن هم ای
گفتــم؛ پشــتکار ایشــان همیشــه امیــدواری 
را  ســنگ ها  ســخت ترین  و  می کــرد  ایجــاد 
ــا،  ــه اروپ ــال 1997 ک ــًا، در س ــت؛ مث می شکس
ــم  ــین تحری ــت آفاتوکس ــران را به عل ــته ای پس
ــوردم و  ــا خ ــاگاه ج ــه ن ــن ب ــرد، م ــل ک کام
ــازی  ــرای پاکس ــه ب ــنگینی ک ــرمایه گذاری س س
ــا مشــکل  ــودم ب پســته در یــزد احــداث کــرده ب
ــود،  ــده ب ــه ش ــازار مواج ــی از ب ــف بخش توق
ــا  ــا ب ــه م ــد ک ــد می دادن ــا ایشــان پیوســته امی ام
اتحادیــه اروپــا مذاکــره می کنیــم و مطمئــن 
بــاش بــا پیگیــری مــداوم، آنهــا را قانــع خواهیــم 
کــرد کــه مســیر پســته ایــران بــه ســمت 
آفاتوکســین زدایی از پســته اســت؛ خوشــبختانه، 
ظــرف چنــد مــاه بــا پشــتکار ایشــان ایــن مانــع 

رفــع شــد و کنتــرل مــرزی در اتحادیــه اروپــا را 
جایگزیــن تحریــم کــرد و بــه مــن امیــد می دادند 
کــه اگــر همیــن پیگیــری را ادامــه دهیــم کنتــرل 
ــن طــور  ــم و همی ــرزی را هــم نصــف می کنی م
هــم شــد و اتحادیــه اروپــا تســت مــرزی را بــه 
50 درصــد محموله هــای ورودی کاهــش داد.

حــاج آقــا هیچ وقــت متضــرر شــده بودنــد؟ 
برخوردشــان در مواجهــه بــا شکســت چگونــه بود؟ 
ــکان  ــه ام ــت ک ــرر و شکس ــدون ض ــارت ب تج
نــدارد، ولــی توصیــه ایشــان همــان مثــل معروف 
اســت کــه تخــم مرغ هــا را در یــک کاســه 
نگذاریــد کــه اگــر ظرفــی دچــار مخاطــره شــد، 
ــل از  ــًا، در قب ــد. مث ــران کن ــری آن را جب دیگ
انقــاب ایشــان بــه آمریــکا صــادرات داشــتند و 
هرکــدام از مشتریان شــان توانایــی واردات خیلــی 
ــان  ــی ایش ــوان صادرات ــه ت ــبت ب ــتری نس بیش
ــد  ــن بای ــه م ــت ک ــی ایشــان می گف ــتند، ول داش
چنــد مشــتری را در آمریــکا حفــظ کنــم کــه اگــر 
ــازار را از  ــن ب ــا ای یکــی دچــار مشــکل شــد، م

ــم. دســت ندهی
  لطفــاً کمــی هــم راجــع بــه ارتباطــات مرحوم 
حــاج آقــا بــا باغــداران پســته توضیــح دهیــد. 
ــته  ــاغ پس ــب ب ــم صاح ــان ه ــود ایش ــا خ آی

بودنــد؟
ــزرگ در  ــاورزی ب ــه کش ــک مجموع ــان ی ایش
اطــراف تهــران بــا شــراکت دوستان شــان داشــتند 
کــه قدرکمــی هــم پســته و زیــره در آن کاشــتند 
کــه اطاعــات کلــی کشــاورزی ایــن دو محصول 
ــی در کل  ــند، ول ــته باش ــی داش ــور عین را به ط
تمرکــز ایشــان بــه پســته از منظــر تجــاری بــود. 
ــاغ پســته  ــه، همیشــه دوســت داشــتند کــه ب البت
هــم داشــته باشــند، ولــی می گفتنــد:» باغــدار در 
ایــران بایــد دائمــاً بــه بــاغ خــود سرکشــی کنــد 
و مــن فرصتــش را نــدارم.«؛ البتــه ارتبــاط خوبــی 
بــا باغــداران عمــده رفســنجان و کرمان داشــتند و 
دیدگاه شــان ایــن بــود کــه ارتبــاط نزدیــک بیــن 
باغــدار و صادرکننــده بســیار بــه صنعــت پســته 

ــد. ــک می کن کم
از دغدغه هــای تجــاری روزهــای آخــر زندگــی 

و کار حــاج آقــا بگویید.
مرحــوم پــدرم از تصمیــم بانــک مرکــزی بــرای 
ایجــاد تعهــدات ارزی بســیار نگــران بودنــد 
ــته  ــق صــادرات پس ــه رون ــه ای ب ــن را ضرب و ای

می دانســتند و می گفتنــد هــر محدودیــت و 
کنترلــی کــه دولــت بــر رونــد بــازار آزاد وضــع 
کنــد بــه رونــق صــادرات لطمــه وارد می کنــد و 
بــازار آزاد، بهتریــن روش بــرای تجــارت اســت. 
ــه  ــه ای ک ــا جمل ــی ی ــت ایشــان آرزوی هیچ وق
ــا  ــد و ی ــود، در تولی ــروع ش ــا »ای کاش« ش ب

ــد؟ ــوان می کردن ــته عن ــارت پس تج
بلــه، همیشــه می گفتنــد:» ای کاش باغــداران 
پســته، تولیــد را در مناطــق بــا آب کافــی و 
حاصلخیــز افزایــش می دادنــد کــه تنهــا راه 
رقابــت بــا رقیــب آمریکایــی فقــط تولیــد زیــاد 
اســت.« ایشــان مــی گفتنــد:» ســهم بــازار پســته 
ایــران در صحنــه جهانــی بــا تولیــد رو بــه 
افزایــش پســته آمریکایــی رو بــه کاهــش اســت 
ــاورد کــه سرنوشــت پســته  و خــدا آن روز را نی
ــد  ــی مانن ــی قبل ــه اقــام صادرات ــل بقی ــران مث ای
گــردو و بــادام و برگــه زردآلــو و زیــره و ... شــود 
ــد کشــور  ــی و چن ــرای مصــرف داخل و فقــط ب

ــد.« ــایه بمان همس
بــه نظــر شــما میــراث مانــدگار مرحوم اســداهلل 
ــران  ــته ای ــت پس ــرای صنع ــگراوالدی ب عس

چیســت؟
پــدرم بــه صنعــت پســته بســیار عاقه منــد بــود و 
می شــود گفــت کــه طــی شــصت ســال گذشــته، 
بــا عشــق مراقب ایــن صنعــت بودنــد و فی الواقع 
عاقــه ایشــان بــه ایــن صنعــت در اصــل بــرای 
حفــظ منافــع ملــی بــود و به صــورت فــرع بــرای 

حفــظ منافــع شخصی شــان بــود. 
ــب و  ــی از کس ــا درس های ــرات ی ــه خاط چ
ــد  ــر می کنی ــه فک ــد ک ــاد داری ــه ی ــدر ب کار پ
می توانــد توشــۀ راه تجــار پســته جــوان 

ــد؟ ــور باش کش
ــود  ــن ب ــش ای ــگراوالدی دیدگاه ــوم عس مرح
کــه کســی در صنعــت پســته باقــی می مانــد کــه 
ایــن تجــارت را دوســت داشــته باشــد و ثانیــاً بــا 
پشــتکار، تمــام جوانــب ایــن موضــوع را در نظــر 

بگیــرد و دائمــاً بــه ایــن موضــوع فکــر کنــد.
ایشــان می گفتنــد:» تولیــد و تجارت پســته فکر 
ــه  ــق می شــود ک ــرد و کســی موف ــادی می ب زی
بــا عاقــه و پشــتکار، دائمــاً بــه ایــن موضــوع 
فکــر کنــد و پیگیــر باشــد و اال یــا دچــار ســود 
ــا متضــرر خواهــد شــد و  ناچیــز می شــود و ی

ــد.« در نهایــت ایــن صنعــت را رهــا می کن
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متــن پیــش رو حاصــل گفت و گــو بــا 
هــدی عســگراوالدی دختــر کوچــک اســداهلل 
ــت  ــاس اس ــرکت حس ــگراوالدی از ش عس
کــه بــا ســخاوت، وقــت خــود را در اختیــار 
ــاره  ــو درب ــن گفت و گ ــاد. وی در ای ــا نه م
پســته  صنعــت  در  خانم هــا  حضــور 
می گویــد و امیــد دارد کــه پررنگ تــر در 
ایــن عرصــه ظاهــر شــوند و همچنیــن کــم و 

کیــف کار پــدر را توضیــح می دهــد. 
از  و  کنیــد  معرفــی  را  خودتــان  لطفــًا 

بگوییــد؟ پســته  در  ســابقه تان 
دختــر  هســتم،  عســگراوالدی  هــدی  مــن 
در شــرکت  آقــای عســگراوالدی،  کوچــک 
بازاریابــی  و  فــروش  قســمت  در  حســاس 

دارم. فعالیــت 
قبــل از ایــن، در کار پســته نبودیــد. درســت 

اســت؟
زیــادی  تجــاری  ســفرهای  پــدرم  بلــه، 
درصــد   98 بگویــم  می توانــم  می رفتنــد؛ 
ــم در  ــا ه ــه م ــود ک ــان کاری ب ــفرهای ایش س
بیشــتر مــوارد ایشــان را همراهــی می کردیــم. مــا 
را بــه ماقات های شــان می بردنــد و همــواره 
ــان  ــتند برایم ــه داش ــی ک ــا و خاطرات از تجربه ه

می کردنــد. تعریــف 
در ایــران خیلــی معمــول نیســت کــه 
خانم هــا در بحــث تجــارت پســته ورود 
ــد،  ــای تولی ــر بخش ه ــتر درگی ــد، بیش کنن
برداشــت و فــراوری هســتند. چــه شــد کــه 
ــا  ــد در بخــش تجــارت پســته ب شــما آمدی

ــد؟ ــکاری کنی ــدر هم پ
مــا از بچگــی در خانــواده ای بــزرگ شــدیم 
کــه همــه اش بحــث تجــارت و صــادرات بــود. 
ــب  ــازرگان و کاس ــم ب ــدر بزرگ های ــدرم و پ پ
بودنــد؛ طبیعــی اســت کــه بــه ایــن کار عاقمنــد 
بشــوم. رشــته دانشــگاهی ام مدیریــت بازرگانــی 

اســت.
ــا هســتند  ــی از خانم ه ــا خیل االن در ســطح دنی
ــی از  ــتند، خیل ــال هس ــه فع ــن زمین ــه در ای ک
در  هســتند؛  خانــم  تجاری مــا  طرف هــای 

انگلیــس، ایتالیــا، آلمــان و اســپانیا. امیــدوارم کــه 
در ایــران هــم حضــور خانم هــا در ایــن بخــش 

ــود. ــر ش ــر رنگ ت پ
فکــر می کنیــد حضــور خانم هــا چــه اثــری 

ــته دارد؟  روی کار تجارت پس
ــه یــک  دیــدی کــه خانم هــا و آقایــان نســبت ب
موضــوع دارنــد، معمــوالً بــا هــم متفاوت اســت. 
خانم هــا یــک دقــت نظــر دیگــری دارنــد، آقایان 
یــک قــدرت دیگــری دارنــد کــه کمــک می کنــد 
ــد و از  ــه رشــد کن ــن صنعــت همــه جانب ــا ای ت
ــت  ــورد دق ــب م ــه جوان ــرف و از هم ــه ط هم

قــرار بگیــرد و بهتــر شــود.
شــما چــه چیزهایــی در زمینــه خشــکبار در 
ــا همــکاری  ــا حــاج آق ــی کــه ب طــول مدت

ــد؟ ــاد گرفتی ــان ی ــد از ایش می کردی
خیلــی چیزهــا یــاد گرفتــم. حضــور در شــرکت 
حســاس مثــل حضــور در دانشــگاه اســت. پدرم 
همــواره می گفــت خیلــی چیزهــا را خــدا بایــد 
بــرای آدم بخواهــد، تــو تــاش کــن و از خــدا 

بخــواه کــه کمکــت کنــد.
خیلــی روی تــاش و کوشــش تأکیــد داشــتند، 
ــل  ــی و تحوی ــوش قول ــتری مداری، خ ــه مش ب

ــد. ــت می دادن ــت اهمی ــا کیفی ــول ب محص
حــاج آقــا خودشــان روی کار نظــارت 

مســتقیم داشــتند؟
صــد در صــد. روی تمــام پرســنل و روی 
تمــام کارهایــی کــه مدیــران و همــکاران انجــام 
ــود  ــوری نب ــتند، این ط ــارت داش ــد نظ می دادن
کــه بســپارند بــه یــک مدیــر و بگوینــد که شــما 
نظــارت کــن و خودشــان کاری نداشــته باشــند. 
ــواردی  ــه م ــتر چ ــا بیش ــن نظارت ه در ای

ــود؟ ــان ب مدنظرش
دقت نظر می خواستند و درستی.

بیشــتر  بازارهایــی  چــه  در  شــرکت تان 
می کنــد؟ فعالیــت 

بازارهــای اروپــا، آســیا، روســیه، آفریقــای 
شــمالی.

ــا  ــازار اروپ ــی در ب ــه زمان ــا از چ ــاج آق ح
ــما  ــابقه اش را ش ــد. س ــدا کردن ــور پی حض

می دانیــد؟
اولیــن بــار، حــاج آقــا کارشــان را از بــازار آســیا 
ــازار  ــه ب ــم ب ــد از آن، کم ک ــد. بع ــروع کردن ش

ــا وارد شــدند. ــکا و اروپ آمری
بــود.  زیــره  تجــارت  تجارت شــان،  اولیــن 
بعــد محصــوالت دیگــر ماننــد کشــمش، تخــم 
شــبدر، مغــز هســته برگــه زردآلــو، انجیــر، 

ــد. ــه کردن ــته را اضاف ــران و پس ــا، زعف خرم
پــدرم خیلــی بــه کار عاقــه داشــتند و از بیکاری 

بدشــان می آمــد.
بازاریابــی  بــرای  خاصــی  روش  آیــا 
داشــتند؟ خودشــان بیشــتر اقــدام می کردنــد 
ایــن کار  بــه  یــا شــخص دیگــری را 

؟ نــد د ر می گما
ایشــان خریدارهــا را ماقــات می کردنــد و 
از خواســته های آنهــا مطلــع می شــدند و بــا 
ــن  ــی ای ــد. ط ــر می پرداختن ــادل نظ ــه تب ــم ب ه
ــتان  ــه دوس ــداران ب ــن خری ــتر ای ــال ها بیش س

ــدند. ــل ش ــا تبدی ــاج آق ح
ــا  ــا باغداره ــان ب ــته ارتباط ش ــد پس در خری

ــود؟ چطــور ب
ــی  ــتقیم و بعض ــورت مس ــه ص ــا ب از بعضی ه
ــد.  ــتقیم می خریدن ــورت غیرمس ــه ص ــر ب دیگ
ــنجان   ــان و رفس ــعبه هایی در کرم ــا ش ــاج آق ح
داشــتند کــه آنجــا بیشــتر بــه صــورت مســتقیم 
ــد. بعضــی  ــا می خریدن از کشــاورزها و باغداره
ــان  ــران و در دفترش ــد ته ــا می آمدن از باغداره
از ایشــان مشــورت می گرفتنــد و حــاج آقــا 
تــا جایــی کــه می توانســتند راهنمایی شــان 

می کردنــد. 
ــی چــه  ــن الملل ــای بی ایشــان در کنفرانس ه

نقشــی داشــتند؟
یکــی از ایــن کنفرانس هــای خیلــی مهــم، 
جلســه شــورای جهانی خشــکبار )INC( اســت 
ــزار  ــورها برگ ــی از کش ــاله در یک ــر س ــه ه ک
می شــود. ســال گذشــته در آمریــکا برگــزار 
شــد. حــاج آقــا یکــی از ســفیران آنجــا بودنــد و 
همیشــه از پســته ایــران و تجــار ایرانــی حمایــت 

می کردنــد. 

هدی عسگراوالدی، دختر اسداهلل عسگراوالدی

پدرم دقت نظر می خواستند و درستی
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اگــر امــکان دارد در مــورد نقــش آقــای 
ــس  ــفیر در کنفران ــوان س ــه عن ــگراوالدی ب عس

ــد. ــح دهی توضی
ــتند و  ــی داش ــری وظایف ــال یکس ــول س در ط
می بایســت یکســری آمــار تهیــه می کردنــد، بــا ســفیرهای کشــورهای 
دیگــر همفکــری می کردنــد و یکســری جلســه های مشــاوره ای 
داشــتند تــا بــرای بهتــر شــدن بــازار خشــکبار راهکارهــای مختلــف 

ــد. را بررســی کنن
ــز  ــا چی ــد ی ــذاری بودن ــه قیمت گ ــوط ب ــات مرب ــن تصمیم ای

ــری؟ دیگ
مربوط به قیمت گذاری نبود؛ تولید و کیفیت بود.

جایــی خوانــدم کــه حــاج آقــا تــا 18 هزارتــن پســته در ســال 
صادرکــرده انــد. قاعدتــًا آمــاده ســازی و صــادرات ایــن حجــم 

ــای  ــرای بازاره ــًا ب ــکبار خصوص ــایر خش ــالوه س ــه ع ــته ب پس
ــکان  ــما ام ــد. ش ــد باش ــاده ای نبای ــا کار س ــد اروپ ــختی مانن س

ــد؟  ــه می دانی ــی از چ ــن کاری را ناش ــام چنی انج
اینهــا همــه از همــان قــدرت فکــری و پشــتکاری کــه حاج آقا داشــتند 
نشــآت می گیــرد. ایشــان از دوازده، ســیزده ســالگی پیــش دایی شــان 
ــد،  ــزرگ مــادری مــن بودن حــاج میــرزا عبــداهلل توســلی کــه پــدر ب
ــاالمبور و  ــت و س ــارت پوس ــان تج ــدند. دایی ش ــه کار ش ــغول ب مش
ــا 23  ــدند و در ســن 22 ی ــان جــدا ش ــد از دایی ش ــتند. بع ــه داش پنب
ــمس فرد  ــای ش ــاج آق ــی ح ــا همراه ــاس را ب ــرکت حس ــالگی ش س

تأســیس کردنــد. از ایــن شــراکت بیشــتر از 60 ســال مــی گــذرد.
امــروز در شــرکت حســاس قــرار اســت چــه کســی در جایــگاه 

ایشــان کار کنــد؟ 
شرکت حساس هنوز عزادار این اتفاق ناگوار است.

نقــش پســته بــه لحــاظ جهانــی و خصوصًا 
در بــازار چیــن انکارناپذیــر اســت. از 
ــی  ــی کالگان ــراغ جوزپ ــه س ــن رو، ب ای
ــی خشــکبار  ــس شــورای جهان ــب رئی نای
رفتیــم تــا از زاویــه دیــد وی فعالیت هــای 

ــم.  ــرور کنی ــگراوالدی را م ــداهلل عس اس
ــت مرحــوم  ــی! ســابقه فعالی ــای کالگان آق
جهانــی  شــورای  در  عســگراوالدی 
ــردد و  ــی برمی گ ــه زمان ــه چ ــکبار ب خش
ــتند؟  ــورا داش ــی در ش ــه فعالیت ــان چ ایش
ــو  ــال 1994 عض ــگراوالدی از س ــای عس آق
شــورای جهانــی خشــکبار )INC( شــد. مــن 
بــه عنــوان یکــی از اعضــای هیئــت مؤسســین 
ــه از وی  ــحالم ک ــی خوش ــورا خیل ــن ش ای
ــان  ــدد. ایش ــا بپیون ــازمان م ــه س ــتم ب خواس
ــران  ــکبار ای ــات و خش ــت مغزج ــای صنع پ
ــرد.  ــاز ک ــی خشــکبار ب ــه شــورای جهان را ب
ــران  ــده کشــور ای ــن نماین عســگراوالدی اولی
ــم  ــال 2004 ه ــود و از س ــا ب ــازمان م در س
ــی در  ــش مهم ــا نق ــت امن ــت هیئ ــه عضوی ب
ــازمان  ــن س ــی ای ــای اصل ــبرد فعالیت ه پیش

ــد. دارد، در  آم

ــت  ــع صنع ــش ایشــان در پیشــبرد مناف نق
ــی  ــاظ فن ــه لح ــود؟ ب ــه ب ــکبار چ خش
در تجــارت خشــکبار چــه جایگاهــی 

ــتند؟ داش
تأثیرگذارتریــن  از  یکــی  عســگراوالدی 
حــل  بــرای  تــاش  در  شــخصیت ها 
معضــات مربــوط بــه آفاتوکســین در پســته 
ایــران بــود. بــرای حمایــت، توســعه و حفــظ 
ــران  منافــع صنعــت مغزجــات و خشــکبار ای
زحمــات زیــادی کشــید، جلســات متعــددی 
ــران تشــکیل مــی داد  ــی ای ــاق بازرگان را در ات
و مــن را بــه مقامــات بلندپایــه ایــران معرفــی 
می کــرد. صــدای عســگراوالدی صــدای مهــم 
و محترمــی در صنعــت مغزجــات و خشــکبار 

ــود. ــران ب ای
ــت  ــاه از فعالی ــک خاطــره کوت چنانچــه ی
ــه  ــکبار ب ــارت خش ــوزه تج ــان در ح ایش

ــد. ــد، بفرمایی ــاد داری ی
بلــه، یــادم اســت در جلســه ای در لنــدن 
بودیــم. داشــتم بــا موبایلــم کار می کــردم 
کــه بــه مــن گفــت: »پینــو، ســعی کــن 
ــه حافظــه  ــرای پیشــبرد کارهایــت خیلــی ب ب

موبایلــت تکیــه نکنــی وگرنــه حافظــه و مغــز 
خــودت تنبــل می شــوند.«

هــر نکتــه ای کــه دوســت داریــد از 
ــا کار،  ــه ب ــان، مواجه ــر ایش ــوع تفک ن
ــارت  ــوص تج ــه در خص ــی ک دغدغه های
خشــکبار مطــرح می کردنــد و یــا احتمــااًل 
ــما در  ــا ش ــه ب ــی ک ــا و ایده های آرزوه

ــد. ــح دهی ــتند را توضی ــان می گذاش می
ــه می کنــم؛ تــاش  ــه خاص در چنــد کلم
بــرای جهانــی کــردن پســته، اعتقــاد بــه بــازار 
ــن. ــازار چی ــه ب ــاز کــردن راه پســته ب آزاد، ب

جوزپی کالگانی، یکی از بنیان گذاران و عضو هیئت مدیره شورای جهانی خشکبار:

اسداهلل در عرصه جهانی
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بمانجــان ندیمــی- گویــا همــه داشــتند زندگی 
ــط  ــن فق ــه ای ــد. البت عــادی شــان را می کردن
ظاهــر ماجــرا بــود. لبخنــد می زدنــد؛ امــا تــه 
چهره شــان غمــی بــود کــه دلیلــش را به خوبی 
ــعی  ــاس« س ــان »حس ــتم. سیاه پوش می دانس
ــه  ــدود دو هفت ــت ح ــد از گذش ــد بع می کنن
ــی  ــگراوالدی، کم ــا عس ــاج آق ــوت ح از ف
ــرکت  ــای ش ــا کاره ــد ت ــان بیاین ــه خودش ب
انجــام شــود. عکــس حــاج آقــا پشــت یــک 
ــد  ــن چن ــا همی ــه ت ــد ک ــان می ده ــز، نش می
روز پیــش، یکــی از مشــهورترین تجــار ایرانی 
ــابی  ــش حس ــروز جای ــته و ام ــا می نشس آنج
ــز و  ــان می ــابه هم ــا مش ــت. ام ــی اس خال
مشــابه همــان وســایل را حــدود یــک متــر و 
ــردی  ــد. پیرم ــود دی ــر می ش ــم آن طرف ت نی
ــا در  ــن روزه ــه ای ــت ک ــز اس ــت آن می پش
غــم از دســت دادن رفیــق و شــریک 65 
ســاله اش به ســر می بــرد. نگاه هــای گاه و 
بــی گاه او در حیــن صحبت مــان بــه صندلــی 
خالــی حــاج آقــا، خــود راوی ســال ها 
خاطــره اســت کــه در ذهنــش بی صــدا 
مــرور می شــود. »محمدحســن شــمس فــرد«، 
همــان مــردی اســت کــه از ابتــدا بــا مرحــوم 
اســداهلل عســگراوالدی کارش را شــروع کــرد. 
رفیقــی بــود کــه شــریک شــد و شــریک ماند 
و تــا روز آخــر میزهایشــان هــم از هــم جــدا 
ــوم  ــا مرح ــش ب ــا از خاطرات ــم ت ــد. رفتی نش
ــرور بعضــی از  ــا م حــاج اســداهلل بپرســیم. ب
ــی  ــن بعض ــا گفت ــد و ب ــا می خندی خاطره ه
ــکان  ــانه حســرت ت ــه نش ــر ســرش را ب دیگ
مــی داد و آهــی از دل بــرون مــی داد. می گفــت 
برایــم ســخت اســت کــه بــه شــرکت بیایــم و 
جــای خالــی اش را ببینــم. حــق هــم داشــت. 
دیگــر بعــد از 65-60 ســال، کار از رفاقــت و 
ــک روح در  ــود ی ــذرد و می ش ــراکت می گ ش
دو بــدن. از او پرســیدم راز ماندگاری شــراکت 
و رفاقت تــان چــه بــود؟ و او در پاســخ گفــت 
هــر گاه یکــی ســنگ »مــن« اســت، آن یکــی 

ــدم؛  ــاه می آم ــود. کوت ــن« ش ــم م ــد »نی بای
ــد،  ــی می ش ــی عصبان ــردم؛ وقت ــث نمی ک بح
آرام می مانــدم. اینهــا باعــث شــد ایــن همــه 

ســال کنــار هــم بمانیــم.
ــار  ــال ها کن ــما س ــرد! ش ــمس ف ــای ش  آق
ــریک و  ــوان ش ــگراوالدی به عن ــوم عس مرح
رفیــق بودیــد. نحــوه آشــنایی تان بــا مرحــوم 
ــود و چــه شــد کــه  عســگراوالدی چطــور ب
ــد؟  ــریک ماندی ــم ش ــا ه ــال ب ــه س ــن هم ای
ــن  ــه ای ــدت ب ــراکت طوالنی م ــران ش در ای
ــج نیســت. اغلــب شــرکا  ــدان رای شــکل چن

ــد. ــکل برمی خورن ــه مش ــر ب ــا یکدیگ ب
مــا از دوران نوجوانــی یعنــی حــدود 16-17 
ســالگی بــا هم آشــنا شــدیم. مــن در دفتــر دایی ام 
کار می کــردم کــه او کارش واردات چــای و قنــد 
ــی اش  ــر دای ــم در دفت ــداهلل ه ــود. اس ــکر ب و ش
ــاالمبور و  ــادرات س ــه کارش ص ــرد ک کار می ک
ــا از کاس هــای شــبانه  ــود. آشــنایی م پوســت ب
ــا مدرســه را به صــورت  مدرســه شــروع شــد. م
شــبانه می رفتیــم. هــم مــن و هــم اســداهلل. 
دیپلم مــان را شــبانه گرفتیــم. بعــد از آن هــم 
ــگاه  ــی وارد دانش ــم. وقت ــگاه رفتی ــم دانش ــا ه ب
شــدیم بــا هــم شــرکت تشــکیل دادیــم. به دلیــل 
اینکــه دو، ســه ســال طــول کشــید تــا توانســتیم 
دیپلــم بگیریــم. تصمیــم گرفتیــم هــر دو از پیــش 

دایی هایمــان بیــرون بیاییــم و مســتقل کار کنیــم. 
در نتیجــه قــرار شــد کــه جایــی را بگیریــم و بــا 

ــم. ــراکتی کار کنی ــورت ش ــم به ص ه
ــکل  ــما ش ــن ش ــاد بی ــن اعتم ــور ای  چط

گرفــت؟
ــتی مان  ــم، دوس ــکاس بودی ــم هم ــا ه ــی ب وقت
از  اعتمــاد  ایــن  شــد.  صمیمــی  رفته رفتــه 
ــد.  ــود آم ــان به وج ــه بین م ــان دوران مدرس هم
حــدود 5 تــا 6 ســال طــول کشــید و همدیگــر را 
ــم  ــم گرفتی ــد از آن تصمی خــوب شــناختیم و بع
ــدون  ــه ب ــود ک ــور نب ــه شــریک شــویم. این ط ک
ــی  ــا خیل ــر دوی م ــم. ه ــاد کنی ــناخت اعتم ش
ــاعت 7.5  ــح س ــا از صب ــم. م ــختکوش بودی س
از خانــه بیــرون می آمدیــم. بعضــی وقت هــا 
ــا  ــم. ت ــان بودی ــر کارم ــم س ــن ه ــر از ای زودت
حــدود 11-10 شــب هــم کار می کردیــم. آن 
ــم.  ــه بودی ــی را گرفت ــد جای ــان در ســرای امی زم
ــبه  ــه کس ــاً هم ــم، تقریب ــه می رفتی ــی به خان وقت
ــد.  ــرده بودن ــل ک ــان را تعطی ــا حجره هایش آنج

ــد. ــرکار بودن ــاعت 8 س ــا س ــاً ت ــا نهایت آنه
 شــما در آن دوره تصمیــم گرفتیــد به دانشــگاه 
ــدان  ــان چن ــه آن زم ــی ک ــد. در صورت بروی
اهمیتــی بــه دانشــگاه رفتــن نمی دادنــد. چــرا 

ایــن تصمیــم را گرفتیــد؟
الزم بــود. عــاوه بــر دانشــگاه مــن کاس 

یار عسگراوالدی سکوتش را شکست؛ از دوستی تا تجارت
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ــم.  ــم می رفت ــی ه انگلیس
ــا  ــا خارجی ه ــا ب چــون م
ــود  ــم. الزم ب کار می کردی
زبــان انگلیســی را یــاد 
ــتری هایمان  ــا مش ــتیم ب ــد می توانس ــم. بای بگیری
ــک  ــود. ی ــان ب ــه زندگی م ــم. الزم ــرف بزنی ح
تاجــر بایــد ایــن کار را انجــام دهــد. مــا بــا هــم 
ــی  ــم. وقت ــگاه بروی ــه دانش ــم ب ــم گرفتی تصمی
ــدیم.  ــگاه ش ــد وارد دانش ــام ش ــه مان تم مدرس
ــدم؛ امــا خوشــم  مــن اول ادبیــات فارســی خوان
نیامــد. اســداهلل زبــان انگلیســی خوانــد. البتــه در 
کاس رشــته دیگــر کــه مرتبــط بــا حقــوق بــود 
ــد  ــه آن کاس عاقه من ــرد. ب ــرکت می ک ــم ش ه
بــود. اجــازه گرفتــه بــود از اســتاد و ســر 
کاســش حاضــر می شــد. مــن یک ســال دیرتــر 

از اســداهلل فارغ التحصیــل شــدم.
 وقتــی هــر دو دانشــگاه بودیــد چطــور 
ــد؟  ــظ کنی ــب وکارتان را حف ــتید کس توانس

نمی آمــد؟ کــم  زمان تــان 
مــا در کاس هــای عصــر دانشــگاه شــرکت 
ــن  ــت م ــه او کاس داش ــی ک ــم. زمان می کردی
می مانــدم.  شــرکت  در  و  نمی گرفتــم  کاس 
ــی  ــد. نوبت ــرکت می مان ــد در ش ــا بای ــی از م یک
ــیس  ــرکت تأس ــال 1339 ش ــا س ــم. م می ماندی
ــم کار  ــا ه ــل از آن ب ــال قب ــا دوس ــم. ام کردی
کــه  بــود   1342 ســال  حــدود  می کردیــم. 

ــم. ــگاه رفتی دانش
ــاره  ــی را اج ــدا جای ــرکت در ابت ــرای ش  ب

ــد؟ ــرده بودی ک
نــه؛ ســرقفلی اتــاق کوچکــی را در ســرای امیــد 
خریدیــم. آن زمــان در ســرای امیــد، تمــام 
ــود.  ــم ب ــار ه ــک کن ــای کوچ ــا اتاق ه حجره ه
ــاق  ــت، ات ــق گرف ــبی مان رون ــی کاس ــی کم وقت
ــاق  ــا آن ات ــم و ب بغــل دســتی اش را هــم خریدی
ــد وقــت بعــد یــک  ــم. چن کوچــک یکــی کردی
اتــاق دیگــر را هــم بــه آن دو تــا اضافــه کردیــم. 
بعــد از مدتــی کــه دیگــر کارمــان حســابی 
گرفتــه بــود، دیدیــم جایمــان کوچــک اســت. در 
خیابــان ســپهبد قرنــی یــک ســاختمان خریدیــم 
و ســال ها آنجــا بودیــم. بعــد از آن هــم بــه 
ــان مطهــری نقــل مــکان کردیــم  ســاختمان خیاب

ــتیم. ــا هس ــه اینج ــت ک ــال اس و 20 س
 آقــای شــمس فــرد! زمانــی بــا مرحــوم حــاج 

آقــا عســگراوالدی شــریک شــدید، بیــن 
ــف  ــبی تعری ــرای کاس ــده ای را ب ــان قاع خودت
کردیــد؟ منظــورم ایــن اســت کــه قرارومداری 

ــتید؟ ــبی گذاش ــار کاس ــیوه و رفت در ش
موضــوع اولــی کــه مدنظــر مــا بــود احتــرام بــه 
ــی از شــما جنســی  ــی وقت ــود. یعن ــردم ب ــال م م
ــول  ــه پ ــم ک ــف بدان ــودم را موظ ــرم، خ می خ
شــما را پرداخــت کنــم. بــر ایــن اســاس هــم مــا 
توانســتیم کم کــم شــهرت پیــدا کنیــم. بــا اینکــه 

چنــدان ســن و ســالی هــم نداشــتیم.
ــا  ــان را ب ــم صادرات ت ــه می دان ــا ک ــا آنج  ت

زیــره شــروع کردیــد. درســت اســت؟
ــی وارد کار تجــارت زیره ســبز  ــا در جوان ــه؛ م بل
شــدیم. از کاشــمر و مشــهد و نیشــابور و ســبز وار 
زیــره می خریدیــم و صــادر می کردیــم. بیشــترین 

زیــره را هــم بــه آمریــکا صــادر می کردیــم.
 چطــور بازاریابــی می کردیــد؟ آن زمــان 
ــه  ــود. ن ــاد ب ــی زی ــای ارتباط محدودیت ه
ــد  ــدان می ش ــی چن ــه حت ــود و ن ــت ب اینترن

ــرد؟ ــتفاده ک ــن اس از تلف
ــینید  ــود. االن می نش ــکلی ب ــیار مش ــه، کار بس بل
پــای کامپیوتــر و طــرف مقابــل شــما هــم 
در کشــور دیگــر پــای سیســتم می نشــیند و 
ــم  ــه ه ــک دقیق ــد؛ ی ــه می کنی ــان را مبادل کاالیت
ــود.  ــور نب ــان این ط ــا آن زم ــد. ام ــول نمی کش ط
ــود  ــوری وج ــراف غیرف ــوری و تلگ ــراف ف تلگ
داشــت. تلگــراف فــوری ظــرف 12 ســاعت 
بــه طــرف مقابــل مــا می رســید و تلگــراف 
ــداهلل  ــن و اس ــاعت. م ــرف 24 س ــوری ظ غیرف
ــه و در  ــراف خان ــم تلگ ــب ها می رفتی ــر ش آخ
صــف می ایســتادیم. مــن در صــف تلگراف هــای 
ــی.  ــای خارج ــف تلگراف ه ــی و او در ص داخل
هــم  ایــران  شهرســتان های  بــا  مــا  چــون 
به صــورت تلگرافــی معاملــه می کردیــم. بــه هــر 
ــه می خواســتیم بفروشــیم، را  ــی را ک حــال کاالی
بایــد از خریــداران داخلــی تهیــه می کردیــم. تلفن 
ــتیم از  ــت می خواس ــر وق ــود. ه ــرار نب ــم برق ه
تلفــن اســتفاده کنیــم، می رفتیــم بــه تلفــن خانــه. 
ــرای دفتــر تلفــن  ــاد و مــا ب بعدهــا تلفــن راه افت
خریدیــم و از آن طریــق توانســتیم بــا خریــداران 

ــم. ــرار کنی ــاط برق ــندگان ارتب و فروش
ــان  ــی برایت ــره خیل ــادرات زی ــا کار ص  گوی
گرفتــه بــود، چون بــه مرحــوم عســگراوالدی 

می گفتنــد ســلطان زیــره. داســتان ایــن لقــب 
ــد؟ ــا می آی از کج

بگذاریــد برایتــان یــک مســاله را بگویــم تــا 
بدانیــد چقــدر در زیــره مشــهور شــدیم. در 
ــه.  ــورس ادوی ــام ب ــه ن ــود ب ــورک بورســی ب نیوی
آنهــا قیمــت زیره شــان را نمی دانســتند تــا زمانــی 
کــه تلگــراف شــرکت »حســاس« را کــه شــرکت 
مــا بــود دریافــت می کردنــد. یعنــی زیــره معاملــه 
ــم.  ــن می کردی ــت را تعیی ــا قیم ــا م ــد ت نمی ش
ایــن شــد کــه آنهــا بــه »حســاس« لقــب »ســلطان 
زیــره« را دادنــد. آنهــا ایــن لقــب را بــه مــا دادنــد. 
ــود. ــره، شــرکت حســاس ب ــع ســطان زی در واق

 مشتری ها را چطور پیدا می کردید؟
کــه  مکــرری  مســافرت های  در  هــم  مــا 
ــان  ــم آن زم ــم و ه ــی می کردی ــم بازاریاب می رفتی
ــام تجــار همــه  یــک دیکشــنری هایی بــود کــه ن
دنیــا در آن بــود. تجــار بــه تفکیــک هــر کشــور 
در آن آورده شــده بــود و زمینــه فعالیت شــان 
ــم در آن دیکشــنری  ــا ه ــود. م ــم مشــخص ب ه
ــا  ــته کاری م ــه در رس ــتری هایی ک ــال مش به دنب
ــه آن  ــم ب ــد از آن می رفتی ــتیم. بع ــد، می گش بودن
کشــورها کــه ببینیــم آیــا اســم و رســمی کــه در 
ایــن دیکشــنری از آن تاجــر اعام شــده، درســت 
ــر  ــت و آن تاج ــه ای اس ــازه زیرپل ــا مغ ــت ی اس
ــا  ــت ت ــاه هف ــی در م ــت. گاه ــه اس ــی گفت الک

ــم. ــافرت بودی ــت روز مس هش
این قــدر  توانســتید  جوانــی  در  شــما   
پیشــرفت کنیــد. رقبایتــان احتمــاالً آن موقــع 
بــزرگان بــازار بودنــد. برایشــان ســنگین نبــود 
ــد بازارشــان را  ــه دو جــوان توانســته بودن ک

ــد؟  ــب کنن تصاح
ــتیم  ــکار داش ــک هم ــان ی ــاد دارم آن زم ــه ی ب
کــه او هــم خیلــی در زیــره ســابقه دار بــود. 
کار  زیــره  بــازار  در  پســرانش  و  خــودش 
ــد  ــت کن ــا رقاب ــا م ــه ب ــرای اینک ــد. ب می کردن
ــا  ــا دو ت ــه اینه ــت ک ــان می گف ــه خریدارانم ب
دانشــجو هســتند و آمده انــد در بــازار و بــه آنهــا 
ــد.  ــش کن ــدا رحمت ــرد. خ ــاد ک ــود اعتم نمی ش
ــد  ــد و دی ــال ش ــودش بی خی ــی خ ــد از مدت بع
کــه کارمــان رونــق گرفتــه اســت. مــا ســودمان را 
ــا قیمــت  ــه مشــتری هایمان ب ــم و ب کــم می کردی
ــع  ــا طم ــا آنه ــم. ام ــس می فروختی ــن جن پایی
می گذاشــتند.  بــاال  قیمت هــای  و  می کردنــد 
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ــن  ــان ای ــن و اســداهلل نظرم ــد. م ــم نمی توانســتند کار کنن ــن ه ــرای همی ب
ــیم. در  ــته باش ــاد داش ــم کار زی ــم و حج ــم بگذاری ــت ک ــه قیم ــود ک ب
ــاد شــد و  ــاد شــد. خریدمــان از شهرســتان ها زی نهایــت فعالیت هایمــان زی
شــهرت مان پیــش فروشــندگان هــم زیــاد شــد. بعــد از مدتــی کارخانــه ای 
ــم  ــوئیس خریدی ــتگاهی را از س ــه آن دس ــم ک ــدازی کردی ــهد راه ان در مش
بــرای بوجــاری )تمیــز کــردن(. تــا قبــل از آن بوجــاری بــا الک هــای دســتی 
ــا 5 درصــد،  ــا الــک می گرفتنــد. 4 ت انجــام می شــد. آشــغال های مــواد را ب
ــک  ــا ال ــه ب ــان کاری را ک ــع هم ــه در واق ــود. در کارخان ــواد ب ــات م ضایع
ــل بمــب در مشــهد  ــم. مث ــا دســتگاه انجــام می دادی ــا ب ــد م انجــام می دادن
ــتاندارد و  ــس اداره اس ــم رئی ــان ه ــدازی کارخانه م ــرای راه ان ــرد. ب صــدا ک
ــاح  ــر افتت ــد. خب ــاح کردن ــد و افتت ــدار و شــهردار وقــت مشــهد آمدن فرمان
ــا پیچیــد کــه »حســاس« زیره هــا را به صــورت  ــه در تمــام دنی ایــن کارخان
ــد و  ــل می ده ــز تحوی ــره تمی ــد زی ــد و 99 درص ــاک می کن ــه ای پ کارخان
ــل از آن در  ــته باشــد. قب ــره آشــغال داش ــه زی ــکان دارد ک ــک درصــد ام ی
ایــران ایــن کار را انجــام نمی دادنــد و بــا همــان روش ســنتی زیــره را الــک 
ــود. بعضــی  ــا 12 درصــد آشــغال قاطــی جنــس ب ــد کــه گاهــی ت می کردن
از کشــورها هــم وقتــی ایــن زیــره را می خریدنــد، خودشــان مجــدداً پــاک 
ــم.  ــه انجــام می دادی ــان در کارخان ــا بســته بندی را هــم خودم ــد. م می کردن
ــورس  ــم از ب ــه ای ه ــان تقدیرنام ــی آن زم ــود. حت ــک ب ــورت اتوماتی به ص
ادویــه نیویــورک بــه مــا دادنــد به عنــوان شــرکتی کــه بهتریــن جنــس را بــه 
آنهــا می فروشــیم. بعــد از آن همــکار دیگرمــان، همــان کــه اشــاره کــردم کــه 

ــا را  ــل کار م ــد و مث ــرد، ماشــین آالت خری ــت می ک ــا رقاب ــا م ب
انجــام داد. بعــد از زیــره هــم صــادرات پنبه، کشــمش، 

برگــه و اینهــا را انجــام دادیــم. امــا بــه تدریــج 
ــو کــم شــد.  برگــه کــم شــد، چــون زردآل

ــد  ــه بودن ــا را فروخت ــاورزان زمین ه کش
و بعضــی از زمین هــای کشــاورزی بــه 
ســاختمان تبدیــل شــده بــود. مــا مغــز 

ــم. ــادر می کردی ــم ص ــو را ه زردآل
ــازار، کاال  ــاز ب ــاس نی ــما براس  ش

صــادر می کردیــد؟
ــه صــادرات یــک  ببینیــد! مــا دســت ب

محصــول می زدیــم، وقتــی می دیدیــم 
ــه  ــق هســتیم، ادام ــه در آن محصــول موف ک

ــاد.  ــاق افت ــن اتف ــره همی ــًا، در زی ــم. مث می دادی
ــازار  ــم ب ــم و دیدی ــادر کردی ــول را ص ــن محص ــا ای م

خوبــی دارد، بــه همیــن دلیــل هــم ادامــه دادیــم. تــا جایــی کارمــان 
را ادامــه دادیــم کــه خربــزه مشــهد عمــل آمــد. تــا قبــل از آن چیــزی بــه نام 
خربــزه مشــهد در بــازار نبــود. کشــاورزانی کــه زیــره را کشــت می کردنــد، 
ــم  ــت و زود ه ــر اس ــهد راحت ت ــزه مش ــت خرب ــت و برداش ــد کاش دیدن
پولــش بــه دست شــان می رســد. بنابرایــن نصــف زمین هــای زیــره، رفــت 
زیــر کشــت خربــزه. ایــن شــد کــه زیــره کــم شــد. فکــر کنیــد یــک دوره 
20 تــا 25 هــزار تــن محصــول زیــره داشــتیم؛ ولــی االن در ســال 2 هــزار 

ــل از  ــن دلی ــه ای ــم ب ــا ه ــم. م ــره نداری ــم زی ــن ه ت
کاالهــای دیگــر کنــار زیــره اســتفاده کردیــم. دیدیــم 
ــر  ــت و گران قیمت ت ــی اس ــم کاالی خوب ــته ه پس
ــن،  ــم دارد. بنابرای ــتری ه ــت و مش ــه اینهاس از هم

ــی  ــک زمان ــه دارد. ی ــوز هــم ادام ــم و هن صــادرات پســته را شــروع کردی
4 کارخانــه کشــمش و دو کارخانــه برگــه داشــتیم. امــا همــه را بــه تدریــج 

تعطیــل کردیــم.
 همه را هم با مرحوم عسگراوالدی شریک بودید؟

بلــه، همــه را شــراکتی راه انداختیــم. همــه آنهــا بــه نــام حســاس بــود. بــه 
نــام مــن یــا اســداهلل نبــود.

ــداهلل  ــن و اس ــم حس ــق اس ــم از تلفی ــرکت تان ه ــم ش ــتی اس  راس
ــت؟ اس

ــت  ــه اداره ثب ــرکت مان ب ــت ش ــرای ثب ــف را ب ــم های مختل ــا اس ــه، م بل
دادیــم؛ امــا همــه آنهــا رد شــد. چــون مثــل آن اســم وجــود داشــت. مــن بــه 
ــا اســم خودمــان بســازیم. اســم مــن  اســداهلل گفتــم اســم شــرکت مان را ب
حســن اســت و اســم تــو هــم اســداهلل. ح و ســین را از حســن برداریــم و 
الــف و ســین را از اســداهلل؛ می شــود حســاس. او هــم قبــول کــرد. اســم را 
بــه اداره ثبــت شــرکت ها دادیــم و آنهــا هــم قبــول کردنــد. ایــن شــد کــه 

ــد. اســم شــرکت مان حســاس ش
 آقــای شــمس فرد شــما بــا اینکــه ســال ها بــا مرحــوم عســگراوالدی 
ــوع را  ــن موض ــه ای ــه جامع ــیاری از عام ــا بس ــد، ام ــریک بوده ای ش
ــت  ــتید. درس ــانه ای نیس ــم رس ــدان ه ــتند. چن نمی دانس

ــنیده ایم. ــر ش ــما را کمت ــم ش ــت؟ اس اس
ــام،  ــرف ام ــد، از ط ــاب ش ــه انق ــد از آنک بع
ــاق  ــه ات ــدند ک ــور ش ــر مام ــت نف هش
از  یکــی  کننــد.  اداره  را  بازرگانــی 
ــد  ــه می دانی ــور ک ــم همان ط ــا ه آنه
درحال حاضــر  بــود.  اســداهلل 
از آن هشــت نفــر فقــط آقــای 
میرمحمدصادقــی و آقای خاموشــی 
در قیــد حیــات هســتند. اســداهلل کــه 
وارد اتــاق شــد، حجم کارهــا در اتاق 
زیــاد بــود. کارهــای حســاس بیشــتر بــه 
ــتر  ــم بیش ــانه ها ه ــد. رس ــذار ش ــن واگ م
بــا اتــاق بازرگانــی در تمــاس بودنــد. کارهــای 
تشــکلی اســداهلل هــم روزبــه روز زیادتــر می شــد، بــه 

ــود. ــروف ب ــتر مع ــل او بیش ــن دلی همی
ــدگان  ــه صادرکنن ــس اتحادی ــم رئی ــه می دان ــا ک ــا آنج ــم ت ــما ه  ش

ــران هســتید. خشــکبار ای
بلــه، مــن حــدود 31 ســال اســت کــه رئیــس ایــن اتحادیــه هســتم. البتــه 
ــن  ــالگی اش را جش ــته 50 س ــال گذش ــاله دارد. س ــت 50 س ــه قدم اتحادی
گرفتیــم. چنــد بــار هــم اســتعفا نوشــتم، ولــی قبــول نکردنــد. می خواهــم 
ــت  ــد. باالخــره کهول ــول کنن ــد قب ــار بای ــن ب ــاز هــم اســتعفا بدهــم و ای ب

ــول  ــک محص ــادرات ی ــه ص ــت ب ــا دس م

کــه  می دیدیــم  وقتــی  می زدیــم، 

در آن محصــول موفــق هســتیم، ادامــه 

ــاق  ــن اتف ــره همی ــًا، در زی ــم. مث می دادی

افتــاد. مــا ایــن محصــول را صــادر کردیــم 

ــن  ــه همی ــی دارد، ب ــازار خوب ــم ب و دیدی

ــم. ــه دادی ــم ادام ــل ه دلی
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ســن اجــازه نمی دهــد کــه 
زیــاد کار کنــم. صــادرات 
ــا در  ــکبار آن زمان ه خش
ســال بــه 50 هــزار دالر و 
60 هــزار دالر هــم نمی رســید. امــا االن از همیــن 
ــارد  ــدود 3 میلی ــد ح ــکبار درآم ــادرات خش ص
دالری داریــم. بــه هــر حــال کارهایــی را در 
ایــن اتحادیــه انجــام دادیــم کــه بتوانیم صــادرات 
خشــکبار را بهبــود بدهیــم. هنــوز هــم خشــکبار 
ــایر  ــوالت س ــتر از محص ــا بیش ــران را در دنی ای
ــدگان  ــه اگــر صادرکنن کشــورها می پســندند. البت
مــا هــم در کیفیــت محصــوالت تقلــب و تخلــف 

نکننــد.
ــرکت  ــما در ش ــه ش ــاده ک ــاق افت ــا اتف  آی
حســاس در کارتــان تخلــف یــا تقلــب کنید؟ 
تحــت  همیشــه  محصوالت تــان  کیفیــت 

ــود؟ ــان ب ــارت خودت نظ
ــن  ــه ای ــم ب ــه ه ــم و همیش ــف نکردی ــا تخل م
موضــوع حساســیت داشــتیم. امــا یــک بــار 
داســتانی برایمــان درســت شــد کــه بــد نیســت 
ــه اروپــا  ــادام تلــخ را ب شــما هــم بشــنوید. مــا ب
بــه خصــوص اروپــای شــرقی صــادر می کردیــم. 
ــای  ــرص بادام ه ــا ق ــر و پ ــتری های پ ــا مش آنه
ــای  ــت بادام ه ــه قیم ــه رفت ــد. رفت ــا بودن ــخ م تل
ــت  ــه قیم ــید ب ــت و رس ــاال رف ــا ب ــخ در دنی تل
بــادام شــیرین. بعــد از مدتــی هــم بــادام تلــخ از 
ــخ  ــادام تل ــر شــد، چــون ب ــادام شــیرین گران ت ب
کــم شــده بــود. یــک بــار یکــی از مشــتری های 
اروپایــی مــا عصبانــی شــد و گفــت ایــن 
ــم  ــد. گفتی ــن می ده ــوی تعف ــخ ب ــای تل بادام ه
ــته بندی  ــی بس ــم و وقت ــان ناظری ــه خودم ــا ک م
می کننــد بــاالی سرشــان هســتیم. ولــی بــا 
ــه و  ــه کارخان اســداهلل تصمیــم گرفتیــم برویــم ب
ســر بزنیــم ببینیــم چــه خبراســت. رفتیــم آنجــا. 
یــک مشــت بــادام را از کیســه درآوردیم و تســت 
کردیــم. مــن دانه دانــه بادام هــا را خــوردم. اولــی 
ــود.  ــود. بعــدی تلــخ ب ــادام شــیرین ب و دومــی ب
همین طــور آن بادام هــا را کــه بــه مــا داده بودنــد 
تســت کردیــم و متوجــه شــدیم کــه همان هایــی 
کــه از آنهــا بــادام تلــخ می خریدیــم، بــادام 
شــیرین و تلــخ را بــا هــم قاطــی کرده انــد و بــه 
مــا فروخته انــد. قیمــت کــه بــاال رفتــه بــود، بــادام 
شــیرین را قاطــی بــادام تلــخ کــرده بودنــد کــه به 
قیمــت باالتــر بفروشــند. بــه مشــتری مان گفتیــم 

ــف  ــش تعری ــم و برای ــان را فهمیده ای ــه جری ک
کردیــم. امــا مشــتری اروپایــی دیگــر از مــا بــادام 
ــب  ــور تقل ــه این ط ــی ک ــت جای ــد و گف نخری
ــد.  ــن باش ــان م ــورد اطمین ــد م ــد، نمی توان کنن
ــن بادام هــا  ــود و ای ــه کــرده ب ــی هزین او هــم کل
را در شــکات بــه کار بــرده بــود و محصــوالت 
غذایــی دیگــری بــا آن درســت کــرده بــود. ایــن 
را تعریــف کــردم کــه بدانیــد مــا در ایــران ایــن 
ــی  ــم کل ــن االن ه ــم. همی ــم نداری ــوارد را ک م
ــر  ــی، س ــتری های اروپای ــم از مش ــکایت داری ش
همیــن مســائل. یــک شــرکت نامــه نوشــته بــود 
ــش ارســال شــده، لنگــه  ــه برای ــاری ک ــه در ب ک
کفــش پاســتیکی پیــدا کــرده اســت. اگــر کســی 
کار درســت و صحیــح انجــام بدهــد، حتمــًا 

موفــق می شــود.
 آقــای شــمس فــرد خیلی هــا از دور زندگــی 
شــما و امثــال مرحــوم عســگراوالدی را کــه 
می بیننــد تصــور می کننــد کــه همیشــه 
ــدارزاده  ــما پول ــت. ش ــوده اس ــور ب همین ط

ــد؟ بودی
ببینیــد! نــه اســداهلل از خانــواده پولــداری بــود و 
ــواده ضعیفــی داشــتیم.  ــا هــر دو خان ــه مــن. م ن
خانــواده مــن حتــی متوســط هــم نبودنــد. 
ــن و اســداهلل  ــا م ــم. ام ــر از متوســط بودی پایین ت
ــول  ــد در ط ــار دارن ــا انتظ ــم. جوان ه کار کردی
یک ســال بشــوند مثــل عســگراوالدی؛ خــب 

نمی شــود. امــکان نــدارد.
 کار پدر شما چه بود؟

آن زمــان بــه او می گفتنــد بقــال. عطــاری و 
بقالــی در آن دوره یکــی بــود. مــا 5 بچــه بودیــم. 

ــر. ــم. دو دخت ســه پســر بودی
 چرا شما از بچگی کار کردید؟

ــواده باشــم.  مــن می خواســتم کمــک خــرج خان
ــم  ــه ه ــه بقی ــودم. البت ــواده ب ــوم خان ــه س بچ
کار می کردنــد. یکــی از برادرهایــم در بانــک 
ــرکار اتومبیــل  ــود و یکــی هــم تعمی ــی ب بازرگان

شــد.
 شــما و مرحــوم عســگراوالدی هیچ وقــت در 

کار دعوایتــان نشــد؟ اختالف نظــر نداشــتید؟
اگــر دعــوا می کردیــم کــه رفاقــت و شــراکت مان 
ــتیم  ــر داش ــه اختاف نظ ــورد. البت ــم می خ ــه ه ب
و ایــن هــم طبیعــی بــود. امــا مــن و اســداهلل بــا 
ــا  ــن حرف ه ــًا ای ــم. اص ــم نکردی ــر ه ــم قه ه
ــی  ــد وقت ــل باش ــه عاق ــی ک ــود. کس ــه ب بچه گان

ــد آرام  ــود بای ــی می ش ــش عصبان ــرف مقابل ط
بمانــد. اگــر هــر دو عصبانــی شــوند همــه چیــز 
ــان را  ــت اتاقم ــا هیچ وق ــورد. م ــم می خ ــه ه ب
ــم. از همــان اول همین طــور  از هــم جــدا نکردی
بــود. چــه زمانــی کــه یــک اتــاق کوچک داشــتیم 
و چــه زمانــی کــه ســاختمان چنــد طبقه. همیشــه 
یــا روبــه روی هــم بودیــم یــا کنــار هــم. بعضــی 
وقت هــا دوســتمانمان می آمدنــد بــرای دیدنمــان. 
ــاید  ــت ،ش ــدا نیس ــان ج ــرا اتاق ت ــد چ می گفتن
بخواهیــم حرفــی بزنیــم. مــن و اســداهلل می گفتیم 
ــزی از  ــم، چی ــکان نمی خوری ــم ت ــار ه ــا از کن م

ــم. ــان نمی کنی ــم پنه ه
ــود و  ــی ب ــدام عصبان ــر ک ــما دو نف ــن ش  بی

ــدام آرام؟ ک
اســداهلل معمــوالً عصبانــی بــود و مــن خونســرد. 
ختــم  مراســم  در  پیــش  روز  چنــد  همیــن 
ــرا  ــی چ ــت می دان ــن گف ــه م ــردی ب ــداهلل، ف اس
ــون او  ــد؟ چ ــم بودی ــا ه ــال ب ــما 65 -60 س ش
کــوه آتشفشــان بــود و تــو کــوه نرمــش بــودی. 
ــم  ــه ه ــی در خان ــودم حت ــش آرام ب ــن از اول م
ــر  ــم س ــرم ه ــا همس ــده ب ــاال نش ــا ح ــم. ت آرام
ــم  ــاه می آی ــم. همیشــه کوت مســاله ای بحــث کنی
و معذرت خواهــی می کنــم و زود بــه بحــث 
ــودم  ــور ب ــم همین ط ــم. در کار ه ــه می ده خاتم
و هســتم. وقتــی اســداهلل عصبانــی می شــد، مــن 
ــردای آن  ــم و آرام می نشســتم. ف ــزی نمی گفت چی
روز کــه ســرکار می آمــد بــه مــن می گفــت اگــر 
بتوانــم مثــل تــو خونســرد باشــم، خــوب اســت. 
در واقــع پشــیمان شــده بــود از رفتــار روز قبلش. 
ــن  ــنگ م ــی س ــر یک ــد اگ ــا می گفتن قدیمی ه
اســت آن یکــی بایــد نیــم مــن باشــد. همــان کــه 
ــم  ــار ه ــا کن ــدگاری م ــل مان ــردم دلی ــرض ک ع
بــود. اگــر طــرف شــما عصبانــی شــد بایــد شــما 
آرام باشــید؛ چــون آن طــرف فردایــش پشــیمان 
ــدان  ــد چن ــد می بین ــر می کن ــی فک ــود. وقت می ش
ــده.  ــی ش ــه عصبان ــوده ک ــش نب ــه جانب ــق ب ح
ــچ  ــید، هی ــد او باش ــم مانن ــما ه ــر ش ــی اگ ول
وقــت نمی توانیــد مانــدگار شــوید. امــروز شــما 
می بینیــد شــرکت ها دوام ندارنــد یــا ســر مادیــات 
دعــوا دارنــد یــا ســر اخــاق. مــن هیــچ وقــت 
در دوران شــراکتم از اســداهلل نپرســیدم کــه کجــا 
هزینــه کــردی و چــه خریــدی و چــه فروختــی. 
ــًا  ــم کام ــه ه ــود. چــون ب ــور ب ــم همین ط او ه
اعتمــاد داشــتیم. شــاید خیلی هــا از ابتــدا بگوینــد 
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کــه مــا اعتمــاد داریــم؛ ولــی اعتمــاد بایــد واقعــی 
ــان. باشــد، نــه فقــط ســر زب

کار  از  نداشــتید  دوســت  وقــت  هیــچ   
ــمت کار  ــه س ــد و ب ــرون بیایی ــادرات بی ص

ــد؟ ــش بروی ــد پی تولی
ــی  ــودم، وقت ــق ب ــًا موف ــن در کار واردات کام م
ــادرات  ــر ص ــم در ام ــودم. او ه ــی ام ب ــش دای پی
ــت  ــن گف ــه م ــداهلل ب ــود. اس ــوش ب ــی باه خیل
ــن  ــود. م ــی ش ــرکت مان صادرات ــم ش می خواه

ــردم. ــول ک ــم قب ه
ــه در صــادرات سررشــته نداشــتید،   شــما ک

ــد؟ ــول کردی چطــور قب
مــن واردات را انجــام داده بــودم؛ ولــی کنجــکاو 
ببینــم صــادرات چطــور انجــام  بــودم کــه 
ــت  ــد وق ــم چن ــاس گفت ــن اس ــر ای ــود. ب می ش
هــم صــادرات را انجــام دهــم ببینــم موفــق 
ــدم  ــد ش ــه عاقه من ــه رفت ــه. رفت ــا ن ــوم ی می ش

ــدم. ــدگار ش ــردم و مان ــادت ک و ع
ــان  ــی خودت ــدید وقت ــد نش ــرا وارد تولی  چ

ــد؟ ــده بودی صادرکنن
ــم از صــادرات  ــد را انجــام می دادی اگــر کار تولی
بایــد مرتــب حواســمان  عقــب می افتادیــم. 
ــود.  ــد می ب ــاز تولی ــواد موردنی ــر و م ــه کارگ ب
ــر دو ســر  ــم. ه ــن کار را انجــام دهی نمی شــد ای
ایــن موضــوع اتفاق نظــر داشــتیم. حتــی بــه 
ــال های اول  ــم. س ــد نبودی ــم عاقه من واردات ه
ــم انجــام  ــار واردات ه ــت شــرکتمان چندب فعالی

ــار. ــتیم کن ــاب گذاش ــد از انق ــا بع ــم، ام دادی
ــه  ــد ک ــا گفته ان ــگراوالدی باره ــوم عس  مرح
از هیــچ بانکــی وام نگرفته انــد. شــما هــم بــه 

وام گرفتــن اعتقــادی نداریــد؟
مــن هــم اعتقــادی نــدارم. مــا حاضــر نبودیــم بــه 
ــاب  ــم. حس ــا وام بگیری ــه از بانک ه ــچ وج هی
ــدر  ــر چق ــم، ه ــر وام بگیری ــه اگ ــم ک می کردی
ــک  ــه بان ــر ب ــت آخ ــد دس ــم بای ــد داری درآم
بدهیــم. االن همــه کارخانه هایــی را کــه می بینیــد 
ــد به خاطــر وام هــای بانکــی اســت. وام  بدهکارن
بانــک هــر ســاعت بهــره می گیــرد. اعتقادمــان این 
بــود کــه بــا پولــی کــه خودمــان داریــم کار کنیــم. 
اگــر هــم یــک وقــت خدایــی نکــرده پولمــان از 
بیــن رفــت، مطمئــن باشــیم پــول خودمــان بــوده 

ــم. ــی نگرفته ای ــک پول و از بان
ــم  ــا ه ــه ب ــد ک ــرده بودی ــما ازدواج نک  ش

ــت؟ ــت اس ــدید. درس ــت ش دوس

ــان ازدواج  ــم. اول ایش ــرد بودی ــر دو مج ــه. ه بل
کــرد و بعد از دو ســال مــن ازدواج کردم. اســداهلل 
بــا دختــر دایــی اش ازدواج کــرد. همــان دایــی اش 
کــه گفتــم اســداهلل در نوجوانــی شــاگردش بــود. 
مــا دو تــا دوســت دیگــری هــم داشــتیم کــه در 
ــم  ــود. او ه ــان ب ــبانه همکاس م ــای ش کاس ه
شــد تاجــر فــرش. در همــان ســرایی کــه مــن و 
ــره ای،  ــزد حج ــم ن ــم، او ه ــداهلل کار می کردی اس
شــاگردی می کــرد. از آنجــا بیــرون آمــد و کاســبی 
خــودش را راه انداخــت و شــد تاجــر فــرش. یــک 
ــان  ــن رفیقم ــر ای ــه خواه ــت ک ــداهلل گف روز اس
ــت  ــم برای ــه بروی ــت ک ــور اس ــرت چط ــه نظ ب
ــم.  ــده ام و نمی دان ــن ندی ــم م ــتگاری. گفت خواس
ــن  ــم و م ــم و ایشــان را دیدی ــه رفتی ــن شــد ک ای
ــا خواهــر دوســتم ازدواج کــردم. بچه هــای  هــم ب
ــه  ــدند. همیش ــزرگ ش ــم ب ــا ه ــداهلل ب ــن و اس م

ــود. ــم ب ــا ه ــافرت هایمان ب مس
 آقــای شــمس فــرد، حســاب و کتــاب کــردن 
دو شــریک ســخت اســت. شــما چطــور ایــن 
ــد؟ معمــوال شــراکت ها  کار را انجــام می دادی
بــه همیــن دلیــل بــه هــم می خــورد و 
مانــدگاری شــراکت شــما نشــان می دهــد در 

ایــن زمینــه مشــکلی نداشــتید.
هــر کســی نســبت بــه ســهم خــودش برداشــت 
ــد  ــروز نمی دان ــه ام ــا ب ــس ت ــرد و هیچ ک می ک
ــرکت  ــدر از ش ــدام چق ــداهلل هرک ــن و اس ــه م ک
حســاس ســهم داریــم. البتــه اســداهلل ســهم 
بیشــتری داشــت. حتمــاً شــما هــم شــنیده اید کــه 
ــارد دالر دارایــی  می گوینــد عســگراوالدی 8 میلی

ــده( ــا خن دارد. )ب
 این را شما تأیید می کنید؟

حرف زیاد می زنند، ولی واقعیت ندارد.
ــتید،  ــی داش ــای سیاس ــم فعالیت ه ــما ه  ش

ــگراوالدی؟ ــوم عس ــد مرح مانن
ــم. از  ــت ســمت سیاســت نرفت ــن هیچ وق ــه؛ م ن
ــود و  ــن نب ــد. کار م ــم نمی آم ــا خوش ــن کاره ای

بلــد هــم نبــودم.
 ایشان را از فعالیت های سیاسی منع نمی کردید؟

بعضــی وقت هــا بــه او می گفتــم کــه ایــن کار را 
نکــن. امــا حــزب موتلفــه بعــد از مرحــوم حــاج 
حبیــب اهلل ایشــان را بردنــد در ایــن حــزب. بــه او 
ــا سیاســت  گفتــم ببیــن اســداهلل مــا تاجریــم و ب
ــر  ــن از س ــت م ــم. گف ــرق داری ــیون ف و سیاس
ــا  ــه حــزب مــی روم و ب بیــکاری یــک ســاعت ب

ــرف  ــینم و ح ــا می نش آنه
می زنــم.

ــگراوالدی  ــوم عس  مرح
امیدوارانــه  بســیار 

ــر کار  ــم س ــد و همیشــه ه ــت می کردن صحب
ــم  ــه می بینی ــحالیم ک ــد. خوش ــر بودن حاض
ــان  ــه کارت ــد ب ــا امی ــان ب ــم همچن ــما ه ش

می دهیــد. ادامــه 
اگــر امیــدوار نباشــم کــه االن نبایــد پشــت ایــن 
میــز می نشســتم. بایــد بیســت ســال پیــش 
ــن  ــم م ــردم و می گفت ــته می ک ــودم را بازنشس خ
ــد  ــن امی ــود ای ــدارم. خ ــاز ن ــم را دارم و نی پول
ــود  ــی دارد. خ ــه م ــده نگ ــه آدم را زن ــت ک اس
ــال کارم  ــم و به دنب ــرون بیای ــن بی ــه م ــن کار ک ای
ــی.  ــی زندگ ــم، یعن ــام ده ــت انج ــم و درس باش
ــر  ــم، دیگ ــه بمان ــاه در خان ــم دو م ــر بخواه اگ

نمی توانــم راه هــم بــروم.
 چــه شــد کــه مرحــوم عســگراوالدی فــوت 
را  خوردنشــان  زمیــن  حــد  در  کردنــد؟ 

نیــم. می دا
ایشــان در خانه شــان زمیــن خــورد. شــب از 
ــش  ــد و گیجگاه ــود. می افت ــدار می ش ــواب بی خ
بــه دســتگیره در اصابــت می کنــد و بــا ســر، زمیــن 
ــش  ــن خوردن ــان صــدای زمی می خــورد. همسرش
را می شــنود و بیــدار می شــود. می بینــد کــه از 
بینــی اش خــون می آیــد. بــه بچه هایــش خبــر 
ــد. ــتان می برن ــه بیمارس ــوری او را ب ــد و ف می ده
ــوده  ــن ب ــخیص ای ــد. تش ــام می دهن ام آرآی انج
کــه ســقف مغــز خونریــزی کــرده و بایــد عمــل 
ــل  ــد. عم ــل می دهن ــازه عم ــا اج ــود. بچه ه ش
هــم انجــام شــد. دو تــا ســه روز از عمــل ایشــان 
ــه  ــد. ب ــوز هوشــیار نبودن ــی هن ــود؛ ول گذشــته ب
ــر  ــد؟ دکت ــوش نمی آی ــه ه ــرا ب ــم چ ــر گفتی دکت
ــان را  ــان ایش ــت. خودم ــی اس ــه طبیع ــت ک گف
ــر  ــا س ــم ت ــه می داری ــی نگ ــی مصنوع در بیهوش
ــاه هــم  ــد. ممکــن اســت یــک م ــدا کن ــام پی التی
ــود. مشــکلی  ــز منظــم ب طــول بکشــد. همــه چی
ــچ  ــابقه هی ــًا س ــداهلل اص ــون اس ــود. چ ــم نب ه
ــه در آن  ــود ک ــم ب ــت. روز هفت ــاری نداش بیم
حــال، ســکته قلبــی کــرد و قلبــش ایســتاد. ایــن 
ــخت  ــد. س ــداهلل آزارم می ده ــود اس ــا، نب روزه
ــی اســداهلل. نشســتن در  اســت دیــدن جــای خال

ــم ســخت اســت. ــر برای ــن دفت ای
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ــار در  ــر گفت ــلط ب ــن تس ــت در عی صراح
اولیــن برخــورد بــا علــی اکبــر طاووســیان، 
ــود،  ــران مشــهود ب ــه کار پســته ای تاجــر کهن
ــالب  ــل از انق ــروع کارش قب ــه ش ــی ک کس
ایــران  پســته  صــادرات  شــرکت  از  و 
ــدگان  ــه صادرکنن ــت. وی در اتحادی بوده اس
ــت  ــره اس ــت مدی ــو هیئ ــز عض ــکبار نی خش
و بــه نظــر می رســد دقــت خاصــی در 
تجــاری  فعالیت هــای  تحلیــل  و  رصــد 
خواندنــی  گفت و گــوی  ادامــه،  در  دارد. 
ــا طاووســیان در خصــوص نقــش مرحــوم  ب
اســداهلل عســگراوالدی در پســته کشــور 

شده اســت. آورده 
ــه  ــد و اینک ــی کنی ــان را معرف ــًا خودت لطف
ــی  ــان در پســته از چــه زمان ســابقه فعالیت ت
شــروع شــده و بــه چــه کارهایــی پرداختید؟
فامیلــی ام  و  اســت  اکبــر  علــی  مــن  اســم 
طاووســیان. از 15 مــرداد 1339 آمــدم در خدمــت 
ــادرات  ــرکت ص ــه کارم در ش ــران. البت ــته ای پس
پســته ایــران شــروع شــد؛ آنجــا در بخــش 
کارهــای  و  داشــتم  فعالیــت  صادرات شــان 
ــام  ــن انج ــران م ــل ای ــان را در داخ صادراتی ش
مــی دادم. ســال 1357 از شــرکت جــدا شــدم و به 
ــا مشــارکت  مــدت 20 و انــدی ســال فعالیتــی ب
آقــای ســعیدیان داشــتم تــا بعــداً جــدا شــدیم و 
فعــًا خــودم رأســاً دارم حق العمــکاری پســته را 

در تهــران انجــام می دهــم.
آشــنایی شــما با مرحــوم آقــای عســگراوالدی 

از چــه زمانــی و چگونــه بوده اســت؟
آقــای عســگراوالدی را مــن از قبــل از انقــاب 
می شناســم؛ از ســال 42-1341. تــا آنجایــی 
ــنایی دارم، ایشــان از ســن 15-16  ــن آش ــه م ک
ــا توســلی، کار  ــا دایی شــان، حــاج آق ســالگی ب
ــان  ــان، فعالیت ش ــن زم ــه در ای ــد، البت می کردن
ــان  ــکیات دایی ش ــدی در تش ــورت کارمن به ص
بوده اســت. ایشــان بعــد از مدتــی از دایــی 
ــد.  ــروع کردن ــان را ش ــدند و فعالیت ش ــدا ش ج
ــا  ــع ت ــاع دارم، از آن موق ــن اط ــه م ــق آنچ طب

ــی  ــت خیل ــره فعالی ــاب در کار زی ــان انق زم
زیــادی داشــتند و دائــم در ایــن زمینــه کوشــش 
ــادی  ــای زی ــا فعالیت ه ــر دنی ــد. سراس می کردن
ــوان  ــه عن ــه ایشــان را ب ــا حــدی ک داشــتند ت
ســلطان زیــره ایــران می شــناختند و کارشــان 
در زمینــه صــادرات زیــره در همــه جــا 
ــودم  ــن خ ــود. م ــت ب ــز و درس ــیار تمی بس
ــان  ــاب از ایش ــل انق ــان اوای ــورد هم دو م
ــارج،  ــرای خ ــتادم ب ــدم و فرس ــره خری زی
آنقــدر راضــی بودنــد کــه همیشــه خواهــان 
ــودم.  ــه از ایشــان خریده ب ــد ک ــره ای بودن زی
ــان  ــا در جری ــم خیلی ه ــاب ه ــد از انق بع
ــاق  ــان در ات ــان فعالیت ش ــه ایش ــتند ک هس
ــان شــرکت  ــی شــروع شــد و همزم بازرگان
ــای شــمس فرد  ــا مشــارکت آق حســاس را ب
کار  زمینــه  در  ایشــان  می کردنــد.  اداره 
همیشــه دنبــال تــاش بودنــد و مســلمًا 
کســی کــه تــاش زیــادی داشته باشــد، 
ــم ایشــان  ــرد. دائ ــم می گی نتیجــه خــوب ه
فعالیــت داشــتند کــه همیشــه مــن می گفتــم 
ــی  ــد و حرکت ــان بده ــدا قوت ش ــًا خ واقع
ــی  ــم در کس ــی ک ــتند خیل ــان داش ــه ایش ک
ــاه دو،  ــل در م ــب حداق ــد؛ مرت ــده می ش دی
ــد  ــتند و می رفتن ــی داش ــفر خارج ــه س س
خــارج و فعالیــت می کردنــد. ضمــن اینکــه 
ــع خودشــان را در  همیشــه در تجــارت مناف
ــن  ــان ای ــر و ذهن ش ــد، فک ــر می گرفتن نظ
بــود کــه بــه مملکــت نیــز خدمتــی بکننــد؛ 
به خصــوص در زمینــه خشــکبار. هــر جایــی 
کــه حــرف از خشــکبار بــود، ایشــان ســعی 
ــند  ــی داشته باش ــک تاش ــه ی ــد ک می کردن
ــه  ــت قضی ــت مثب ــت در جه ــرای مملک و ب

حرکــت می کردنــد.
ــر  ــگراوالدی ب ــای عس ــاج آق ــذاری ح اثرگ
ــه  ــته، چ ــًا پس ــکبار خصوص ــارت خش تج
ــود؟ واضحــًا چــه کارهایــی در خصــوص  ب

پســته می کردنــد؟
 ضمــن اینکــه خودشــان فعالیــت می کردنــد 

ــن  ــت ای ــد، حقیق ــود ببرن ــتند س و می خواس
اســت کــه می خواســتند یــک حرکتــی بکننــد 
کــه ایــن صنعــت بیشــتر توســعه پیــدا کنــد و 
ــوص  ــد، به خص ــادرات داشته باش ــتر ص بیش
ــد؛  ــا بودن ــی کوش ــش خیل ــه صادرات در زمین
حتــی اوایــل همیشــه فکــر و ذکرشــان 
ــم  ــم کاری بکنی ــر بتوانی ــه اگ ــود ک ــن ب ای
ــکا را  ــته کاری آمری ــعه پس ــوی توس ــه جل ک
ــان را  ــرف هایش ــال ح ــر ح ــه ه ــم. ب بگیری
ــز  ــتند در مراک ــدازه ای می توانس ــک ان ــا ی ت
ــم  ــد و معمــوالً ســدی ه ــش ببرن ــی پی دولت
در جلویشــان بــود کــه البتــه طبیعــی بــود و 
ــد.  ــول می کردن ــر حــرف هایشــان را قب کمت
ــکبار و  ــارت خش ــه تج ــود ک ــان ب سعی ش
به خصــوص پســته توســعه پیــدا کنــد و 
می گفتنــد بایســتی مــا در شــرق آســیا و 
ــم و  ــعه دهی ــازار را توس ــر ب ــای دیگ جاه
ســهم خودشــان را در حرکــت دادن ایــن 

صنعــت ادا می کردنــد.
پیــش  طریقــی  چــه  بــه  را  کار  ایــن 
مســائل سیاســی؟ از طریــق  می بردنــد؟ 

ولــی  می کــرد،  را  خــودش  تجــارت  او 
می خواســت توســعه هــم پیــدا بکنــد. متأســفانه 
ــا  ــته، باغداره ــن پس ــکیل انجم ــل تش در اوای
ــر  ــتند و فک ــی داش ــدگاه خاص ــدار دی ــک مق ی
ــود  ــد س ــگراوالدی دارن ــای عس ــد آق می کردن
ــن  ــه نظــر م ــد. ب ــا ضــرر می کنن ــد و آنه می برن

علی اکبر طاووسیان، عضو هیئت مدیره اتحادیه صادرکنندگان خشکبار ایران

عسگراوالدی دلش برای صادرات ایران می سوخت
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این طــوری نبــود. ایشــان می خواســت هــم 
باغدارهــا منفعــت کارشــان را ببرنــد و هــم 
ــعی  ــود. س ــا نش ــه  صادرکننده ه ــرری متوج ض
می کردنــد کــه ایــن صنعــت توســعه پیــدا کنــد، 

ــش. ــًا صادرات مخصوص
ایشــان عضــو هیئــت مدیــره اتحادیــه 
ــت  ــد. درس ــکبار بودن ــدگان خش صادرکنن

ــت؟ اس
بلــه، بودنــد، معمــوالً ریاســت معنــوی برعهــده 
ــًا  ــری، مث ــخص دیگ ــس ش ــود. رئی ــان ب ایش
آقــای شــمس فــرد یــا آقــای صادقــی یــا قبــل 
از انقــاب کــه مرحــوم شــادروان آقــای جــواد 

ــد. مرشــد و ... بودن
ــی  ــه نقش ــکبار چ ــه خش ــما در اتحادی ش

ــد؟ داری
بنــده حــدود ده دوره اســت کــه یکــی از 
اعضــای هیئــت مدیــره اتحادیــه هســتم. از 
ــدند  ــس ش ــمس فرد رئی ــای ش ــه آق ــی ک زمان
ــو  ــا عض ــی ی ــتم، منته ــور داش ــم حض ــن دائ م

علی البــدل بــودم یــا اصلــی.
ــکبار  ــه خش ــا در اتحادی ــاج آق ــش ح نق

ــود؟ ــه ب ــران چ ای
 فقــط بــه عنــوان یــک پیــر پیشکســوت بودنــد 
و عضــو هیئــت مدیــره بودنــد، ولــی خودشــان 
ــس  ــان را رئی ــا ایش ــی م ــد، ول ــس نبودن رئی
معنــوی اتحادیــه بــه حســاب می آوردیــم و او را 
در اتحادیــه صــادرات خشــکبار شــیخ خودمــان 

می دانســتیم.
در تشــکیل اتحادیــه خشــکبار ایشــان نقشــی 

شتند؟ ا ند
ــکیل  ــاب تش ــل از انق ــکبار قب ــه خش اتحادی
شــده، قبــل از ســال 1348. ایشــان هــم ممکــن 
اســت کــه حضــور داشــتند، ولــی نقــش 

آنچنانــی نداشــتند.
ــه از  ــتند ک ــی داش ــراً دغدغه های ــان اخی ایش
تریبــون اتحادیــه خشــکبار راجــع به مســائل 
دیدگاه شــان  می کردنــد.  صحبــت  ارزی 

ــد؟ ــکار بکنن ــتند چ ــود و می خواس ــه ب چ
نمی دانــم  مــن  و  بــوده  دیــدگاه خودشــان 
فکــر اصلی شــان چــه بوده اســت! ولــی آن 

چیــزی کــه مشــخص اســت می خواســتند یــک 
ــا  ــه صادرات چی ه ــا بقی ــود ت ــاز ش ــیری ب مس
هــم بتواننــد ارزشــان را ســریع تر بیاورنــد 
ــرای  ــردش کار را ب ــد گ ــا بتوانن ــند ت و بفروش
پســته زیادتــر بکننــد. می دانیــد کــه اخیــراً 
مشــکات ارز داشــتیم، همــه فکــر و ذکرشــان 
را کــه بــه مــا انعــکاس می دادنــد ایــن بــود کــه 
ــان را  ــی پسته ش ــه طریق ــد ب ــی بتوانن ــر جای ه
ــول  ــا وص ــان اینج ــول ریالی ش ــا پ ــند ت بفروش
شــود و بتواننــد پســته، خرمــا  و یــا کاالی 
دیگــر را ســریع تر بخرنــد و گــردش کار را 

ــد. ــاد کنن زی
ــدگان  ــه صادرکنن ــت اتحادی ــی، فعالی به طور کل

خشــکبار ایران چیســت؟ 
وجــود  بــه  ایــن  بــرای  تشــکل ها  اصــًا 
ــوزه  ــان در ح ــع اعضایش ــه از مناف ــد ک می آین
فعالیــت آنهــا دفــاع کننــد و مشــکات آنهــا را 
حــل کننــد. اتحادیــه خشــکبار هــم مداومــًا ایــن 

کار را دنبــال می کنــد.
حــاج آقــا بــرای تقویــت اتحادیــه خشــکبار 

ــد؟ ــی انجــام می دادن چــه کارهای
ــم  ــود و از اول ه ــر ب ــکیات مؤث ــان در تش  ایش
را  حرف شــان  و  بودنــد  بازرگانــی  اتــاق  در 
دســتگاه های دولتــی بیشــتر قبــول می کردنــد. 
بیشــتر از طریــق ایشــان جلســاتی بــا دســتگاه های 
ایشــان حضــور  و  می شــد  گذاشــته  دولتــی 

ــد. ــر بودن ــکات مؤث ــع مش ــتند و در رف داش
ــر  ــه بهت ــود ک ــده ب ــث ش ــزی باع ــه چی چ

ــد؟ ــول کنن ــان را قب ــرف ایش ح
ــر  ــه خاط ــاالً ب ــان و احتم ــت اجتماعی ش موقعی
اینکــه ایشــان نماینــده امــام در اتــاق بازرگانــی 

بودنــد.  
شــما خودتــان فرمودیــد کــه در شــرکت پســته 

صــادرات ایــران بودیــد. درســت اســت؟
 قبل از انقاب. بعد از انقاب، نه.

ــه  ــران چ ــته ای ــادرات پس ــرکت ص در ش
ــد. ــانی بودن کس

و  امیــن  برخــوردار،  مرشــد،  آگاه،  آقایــان   
ــد،  ــری بودن ــان نظ ــم آقای ــر ه ــدی. اواخ هرن
ــری. ــر نظ ــاج اکب ــری و ح ــد نظ ــای محم آق

عســگراوالدی  آقــای 
در شــرکت صــادرات 
نقشــی  ایــران  پســته 

داشــتند؟
نه، هیچ نقشی آنجا نداشتند.

چــه ســالی شــرکت پســته صــادرات ایــران 
کارش را کنــار گذاشــت؟

ــن  ــود. م ــال 59، 60 ب ــم س ــر می کن ــن فک  م
ــم چــه  ــًا نمی دان 57 ازشــان جــدا شــدم. دقیق
ــدود  ــاب ح ــل از انق ــد. قب ــی منحــل ش زمان
ــران را شــرکت صــادرات  60 درصــد پســته ای
از  بیشــتر  می کــرد.  صــادر  ایــران  پســته 
ــل  ــه، قب ــتاد. البت ــکا می فرس ــه آمری ــا ب همه ج
ــعه  ــی در توس ــی مهم ــش خیل ــاب نق از انق
ــت  ــل از فعالی ــا قب صــادرات پســته داشــت؛ ت
شــرکت صــادرات پســته ایــران اصــًا پســته را 
در اروپــا نمی شــناختند. شــرکت فعالیــت خیلی 
ــت  ــرد و توانس ــاز ک ــا آغ ــترده ای در آنج گس
ــودم  ــی خ ــاند، حت ــا بشناس ــه اروپ ــته را ب پس
شــمال  فروشــی های  آجیــل  در  می  رفتــم 
شــهر و پســته تفــت داده در کیســه های پنجــاه 
ــا و  ــا هواپیم ــردم و ب ــت می ک ــی درس کیلوی
در قالــب شــرکت صــادرات پســته ایــران 
ــه اصــًا پســته  ــورگ ک ــه هامب می فرســتادیم ب
ــرج آگاه  ــای ای ــا آق ــه آنج ــناختند ک را نمی ش
کــه انشــااهلل روحشــان شــاد باشــد، اینهــا را در 
ــی بســته بندی  ــلفون 20، 30 گرم بســته های س
ــتند  ــوپرمارکت ها می گذاش ــد و در س می کردن
ــته در  ــا پس ــد ت ــردم می دادن ــه م ــی ب و مجان

ــد.  ــناخته ش ــورگ ش ــا و هامب اروپ
تنهــا همیــن شــرکت صــادرات پســته ایــران 
ــل  ــی، چه ــه س ــالب و در ده ــل از انق قب

ــود؟ ــال ب فع
نــه، بعــد از شــرکت صــادرات پســته ایــران، آقــای 
ــود  ــس ب ــنجان در مجل ــل رفس ــی وکی ــر رفیع دکت
کــه شــرکت تعاونــی پســته رفســنجان را بــا کمــک 
عــده ای از مالکیــن تأســیس کردنــد و تــا انــدازه ای 
ــاب  ــه انق ــدند ک ــق می ش ــتند موف ــم داش ــا ه آنه
شــد و شــرکت تعاونــی اداره اش بــه دســت مدیــران 

ــد. ــر می دانی ــان بهت ــه خودت ــاد ک دیگــری افت
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ــالب  ــل از انق ــس قب پ
ــط همین دو شــرکت  فق

ــد؟ فعــال بودن
کم کــم  هــم  تاجرهــا 
ــل از  ــای عســگراوالدی هــم قب وارد شــدند. آق
انقــاب گاهــی در کنــار زیره هایــش پســته نیــز 
می خریــد و می فرســتاد بــرای متقاضیــان در 

ــر. ــورهای دیگ کش
ــا  ــگراوالدی ب ــای عس ــه آق ــناخت اولی ش

ــردد؟ ــالی برمی گ ــه س ــه چ ــته ب پس
ــران ســال 1338  شــرکت صــادرات پســته ای
ــا  ــده ای از باغداره ــط ع ــد؛ توس ــکیل ش تش
برخــوردار،  آگاه،  مرشــد،  آقایــان  کــه 
ــل از  ــپس در قب ــد. س ــدی بودن ــن و هرن امی
انقــاب آقــای عســگراوالدی گاهــًا پســته ای 
ــه  ــره اش ک ــتری زی ــرای مش ــد و ب می خری
البتــه  می فرســتاد،  بودنــد،  پســته  طالــب 
ــت  ــاب فعالی ــل از انق ــه. قب ــاد ن ــی زی خیل

ــتند. ــته ای نداش پس
ــه  ــالب ب ــد از انق ــه ایشــان بع چــه شــد ک
ســمت پســته رفتنــد؟ شــما اطــالع داریــد؟
ایــن را خودشــان بهتــر می داننــد! مــن 
کــه  وقتــی  خیلی هــا  نمی دانــم.  دقیقــًا 
ــد و  ــاز ش ــته ب ــه روی پس ــا ب ــاب اروپ ب
اروپایی هــا طالــب پســته شــدند از کار 
ــه  ــد ب ــم آمدن ــرش و امثاله ــمش و ف کش
ســمت پســته. مثــًا، خریــداران فــرش وقتی 
ــم آنجــا مصــرف دارد،  ــد پســته ه می دیدن
تقاضــای پســته هــم می کردنــد. یعنــی اگــر 
آقــای عســگراوالدی زیــره می فرســتاد، 
ــان  ــد و ایش ــم می کردن ــته ه ــای پس تقاض
ــان  ــرای مشتری هایش ــد و ب ــم می خریدن ه

می فرســتادند.
زیره بیشتر به کدام کشورها می رود؟

االن کــه دیگــر تمــام شــد! می رفــت بــه طــرف 
شــرق آســیا، آمریــکا و آمریــکای التیــن.

آقــای عســگراوالدی را در ایــن ســال ها 
ــته  ــزرگ پس ــر ب ــوان تاج ــه عن ــتر ب بیش

. ختند می شــنا
خرمــا،  نمی کردنــد؛  کار  پســته  تنهــا 
دیگــر  اقــام  حتــی  و  کشــمش 

ــد و  ــود می خریدن ــر ب ــم اگ ــکبار ه خش
ــان  ــه خریدارهایش ــر چ ــتادند. ه می فرس
طالــب بودنــد برایشــان می فرســتادند.  
بــه هــر حــال شــما خودتــان تاجــر بزرگــی 

در پســته هســتید.
ــم و  ــران می دان ــته ای ــادم پس ــودم را خ ــن خ م

ــن مکتــب هســتم. شــاگرد ای
چــه مــی شــود کــه یــک تاجــری بتوانــد در 
ــا همــه خشــکبار کار کنــد و  ایــن ســطح و ب
بــه عنــوان یــک تاجــر بــزرگ شــناخته شــود؟
فقــط تــاش و فعالیــت زیــاد می توانــد باعــث 
ایــن کار بشــود. بــه کار گرفتــن فکــر و توجــه 
نکــردن بــه انتقــادات بی ربــط و اینکــه آدم 
فعالیــت خــودش را انجــام بدهــد. موقعــی 
تــاش کــردی نتیجــه می گیــری، حــاال در هــر 

ــد. ــه ای باش زمین
ــر  ــای آخ ــه روزه ــی ک ــان دغدغه های ایش
ــود. در  ــائل ارزی ب ــورد مس ــتند در م داش

ــد؟ ــح می دهی ــتر توضی ــورد بیش ــن م ای
ایــن را خودشــان می بایســت توضیــح 
ــه  ــد ک ــت بودن ــه اش ناراح ــد! هم می دادن
ــًا یــک جریان هایــی  در ســامانه نیمــا نهایت
ــق  ــن طری ــد از ای ــود دارد و می گفتن وج
مــا  بنابرایــن  می شــود،  ایجــاد  فســاد 
ــا  ــه م ــم. ب ــان را بیاوری ــم ارزم نمی توانی
ــان  ــم ارزم ــا بتوانی ــد ت ــل بدهن آزادی عم
را ســریع تر بیاوریــم و بفروشــیم و بــه 
ــم و دو  ــش کنی ــریع تر ریال ــی و س طریق
مرتبــه کاالی ایرانــی بخریــم و صــادر 

ــم. کنی
آقــای  خــود  بــا  مصاحبــه ای  قبــاًل 
عســگراوالدی انجــام شــده بــود، ایشــان در 
ایــن مصاحبــه معتقــد بودنــد کــه مــن کاری 
ــام  ــور انج ــته کش ــرای پس ــًا ب ــه عمدت ک
داده ام ایــن بــوده کــه در کنفرانس هــای 
ســعی  و  کــرده ام  شــرکت  بین المللــی 
ــی و از آن  ــران را معرف ــته ای ــته ام پس داش

ــم. ــاع کن دف
ُخــب! بــرای معرفــی پســته ایــران زمانــی کــه 
وارد ایــن عرصــه شــدند، احتمــاالً ایــن کار را 
ــس  ــچ ک ــن هی ــر م ــه نظ ــی ب ــد. ول می کردن

نمی توانــد ادعــا کنــد کــه معرفــی پســته 
ــل انجــام داده اســت.  ــور کام ــه ط ــران را ب ای
ــم شــرکت صــادرات پســته  ــن فکــر می کن م
ــران را  ــته ای ــو پس ــن نح ــه بهتری ــران ب ای
ــه  ــته ای ک ــن پس ــًا، اولی ــرد. مث ــی ک معرف
ــه ژاپــن فرســتاده شــد از ســوی شــرکت  ب
ــن  ــود م ــود. خ ــران ب ــته ای ــادرات پس ص
ــده  ــان نماین ــه آن زم ــو ک ــرکت وش ــه ش ب
ــا  ــم و ب ــود رفت ــران ب ــن در ای تجــارت ژاپ
ــته  ــن پس ــج ت ــردم و پن ــت ک ــا صحب آنه
شــرکت  را  پســته  اولیــن  فرســتادیم. 
ــرق  ــن، ش ــه ژاپ ــران ب ــته ای ــادرات پس ص
آســیا و اروپــا فرســتاد. پــس از اینکــه ایــن 
ــای عســگراوالدی وارد  ــاز شــد، آق ــاب ب ب
عمــل شــدند و حتمــًا ایــن کار را می کردنــد 
ــد  ــعه بدهن ــازار را توس ــتند ب ــه می خواس ک

ــد. ــم می کردن ــغ ه و تبلی
اگــر بخواهیــد از یــک کار مانــدگار در پســته 
کشــور اســم ببرید کــه آقــای عســگراوالدی 

آن را انجــام داده انــد، آن کار چیســت؟
ــن پســته؛  ــه تشــکیل انجم ــرده ب کمــک ک
البتــه در تشــکیل انجمــن آقــای جال پــور 
فعالیــت  خیلــی  آگاه  مهــدی  آقــای  و 
کردنــد و اینهــا اول شــروع کردنــد و آقــای 
ــک  ــن کار کم ــه ای ــًا ب ــگراوالدی واقع عس

ــرد. ک
ــد و  ــه می گوین ــاتی را ک ــان جلس ــه، ایش بل
در کنفرانس هایــی کــه برگــزار می شــده 
دفــاع  همیشــه  و  می کردنــد  شــرکت 
ــوص  ــه خص ــاب ب ــد از انق ــد. بع می کردن
ــکاتی  ــر مش ــای دیگ ــا جاه ــس ی در کدک
را کــه خصوصــًا در مــورد آفاتوکســین 
ــاع  ــد و دف ــورد رفتن ــی، دو م ــتیم، یک داش
می کردنــد، البتــه همــراه بــا هیئت هایــی 
ــد و حســابی  ــد، ایشــان می رفتن کــه می رفتن
ــرای رفــع مشــکات  هــم از پســته ایــران ب

دفــاع می کردنــد. 
رابطــه  در  و  تجــارت  بــا  رابطــه  در 
دلــش  حقیقتــًا  تجــاری  مشــکات  بــا 
می ســوخت، در عیــن حــال منافــع خــودش 
را در نظــر داشــت کــه ایــن طبیعــی اســت.
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ــگراوالدی  ــداهلل عس ــود اس ــم یادب در مراس
کــه در اول مهرمــاه ســال جــاری در اتــاق 
ــاورزی  ــادن وکش ــع، مع ــی، صنای بازرگان
اســتان کرمــان برگــزار شــد، محســن 
ــن  ــای انجم ــت امن ــس هیئ ــور رئی جالل پ
پســته ایــران حضــور یافــت. جالل پــور در 
ایــن مراســم در مــورد رویکــرد و نــوع نگاه 
ــد  ــاری چن ــائل تج ــه مس ــگراوالدی ب عس
دقیقــه ای صحبــت کــرد و از خاطــرات وی 
در تجــارت گفــت. در ادامــه جزئیــات ایــن 

ــده اســت.  ــًا آورده ش ــخنرانی عین س
عــرض ســام و ادب و احتــرام و وقــت بخیــر 
ــه  ــلیت ب ــرض تس ــزان. ع ــه عزی ــت هم خدم
مناســبت ایــام محــرم. تســلیت خدمــت خانواده 
محتــرم مرحــوم حــاج اســداهلل عســگراوالدی، 
ــه  ــه هم ــور ب ــران، همین ط ــزرگ تجــارت ای ب
متدیــن  فعالیــن  همــه  اقتصــادی،  فعالیــن 
کشــور. بــا تشــکر از اتــاق کرمــان کــه امــروز 
ــی  ــه عزیزان ــرد ک ــم ک ــت را فراه ــن موقعی ای
عســگراوالدی  مرحــوم  بــا  ســال ها  کــه 
ارتبــاط کاری و رقابــت و دوســتی و همــکاری 
داشــتند، دور هــم گــرد آینــد و چنــد دقیقــه ای 
ــزان  ــت شــما عزی ــن خدم ــه م ــق شــد ک توفی
از آنچــه کــه در مرحــوم عســگراوالدی دیــدم، 
ــن  ــم از حاضری ــکر می کن ــم. تش ــت کن صحب
ــود.  ــس یادب ــن مجل ــل و در ای ــن محف در ای
ــه دارم.  ــی ک ــم از تصدیع ــی می کن عذرخواه
ــه  ــه ای ب ــد دقیق ــد چن ــتان فرمودن ــا دوس ام
ــه  ــال ک ــش از 34، 35 س ــکاری بی ــت هم جه
خدمــت مرحــوم عســگراوالدی بــودم و در 
طــول بیــش از ســه دهــه آشــنایی داشــتم و کار 
کــردم و خیلــی فــراوان از ایشــان یــاد گرفتــم، 

ــم. ــرض کن ــی را ع ــب کوتاه مطال
امــروز جــای تاجــر متدینــی در بیــن مــا خالــی 
ــور  ــادی کش ــیر اقتص ــد مس ــر چن ــت. ه اس
ــان  ــراوان، بازرگان ــار ف ــا، تج ــن دهه ه ــی ای ط
ــراوان در عرصــه  ــن اقتصــادی ف ــراوان، فعالی ف
ــا  ــه ت ــانی را ک ــر کس ــا کمت ــده، ام ــود دی خ
آخریــن روز زندگــی و تــا آخریــن لحظــه 

ــدوار باشــند،  ــد، امی ــت بپردازن ــه فعالی ــر ب عم
انگیــزه داشــته باشــند و بــا پشــتکار و تــاش و 
عاقــه کار خودشــان را دنبــال کننــد، مشــاهده 
ــی  ــن بزرگان ــور اینچنی ــدم حض ــم و ع می کنی

ــت. ــر اس ــران ناپذی ــلمه ای جب ــه و ُس ضایع
مرحــوم عســگراوالدی در تجــارت و فعالیــت 
اقتصــادی  تفاوتــی بیــن پنجاه ســالگی، شــصت 
ســالگی، هفتــاد ســالگی و هشــتاد ســالگی اش 
دیــده نمــی شــد. تــا همیــن دو، ســه مــاه پیــش 
کــه آخریــن بــار مــن توفیــق زیــارت ایشــان را 
ــج  ــرواز پن ــا پ داشــتم، در ســن 86 ســالگی، ب
ــی  ــد، زیارت ــدس آمدن ــهد مق ــه مش ــح ب صب
ــته در  ــن پس ــه انجم ــی ک ــد و در همایش کردن
اتــاق مشــهد برگــزار کــرده بــود حضــور پیــدا 
کردنــد. متأســفانه، بــا اینکــه آن روز بــه جهــت 
ــه  ــت، پل ــه جمعی ــگاه ب ــوال و ن ــال و اح ح
ــن  ــم زمی ــد و محک ــان را ندیدن ــوی پایش جل
ــتند  ــه داش ــی ک ــاز از آن نیت ــی ب ــد، ول خوردن
ــدواری و  ــداری و امی ــت و دل ــرای صحب و ب
پنــد پدرانــه دادن بــه حاضرینــی کــه در جلســه 
ــا اینکــه  حضــور داشــتند، منصــرف نشــدند؛ ب
ــان  ــرایط حالی ت ــر ش ــردم اگ ــرض ک ــده ع بن
ــد:»  ــد، گفتن ــت نفرمائی ــت، صحب ــاعد نیس مس
ــت  ــه جه ــدم، اول ب ــن راه را آم ــن ای ــه! م ن
ــتان و  ــدار دوس ــت دی ــه جه ــد ب ــارت، بع زی
ســوم بــه جهــت ادای مطلــب و ادای وظیفــه.« 

آنجــا اگــر دوســتانی حضــور داشــتند یادشــان 
هســت کــه فقــط از امیــدواری و امیــد گفتنــد 
و همــۀ حرف شــان ایــن بــود کــه یــک فعــال 
ــخت ترین  ــرایطی در س ــچ ش ــادی در هی اقتص
شــرایط هــم از میــدان بــه در نمــی رود و 
ــن پیچ هــا  ــرد و ای ــو می ب ــد و کار را جل می مان

می گذرانــد. را  ســختی ها  و  گردنه هــا  و 
ــد  ــن می گفتن ــه م ــه ب ــدرم همیش ــوم پ مرح
کــه تاجــر کلمــه بزرگــی اســت کــه هــر 
ــان  ــه ایش ــدارد. البت ــتگی اش را ن ــی شایس کس
ــر  ــک تاج ــوان ی ــه عن ــده را ب ــت بن ــچ وق هی
کــه هنــوز  فکــر می کردنــد  نمی دیدنــد و 
مســیر طوالنــی بــرای فــرد کــم اطــاع و کــم 
ــه  ــه کلم ــیدن ب ــن در رس ــون م ــه ای چ تجرب
تاجــر و تجــارت وجــود دارد. امــا می گفتنــد:» 
اگــر مــن بخواهــم تاجــر را خاصــه کنــم »ت« 
ــه  ــدواری ب ــه خــدا و امی ــوکل ب تاجــر را در ت
ــاد  ــر را در اعتم ــف« تاج ــم؛ »ال ــق می بین توفی
بــه نفــس و اعتمــاد بــه مــردم و جلــب اعتمــاد 
بــه مــردم می بینــم؛ »ج« تاجــر را در جــرأت و 
ــرد  ــک ف ــه بایســتی در ی ــم ک جســارت می بین
جمــع باشــد و حــرف آخــر ایــن واژه بــزرگ 
را در راســتی و راســتگویی و راســت انــگاری 
ــه  ــی اســت ک ــۀ ویژگی های ــا هم ــم. اینه می بین
ــک  ــا ی ــود ت ــع ش ــرد جم ــک ف ــتی در ی بایس
فعــال اقتصــادی، تــا یــک بنــگاه دار، تــا کســی 
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ــد  ــذارد، بتوان ــای می گ ــاد پ ــیر اقتص ــه در مس ک
واژه تاجــر و تجــارت را بــه خــودش القــا کنــد و 

ــند.« ــن واژه او را بشناس ــا ای ــد ب ــردم بتوانن م
ــال تاجــر  ــام و کم ــه تم مرحــوم عســگراوالدی ب
ــد، و در  ــیار متعه ــش بس ــام کارهای ــتحکم، در انج ــیار مس ــود، بس ب
ــور  ــور حض ــردم داری و در ام ــور م ــر، در ام ــور خی ــال در ام ــن ح عی
در فعالیت هــای اجتماعــی هیــچ گاه کــم نگذاشــت؛ تــا همیــن آخریــن 
دوره هیئــت نماینــدگان اتــاق ایــران و تهــران حضــور پــر رنــگ داشــت 
و حتــی در آخریــن انتخابــات هــم بــا اینکــه بســیار پیــام داده بودنــد کــه 
قــرار اســت بــه صــورت لیســتی رأی داده شــود و در واقــع لیســت رأی 
بیــاورد و شــما کمتــر شــانس داریــد، منتهــی ایشــان شــانه خالــی نکــرد 

و حضــور پیــدا کــرد و بــا جدیــت کار را دنبــال کــرد.
بــه نظــرم درس هایی کــه مرحوم عســگراوالدی 

ــا داشــت، چــه آن بخشــی  ــرای همــه م ب
کــه درس هــای پندآمــوز و آمــوزش در 

ــامت و  ــت و س ــارت و صداق تج
ــور  ــی و ام ــئولیت اجتماع کار مس
ــه اســت و چــه آن بخشــی  خیری
کــه شــاید از بعضــی از مــا از 
حاشــیه هایی کــه در زندگــی و 

ــود  ــه وج ــوم ب ــن مرح ــوت ای ف
توجــه  حداکثــر  بایســتی  آمــد، 

درس  و  باشــیم  داشــته  را  دقــت  و 
بگیریــم. ایشــان هــم زندگــی اش بــرای ما 

ــود، هــم طــول فعالیــت اقتصــادی اش،  درس ب
هــم حضــور در فعالیت هــای اجتماعــی و خیریــه اش، 

ــی  ــم دوره پایان ــی اش، ه ــت اندیش ــدواری و مثب ــتحکام و امی ــم اس ه
زندگــی در ایــن ســال های آخــر آنچــه را کــه بــه عنــوان امیــد و انگیــزه 

ــرد. ــل می ک ــادی منتق ــن اقتص ــه فعالی ــه جامع ــه هم ب
ــی  ــدم بخش ــراً دی ــد، اخی ــده بودن ــه آم ــن ک ــه انجم ــن جلس در آخری
ــد  ــش ش ــه پخ ــی ک ــی از کلیپ های ــن در یک ــان را انجم از صحبت ش
گذاشــته بــود، عیــن جملــه ای کــه گفتنــد، ایــن بود:»مــن از تهــران بــا 
پــرواز صبــح زود آمــدم کــه اینجــا بــه شــما بگویــم تــا زندگــی هســت 
تــا نفــس هســت تــا ســامتی هســت، امیــد هســت و بایســتی بــا امیــد 

ــرد.« و انگیــزه کار را پیــش ب
ــن  ــش از ای ــم و بی ــف کن ــان تعری ــک از ایش ــره کوچ ــه خاط دو، س

نمی دهــم. تصدیــع 
تعریــف  بودنــد،  رفتــه  چیــن  بــه  کــه  ســفر  یــک  از  ایشــان 
ــه عنــوان  ــودم کــه نخســت وزیــر چیــن را ب می کردند:»خیلــی مصــر ب
رئیــس اتــاق مشــترک ایــران و چیــن ببینم. ســخت اســت دیدار نخســت 
وزیــر کشــور بزرگــی مثــل چیــن بــا یــک رئیــس اتــاق مشــترک، ولــی 
بــه هــر حــال ایــن امــکان فراهــم شــده بود. گفتنــد شــما کمتــر از یــک 
ــد.  ــد، بگویی ــه می خواهی ــه ک ــر چ ــان ه ــه ایش ــد ب ــت داری ــه وق دقیق
مــن فکــر کــردم بهتریــن چیــزی کــه در کمتــر از یــک دقیقــه می توانــم 

ــن  ــردم چی ــه م ــا ب ــان را ت ــم ایش ــه کن ــه توصی ــن اســت ک ــم ای بگوی
ــد و اگــر جمعیــت  ــه پســته در ســال بخورن ــد حداقــل یــک دان بگوین
یــک میلیــارد و دویســت میلیــون نفــری چیــن، فقــط یــک دانــه پســته 
ــن محصــول  ــد، چیــزی حــول و حــوش 120 هــزار ت در ســال بخورن
ــرای  ــری ب ــازار دیگ ــه ب ــازی ب ــا نی ــود و م ــرف می ش ــا مص ــته م پس
صــادرات نداریــم.« ایشــان می گفتنــد بــا شــوخی ایــن مطلــب را گفتــم 
و گفتــم مــن از ایــران آمــده ام کــه بــه شــما خواهــش کنــم بــه مــردم 
ــد  ــا پســته آشــنا شــوند. آنچــه می توانســت بگوی ــردم ب ــا م ــد ت بگویی
ــش  ــرای صادرات ــرد و ب ــادر می ک ــه ص ــی را ک ــه محصول ــود ک ــن ب ای
ــر  ــا نخســت وزی ــه ب ــک دقیق ــن ی ــزه داشــت را در همی ــه و انگی عاق

چیــن تبلیــغ کنــد.
ــه  ــل ک ــال ها قب ــگراوالدی می گفتند:»س ــا عس ــاج آق ح
ــی  ــوروی فروپاش ــر ش ــه جماهی ــوز اتحادی هن
نکــرده بــود و پریماُکــف مســئولیت بخــش 
خصوصــی را برعهــده داشــت به ایشــان 
ــک  ــد ی ــردم بگویی ــه م ــه ب ــم ک گفت
دانــه کشــمش در ســال مصــرف 

ــد.« کنن
در ســفرهایی کــه مــن خدمــت 
ایشــان بــودم، گاهــی مــن کــه 
ایشــان  از  ســال  ســی  حداقــل 
ســفر  طــول  در  بــودم  جوان تــر 
بــا  ایشــان  ولــی  می شــدم،  خســته 
شــدت و حــدت و عاقــه در تمــام طــول 
ــد و  ــتفاده می کردن ــات اس ــام لحظ ــفر از تم س
بــه کســب و کار و تبلیــغ و تشــویق و بازاریابــی و 

می پرداختنــد.  بازارســازی 
مــا بایــد حضــور چنیــن افــرادی را غنیمــت بشــماریم و قــدر 
ــن بســیار مشــکل  ــا، از م ــه م ــه ممکــن اســت هم ــد ک ــم؛ هرچن بدانی
ــرای کشــور  ــا ب ــی بیشــتر از م ــه خیل ــا همــه کســانی ک و مســئله دار ت
ــا و مشــکاتی  ــوب و گرفتاری ه ــص و عی ــد، نواق ــت کردن کار و فعالی
هــم داشته باشــیم، امــا اینکــه در عرصــه اقتصــاد کشــور بایســتیم، ســینه 
ســپر کنیــم و کســانی کــه در ایــن مســیر ایــن دل و جــرأت و جســارت 
ــد از  ــم و بع ــدر بدانی ــد را ق ــرج می دهن ــه خ ــت را ب ــت و حمی و هم
ــزرگ  ــم، حتمــًا شــاکر خــدای ب ــر کنی فوت شــان از خدمات شــان تقدی
ــد  ــه بع ــد ک ــد ش ــث خواه ــًا باع ــم و حتم ــال بوده ای ــروردگار متع و پ
ــد و در مســیر  ــه ســینه چــاک دهن ــن صحن ــم کســانی در ای ــن ه از ای
فعالیت هــای اقتصــادی، حرکتــی امیدوارکننــده و انگیــزه بخــش را 

ــد.  ــال کنن دنب
ــه  ــدا ب ــد؛ خ ــت کن ــگراوالدی را رحم ــا عس ــاج آق ــوم ح ــدا مرح خ
خانــواده ایشــان و همــه فعالیــن اقتصــادی و همــه کســانی کــه ایشــان را 
ــه بیشــتر  ــر چ ــتند و ه ــات ایشــان را می دانس ــناختند و خصوصی می ش
بــا ایشــان رفــت و آمــد می کردنــد بیشــتر بــه خصوصیات شــان واقــف 

ــد.  ــر بده ــدند، صب می ش

مرحــوم عســگراوالدی بــه تمــام و کمــال تاجــر 

ــش  ــام کارهای ــتحکم، در انج ــیار مس ــود، بس ب

بســیار متعهــد، و در عیــن حــال در امــور خیــر، 

در امــور مــردم داری و در امــور حضــور در 

ــت؛  ــم نگذاش ــچ گاه ک ــی هی ــای اجتماع فعالیت ه

تــا همیــن آخریــن دوره هیئــت نماینــدگان اتــاق 

ــت. ــگ داش ــر رن ــور پ ــران حض ــران و ته ای
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حــاج  مرحــوم  بــا  مــن  برخــورد  اولیــن 
ــه  ــردد ب ــگراوالدی برمی گ ــداهلل عس ــای اس آق
ــان  ــم ایش ــن اس ــش. م ــال پی ــدود 24، 25 س ح
ــرد مبتکــر در صــادرات و  ــک ف ــوان ی ــه عن را ب
مخصوصــاً آن موقــع در صــادرات زیــره و پســته 
ــودم.  ــده ب ــان را ندی ــی ایش ــودم، ول ــنیده ب ش
ــه  ــان فروخت ــه ایش ــته ای را ب ــک پس ــدرم ی پ
ــه ایشــان  ــه ب ــد ک ــور کردن ــن را مأم ــد و م بودن
مراجعــه کنــم و وجــه پســته را دریافــت نمایــم و 
بــه یــک حســابی واریــز کنــم. مــن بــا براتــی کــه 
در دســت داشــتم، ســراغ ایشــان رفتــم. قدیم هــا 
ــود کــه وقتــی شــخصی یــک  ــه این صــورت ب ب
طلبــی از شــخص دیگــری داشــت، می توانســتند 
ــا  ــد. باب ــرات صــادر کنن ــن طلــب ب ــه ازای ای ما ب
یــک براتــی صــادر کرده بودنــد ســر آقــای 
عســگراوالدی. مــن ایــن بــرات را آوردم خدمــت 
ایشــان تــا پــول را دریافت کنــم. ایشــان آن موقع 
ــکان پرداخــت  ــه ام ــود ک شرایط شــان طــوری ب
ــان  ــه برخوردش ــتند. البت ــرات را نداش ــه ب وج
ــد  ــح گفتن ــود و واض ــفاف ب ــع و ش ــی قاط خیل
ــا.  ــداً بی ــدارم و بع ــن وجــه را ن ــن االن ای ــه م ک
بعــد از گذشــت 25 ســال، همچنــان آن صحنــه 
و حالــت کامــًا حرفــه ای ایشــان در برخــورد را 
خــوب بــه یــاد دارم کــه چهــره ای قاطــع و بدون 
رودربایســتی داشــتند. ایــن اولیــن برخــورد مــن 

ــا ایشــان بــود. ب
ــا ایشــان در  ســال 84،  ــن ب ــن برخــورد م دومی
85 وقتــی کــه می خواســتیم انجمــن را تأســیس 
ــدگاه وجــود  ــع دو دی ــد. آن موق ــم، پیــش آم کنی
داشــت یــک دیــدگاه در انجمــن ایــن بــود کــه 
ــد و  ــدودی داشته باش ــکل مح ــک ش ــن ی انجم
ــویم؛  ــع ش ــم جم ــا دور ه ــدادی از باغداره تع
ــت  ــتند و دوس ــد هس ــه عاقمن ــی ک باغدارهای
دارنــد در کنــار باغداری شــان فعالیــت اجتماعــی 
ــد  ــه می توانن ــی ک ــند و جاهای ــته باش ــم داش ه
یــک کاری بکننــد کــه هــم جنبــه عمومــی دارد 
و هــم منافــع اش بــرای خودشــان هســت و هــم 
بــرای عمــوم؛ بنشــینند یــک ســاز و کاری بچینند 
ــته  ــت پس ــی صنع ــای عموم ــرای فعالیت ه و ب
یکســری راهکارهایــی را دنبــال کننــد و اقداماتی 
را انجــام دهنــد. بــه هــر حــال، در حد محــدود و 
بــا اعضــای محــدود کــه ایــن اعضــای محــدود 

ــد. ــن کنن ــم تأمی ــن را ه ــای انجم هزینه ه
دیــدگاه دیگــر ایــن بــود کــه انجمــن در ســطح 
ــه  ــداران، بلک ــط باغ ــه فق ــد و ن ــیع کار کن وس
ــراوری  ــند؛ ف ــته باش ــور داش ــم حض ــار ه تج
ــم  ــی ه ــان داخل ــند؛ بازرگان ــم باش ــدگان ه کنن
باشــند. قــرار بــود کــه اینهــا عضــو انجمن شــوند 
و یــک پیشــنهادی بــود کــه عضــو انجمن شــوند 
ــه  ــد، ن ــی کار کن ــطح مل ــن در س ــی انجم و حت
فقــط در ســطح اســتان کرمــان. در ایــن دیــدگاه 
ــم  ــد، ه ــداران باش ــامل باغ ــن ش ــه انجم دوم ک
تاجــران و هــم ســایر اقشــار از سراســر کشــور، 
ــویم  ــوزه ش ــن ح ــتیم وارد ای ــی می خواس وقت
ــدنی  ــن کار نش ــگراوالدی ای ــای عس ــدون آق ب
بــود. مــا بــه آقــای عســگراوالدی مراجعــه 
ــور  ــای جــال پ ــه، آق ــه مــن کــه ن ــم )البت کردی
ــه آقــای  ــادم نیســت(. ب و دوســتان دیگــر کــه ی
اینکــه  بــرای  شــد  مراجعــه  عســگراوالدی 
می خواســتیم یــک چنیــن فعالیتــی انجــام دهیــم. 
ــد؛ چــون باالخــره  ایشــان خیلــی اســتقبال کردن
ــود کــه در اتحادیــه  ایشــان هــم ســالیان ســال ب
ــاق  ــه در ات ــوذی ک ــا نف ــد و ب ــکبار بودن خش
بازرگانــی داشــتند اساســنامه انجمــن خیلــی زود 
ــا کمــک ایشــان تصویــب شــد و اگــر ایشــان  ب
ــا  ــن حرف ه ــش از ای ــی بی ــاید خیل ــد ش نبودن

طــول می کشــید.
در تنظیــم اساســنامه، مــا از تجارب ایشــان خیلی 
اســتفاده کردیــم، مخصوصــاً همان طــور کــه 
ــای  ــردم ایشــان هــم ســابقه فعالیت ه عــرض ک
ــاد  ــم مف ــتند و در تنظی ــادی داش ــی زی اجتماع
از  یکــی  کردنــد.  کمــک  خیلــی  اساســنامه 

ــه  ــت ک ــادم هس ــوب ی ــن خ ــه م ــواردی ک م
ــه انجــام دادن آن  ــد و ب ــح می دادن ایشــان توضی
ــد:» اگــر  ــه می گفتن ــود ک ــن ب اصــرار داشــتند ای
شــما می خواهیــد یــک انجمــن ملــی در ســطح 
وســیع باشــید، خیلــی مهــم اســت کــه مــردم بــه 
ــه دار  ــما خزان ــد؛ در نتیجــه ش ــاد کنن ــما اعتم ش
را از افــرادی بگذاریــد کــه مجمــع انتخــاب 
خواهــد کــرد، یعنــی خزانــه دار یکــی از اعضــای 
ــت  ــای هیئ ــون اعض ــد، چ ــره باش ــت مدی هیئ
ــتقیم  ــه صــورت مس ــکلی، ب ــر ش ــه ه ــره ب مدی
ــا غیرمســتقیم، توســط خــود مجمــع انتخــاب  ی
می شــود و مــورد اعتمــاد مــردم هســتند و ســعی 
ــه دار  ــار خزان ــی در اختی ــع مال ــه مناب ــد ک کنی
ــت  ــارج از هیئ ــردی خ ــرکل را ف ــد و دبی باش
مدیــره بگذاریــد، چــون دبیــرکل معمــوالً مأمــور 
خــرج کــردن اســت؛ بــه ایــن ترتیــب بین کســی 
کــه مأمــور خــرج کــردن اســت و خزانــه دار کــه 
مســئول پاســخگویی بــه مــردم اســت، تفکیــک 
ــن  ــه دار در انجم ــد خزان ــوید. می گفتن ــل ش قائ
مســئول ایــن اســت کــه اعتمــاد مردمــی را 
ــن  ــن را تأمی ــای انجم ــه هزینه ه ــد ک ــب کن جل
می کننــد. خزانــه دار بایــد مراقبــت کنــد تــا 
ــی  ــد و وجه ــردم می پردازن ــه م ــی ک هزینه های
ــد در جــای  ــل انجمــن می دهن ــردم تحوی ــه م ک

ــود.« ــه ش ــودش هزین ــت خ درس
یکــی از توصیه هــای ایشــان کــه خــود را ملــزم 
بــه رعایــت آن می دانســتند ایــن بــود کــه 
ــم  ــک روز ه ــی ی ــد حت ــعی کنی ــد: »س می گفتن
شــده اخبــاری کــه بــه کار شــما مربــوط می شــود 
را زودتــر اطــاع داشته باشــید.« یکــی از دالیلــی 

نقش عسگراوالدی در تشکیل انجمن پسته
علی نظری
عضو پیوسته انجمن پسته ایران



سال چهارم - مهرماه 1398 - شماره 3841

در  ایشــان  کــه  هــم 
اجتماعــی  فعالیت هــای 
فعــال بــود و خودشــان 
و  ســمت ها  همــه  در 
ــکل  ــه ش ــنهادهایی ک پیش
ــا  ــی ی ــاق بازرگان ــل ات ــت، مث ــی داش اجتماع
ــراق و  ــران و ع ــا ای ــن ی ــران و چی ــای ای اتاق ه
مخصوصــاً در اتــاق بازرگانــی همیشــه حضــور 
داشــتند ایــن بــود کــه می گفتنــد مــن بایــد همــه 
ــودم را  ــب و کار خ ــه کس ــوط ب ــات مرب اطاع
زودتــر از دیگــران اطــاع داشته باشــم و بــه مــا 
توصیــه می کــرد کــه حتمــاً شــما ایــن ســبک را 
ادامــه دهیــد و بــه اطاعــات و اخبــار مربــوط به 
کســب و کار خودتــان حســاس باشــید. از طرف 
ــد کــه هــر  ــد ســعی کنی دیگــر، ایشــان می گفتن
اجتماعــی  فعالیت هــای  در  می توانیــد  چــه 
ــادی و  ــت م ــم از جه ــن ه ــد، ای مشــارکت کنی
ــت.  ــد اس ــی مفی ــوی خیل ــت معن ــم از جه ه

ایشــان حافظــه خیلــی عجیبــی داشــتند. اواســط 
دهــه 80 کــه اولیــن ســال های تشــکیل انجمــن 
ــکیل  ــتر تش ــا بیش ــت امن ــات هیئ ــود و جلس ب
می شــد، مــا ایشــان را بیشــتر می دیدیــم و 
واقعــاً مــن می دیــدم کــه حافظــه عجیبــی دارنــد 
کــه خودشــان می گفتنــد هیــچ شــماره تلفنــی را 
تــا آن موقــع یادداشــت نکرده انــد و همــه شــماره 
تلفن هــای مــورد نیــازش را از حفــظ اســت. یــا 
ــد کــه حســاب های مشــتری هایش  مدعــی بودن
را بــه دقــت در ذهنشــان دارنــد؛ مســتقل از 
حســابداری کــه کارهــای حســابداری اش را 
ــر از حســابداری  انجــام می دهــد، خودشــان بهت
ــه  ــوط ب ــی مرب ــاب و مســائل مال حســاب و کت
مشتری هایشــان را بــه خوبــی مــی تواننــد حفــظ 

کننــد.
ــود  ــن ب ــان ای ــای ایش ــر از توصیه ه ــی دیگ یک
کــه شــما بــه عنــوان صادرکننــده وقتــی جنســی 
کنــار  دائــم  همیشــه  بایــد  می فروشــید  را 
خریــدار خودتــان باشــید و حضــور دائــم داشــته 
ــام  ــه دارد انج ــف کاری ک ــم و کی ــید و ک باش
ــه دقــت اطــاع داشــته  می دهــد را از نزدیــک ب
باشــید و دغدغه هــای او را بــه خوبــی بشناســید. 
بــه همیــن دلیــل زیــاد بــه مســافرت می رفتنــد. 
همــان ســال های 84، 85 کــه مــن بــرای تنظیــم 
ــن  ــه در انجم ــی ک ــای مختلف ــات و کاره جلس
ــه  ــم، متوج ــان می رفت ــزد ایش ــد ن ــش می آم پی
شــدم کــه تعــداد مسافرت هایشــان خیلــی زیــاد 
بــود. در ایــن ســن و ســال بــاالی هفتــاد ســال، 
ــارج از  ــافرت خ ــه ای دو مس ــاً هفت ــان گاه ایش

ــه  ــک روزه ک ــافرت های ی ــتند. مس ــور داش کش
ــا دو  ــتیم ی ــروز عصــر جلســه داش ــا ام ــًا م مث
روز بعــد جلســه داشــتیم در ایــن فاصلــه ایشــان 
ــود.  ــته ب ــا و برگش ــود اروپ ــه ب ــک روز رفت ی

ــود. ــاد ب ــی زی ــان خیل تحرک ش
مــا باغدارهــا واقعــاً بایــد مدیــون صادرکننده های 
ــته را  ــه پس ــَدری ک ــدگان َق ــی، صادرکنن اینچنین
ــاد و تحمــل فشــارهای  ــا زحمــات بســیار زی ب
زیــاد در دنیــا توزیــع می کننــد، باشــیم و خیلــی 
ــش  ــی نق ــیم. خیل ــا باش ــگزار آنه ــد سپاس بای
ــازار  ــه ب ــرای اینک ــت ب ــن کننده اس ــا تعیی آنه
ــدا  ــعه پی ــعت توس ــن وس ــه ای ــروز ب ــته ام پس
ــل عســگراوالدی و  ــرادی مث ــر اف ــرده، واال اگ ک
بــزرگان دیگــری کــه در صنعــت پســته در حــد 
ــت  ــًا صنع ــد، اص ــد، نبودن ــیعی کار کردن وس
پســته بــه ایــن شــکلی کــه االن جــای خــودش 
را بــاز کــرده وجــود نمی داشــت. بــه هــر حــال 
ــود و  ــد می ش ــه تولی ــختی ک ــن س ــه ای ــته ب پس
ــه  ــد ب ــد می شــود بای ــه تولی ــی ک ــر میزان ــه ه ب
ــم  ــی دانی ــه م ــور ک ــد و همان ط ــروش برس ف
بیــش از هفتــاد، هشــتاد درصــد از آنچــه پســته 
ایــن  و  می شــود  صــادر  می شــود،  تولیــد 
ــه  ــت. ب ــدگان اس ــون صادرکنن ــادرات مدی ص
ــک  ــگراوالدی ی ــای عس ــود آق ــن، خ ــر م نظ
ــیاری از  ــرای بس ــوند. ب ــوب می ش ــد محس برن
صادرکننــدگان جــوان در قدیــم یــا حتــی همیــن 
ــد. بســیاری از کســانی  حــاال الهام بخــش بوده ان
ــای عســگراوالدی توانســتند کار  ــه بعــد از آق ک
ــطه  ــه واس ــد، ب ــروع کنن ــته را ش ــادرات پس ص
همــوار کــردن مســیری بــوده کــه توســط آقــای 
عســگراوالدی و امثــال آدم هــای بزرگــی کــه در 
ــد،  ــاز کردن ــد و راه را ب ــیع کار کردن ســطح وس

ــوده اســت. ب
ــی  ــداوم و اثربخش ــظ و ت ــان در حف ــش  ایش نق
اتحادیــه خشــکبار خیلــی کلیــدی بــود. وجــود 
آقــای عســگراوالدی در اتحادیــه خشــکبار وزن 
ــرده  ــنگین ک ــان س ــکبار را آنچن ــه خش اتحادی
ــا  ــی ی ــش خصوص ــن بخ ــه فعالی ــه هم ــود ک ب
ــن  ــن و آیی ــن قوانی ــرای تدوی ــه ب ــا ک دولتی ه
نامــه مأموریــت پیــدا می کننــد، حتماً حواسشــان 
ــع  ــفاف و قاط ــیار ش ــای بس ــه عکس العمل ه ب

ــت. ــگراوالدی بوده اس ــای عس آق
ــای  ــه آق ــی ک ــکل فعالیت ــم ش ــم بگوی می توان
عســگراوالدی انجــام مــی داد بــا توجــه بــه 
وســعت فعالیتــی کــه داشــت، در خیلــی جاهــا 
ــرده  ــروع ک ــه ش ــود ک ــانی ب ــن کس ــزو اولی ج
بودنــد و یــا در بســیاری از جاهــا شــاید نفــر اول 

بودنــد و در بســیاری از جاهــا حتــی اگــر شــروع 
نکــرده بودنــد در تأمیــن پســته نفــر اول بودنــد؛ 
مثــًا، شــاید در صــادرات بــه اروپــا بــه لحــاظ 
حجــم یــک مدتــی ایشــان جــزو اولین هــا 
بــوده، در روســیه بــه همیــن شــکل جــزو 
اولین هــا بــود. بــه هــر حــال، گســترش بــازاری 
کــه توســط ایشــان انجــام شــد، ســبب می شــد 
ــر  ــه ه ــان ب ــه ایش ــی ک ــد از مدت ــی بع ــه حت ک
ــان  ــت، همچن ــرون می رف ــازار بی ــی از آن ب دلیل
بــازار بــرای فعالیــت دیگــران ســر جایــش بــود.
ایشــان بــه فعالیت هــای اجتماعــی مرتبــط 
و  اهمیــت می دادنــد  بــا شغل شــان خیلــی 
می گفتنــد اگــر شــما بخواهیــد در کارتــان موفــق 
شــوید بایــد حتمــاً ایــن فعالیت هــای اجتماعــی 
را در کنــار کارتــان داشــته باشــید، بــرای اینکــه 
ــان  ــه کارت ــوط ب ــار مرب ــن اخب ــد آخری می توانی
ــی و  ــور کاف ــه ط ــف ب ــای مختل را در حوزه ه
کامــل کســب کنیــد.  بــه همیــن دلیــل، همیشــه 
ــتند  ــه داش ــادی ک ــی زی ــغله خیل ــم مش علیرغ
در جلســات انجمــن بــدون کــم و کاســت 
ــی  ــیار مفصل ــت بس ــد و وق ــرکت می کردن ش
ــه  ــد. ب ــن موضــوع اختصــاص می دادن ــرای ای ب
ــت  ــازار وق ــم در ب ــد بروی ــول خودشــان: »بای ق
ــرای  ــم.« ب ــت بخری ــدار وق ــک مق ــا ی فروش ه
ــغله  ــن مش ــم ای ــه علی ر غ ــود ک ــب ب ــن جال م
زیــاد جلســات انجمــن پســته را از دســت 
ــه ای  ــه جلس ــر ب ــن اواخ ــی همی ــی داد، حت نم
کــه انجمــن در مشــهد ترتیــب داده بــود، ایشــان 

ــتند. ــور داش ــاندند و حض ــان را رس خودش
افســوس کــه هنــوز در فرهنــگ و آداب مــا 
شــکر نعماتــی - بــه معنــای توجــه و یــادآوری 
ــای  ــم توصیه ه ــم، علی رغ ــه داری ــات -  ک نعم
فــراوان دینــی،  آن طــور کــه شــاید و بایــد انجــام 
نمی شــود. بــه ســاز و کارهــای آن نمی پردازیــم 
و آنقــدر کــه بــه نداشــته های فــردی و شــخصی 
ــته های  ــه داش ــم ب ــه می کنی ــزرگ توج ــراد ب اف
آنهــا توجــه  فکــری و تجــارب گرانبهــای 
ــا  ــا باره ــگ م ــن ویژگــی در فرهن ــم. ای نمی کنی
توســط بــزرگان مــورد بحــث و نقــد قــرار 
ــران علی رغــم  گرفته اســت. در انجمــن پســته ای
ــائل  ــان در مس ــا ایش ــه ب ــی ک ــاف نظرهای اخت
ــه صنعــت پســته پیــش می آمــد  مختلــف مبتا ب
ــان و  ــمی ایش ــور رس ــت، حض ــود داش و وج
نظرخواهــی  و  مختلــف  ســمت های  قبــول 
از ایشــان همــواره مــد نظــر جــدی  قــرار 

می گرفــت.
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ایــران،  پســته  انجمــن  پایه ریــزی  در 
مهــدی آگاه یکــی از چهره هایــی اســت 
ــت. وی در  ــی داشته اس ــش بی بدیل ــه نق ک
ــا مهدیــه نخعــی دیگــر  گفت و گویــی کــه ب
عضــو انجمــن پســته داشــته اســت، اذعــان 
دارد اســداهلل عســگراوالدی پشــتوانه ای بــوده 
ــوان  ــه عن ــن ب ــن انجم ــت ای ــرای فعالی ب
ــاق  نماینــده صنعــت پســته کشــور ذیــل ات
ــن  ــن، آگاه در ای ــران. همچنی ــی ای بازرگان
ــش  ــر نق ــد ب ــر تأکی ــالوه ب ــو ع گفت و گ
شــکل گیری  در  عســگراوالدی  موثــر 
ــا وی،  ــود ب ــنایی خ ــرای آش ــن، ماج انجم
ــی  ــه خشــکبار و بی همتای ــا اتحادی ــه ب رابط
ــک  ــره را ی ــارت زی ــگراوالدی در تج عس
ــکر از  ــا تش ــت. ب ــی کرده اس ــرور تاریخ م
ــه  ــه نخعــی و مهــدی آگاه کــه در تهی مهدی

ــد. ــاری نمودن ــا را ی ــب م ــن مطل ای
ــار عســگراوالدی را  ــه بــرای اولیــن ب چگون

شــناختید؟
ــای اســداهلل عســگراوالدی  ــا آق ــن ب آشــنایی م
شــرح ماوقعــی دارد کــه الزم اســت ابتــدا آن را 

بــرای شــما بگویــم.
ــرادرم  ــود کــه ب حــول و حــوش ســال 1354 ب
ایــرج ســهام خــود در »شــرکت صــادرات 
پســته ایــران« کــه بــا هــدف در دســت گرفتــن 
ــود را  ــده ب ــیس ش ــا تأس ــکا و اروپ ــازار آمری ب
ــت و  ــرکت فروخ ــهامداران آن ش ــایر س ــه س ب
شــرکت جدیــدی )بــا مشــارکت اقلیتــی یکی از 
خویشــاوندان(، بــه نــام »پســته رویــال« عمومــًا 
ــیس  ــا، تأس ــازار اروپ ــت در ب ــدف فعالی ــا ه ب
ــرای  ــال ب ــته روی ــادرات پس ــرکت ص ــرد. ش ک
صــادرات پســته خــام بــه اروپــا و برشــته کــردن 
ــا  ــروع کار ب ــی ش ــد. ول ــیس ش ــا تأس در آنج
ــس از  ــود. پ ــران ب ــته در ای ــردن پس ــته ک برش
ــه های  ــدن در کیس ــک ش ــردن و خن ــته ک برش
ــک  ــد و درون ی ــی می ریختن ــی 50 کیلوی نایلون
ــا  ــن گونی ه ــتند. ای ــی می گذاش ــی نایلون گون
ــرای شــرکتی خوشــنام و بــزرگ در آلمــان  را ب
ــته بندی  ــا را در بس ــود آنه ــده ب ــر ش ــه حاض ک

در  مصرف کننــدگان  بــرای  کوچک تــر 
فروشــگاه ها عرضــه کنــد، می فرســتاد.

ــران  ــته ای ــادرات پس ــرکت ص ــه ش ــا ک از آنج
ایــرج آگاه و رئیــس  بــه بســتگان  متعلــق 
ــود، بعــد از  ــره آن غامرضــا آگاه ب ــت مدی هیئ
اینکــه ایــرج، بــرادرم، شــرکت صــادرات پســته 
رویــال را تأســیس کــرد، قصــد نداشــت کــه در 
بازارهــای فــروش پســته کــه شــرکت صــادرات 
پســته ایــران فعالیــت وســیعی داشــت رو در رو 
رقابــت کنــد. آن زمــان شــرکت صــادرات پســته 
ــا نداشــت  ــه اروپ ــی ب ــه صادرات ــران هیچ گون ای
ــه  ــته ب ــا پس ــوز ب ــا هن ــور کل اروپایی ه و به ط
هیــچ وجــه آشــنا نبودنــد. البتــه در اوایــل دهــه 
ــدر  ــه بن ــم ب ــیار ک ــدار بس ــه مق ــی ب 40 شمس
مارســی صــادر و توســط اعــراب ســاکن آنجــا 

ــد. ــرف می ش مص
ــرج  ــنهاد ای ــه پیش ــا ب ــال 57 و بن ــل س در اوای
و بــه علــت تــرک شــریکش از شــرکت پســته 
رویــال و عزیمــت ناگهانــی وی بــه انگلیــس، به 
مــن پیشــنهاد داد کــه ســهام خــود در شــرکت 
صــادرات پســته ایــران را بفروشــم و در عــوض 
ســهم شــریک وی در شــرکت پســته رویــال را 

بخــرم و بــه طــور فعــال بــه وی بپیونــدم.
ــه ای در کار  ــه تجرب ــن هیچ گون ــان م در آن زم
تولیــد و صــادرات پســته نداشــتم. جــز اینکــه 
زمانی کــه در دانشــگاه صنعتــی شــریف بــا 
ــتان ها  ــردم، تابس ــس می ک ــی تدری ــمت مرب س
ــرادر دیگــرم حســن آگاه کــه مشــغول  ــرای ب ب

صــادرات پســته برشــته شــده بــه شــیوه خشــک 
ــوم  آمریکایــی و بســته بندی در قوطی هــای وکی
ــت(  ــی درش ــا )فندق ــاری آری ــای تج ــه نام ه ب
و آپادانــا )پســته اکبــری( بــود، همــکاری 

می کــردم.
کارم بیشــتر نوشــتن نامه هــای تجــاری بــه 
ــر  ــارت کًا ب ــئولیت تج ــود و مس ــتریان ب مش
ــتۀ  ــروش پس ــازار ف ــود. ب ــا ب ــده حســن آق عه
شــرکت مرحــوم حســن آقــا، عمدتــاً در غــرب 
ــود. ــه ب ــن و خاورمیان ــکای التی ــا و آمری آفریق

اولیــن مأموریــت کــه در شــرکت پســته رویــال 
از طــرف ایــرج آگاه بــه اینجانــب محــول 
ــه  ــری ک ــورهای دیگ ــی در کش ــد، بازاریاب ش
ــته  ــده پس ــرف کنن ــاالً مص ــتند احتم می توانس
باشــند، بــود.  قبــل از آن ایشــان شــخصاً پســته 
ــا  ــترالیا و ب ــن، اس ــای ژاپ ــه بازاره ــام را ب خ
اجــازه شــرکت صــادرات پســته ایــران، اندکــی 

ــرد. ــال می ک ــکا ارس ــرق آمری ــه ش ب
ــی  ــفر بازاریاب ــی، س ــات مقدمات ــس از مکاتب پ
ــی از  ــر احتمال ــای کوچک ت ــه بازاره خــود را ب
جملــه مونــرال در کبک کانــادا و مکزیکوســیتی 
البتــه  کــردم.  آغــاز  ونزوئــا  و  کاراکاس  و 
ــه  ــیدگی ب ــت رس ــم جه ــفر ه ــروع س در ش
حســاب ها و حــل اختافــات فیمــا بین شــرکت 
و مشــتری آمریکایــی در نیویــورک توقــف 
ــزد  ــود ن ــفر خ ــه س ــتم. در ادام ــی داش کوتاه
ــه عنــوان مشــتریان بالقــوه  همــه کســانی کــه ب
شناســایی کرده بــودم، رفتــم. در کمــال تعجــب 

گفت وگو با مهدی آگاه، عضو پیوسته انجمن پسته ایران

عسگراوالدی هیچ وقت دبه نمی کرد
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ــه  ــرکتی ب ــای ش ــران را در گونی ه ــام ای ــته خ پس
ــه آن  ــدم هم ــه ش ــم و متوج ــاس« یافت ــام »حس ن
ــا پســته ایــران از طریــق ایــن شــرکت  مشــتریان ب
بــه مدیرعاملــی حــاج اســداهلل عســگراوالدی آشــنا 
شــده بودنــد. آنجــا متوجــه شــدم کــه زیــره ایــران جــزو کاالهــای وارده 
بــه بیشــتر کشــورهای آمریــکای التیــن اســت و شــرکت حســاس یکــی 
ــره  ــه زی ــه کارخان ــود ک ــران ب ــره ای ــی زی ــزرگ صادرات از دو شــرکت ب
پــاک کنــی در خراســان نیــز داشــت. اینجــا اولیــن آشــنایی مــن بــا نــام 

ــود. ــگراوالدی ب ــداهلل عس ــاج اس ح
پــس از بازگشــت بــه ایــران فهمیــدم کــه تجــارت زیــره از نظــر بنیــادی 

پیشــرفته تر از تجــارت پســته اســت. به طوری کــه کشــاورز 
زیــره کار پــس از تحویــل زیــره خــود بــه کارخانه 

زیــره پاک کنــی شــرکت »حســاس« یــا 
ــه جــای  ــرادران کاظمــی«، ب شــرکت »ب

دریافــت زیــره پــاک شــده، رســیدی 
معــادل وزن زیــره پــاک شــده 
ــید  ــن رس ــرد و ای ــت می ک دریاف
ــاک  ــره پ ــه جــای زی ــا قبــض ب ی
ــود. گرچــه  ــل معاملــه ب شــده قاب
را  زیــره  اصــل  بــود  ممکــن 

ــا  ــرده ی ــاک نک ــوز پ ــه هن کارخان
زیــره کشــاورز دیگــری را پــاک کرده 

ــه جــای ایــن رســید تحویــل  باشــد و ب
مشــتری دهــد. ایــن سیســتم در خــارج 

ــناخته  ــورس کاالی تجــاری ش ــام ب ــه ن ــران ب از ای
می شــد.

در آن زمــان داد و ســتد زیــره در محلــی در خراســان متمرکــز بــود کــه 
بــه آن »بــرج زیــره« یــا بــورس زیــره می گفتنــد. ظاهــرآً ایــن ســبک از 
داد و ســتد حــدود هفتــاد ســال پیــش توســط تجــار ایرانــی دور از وطــن 
کــه از قلمــرو امپراتــوری ســابق روســیه رانــده شــده و بــه ایــران و بــه 
خصــوص مشــهد بازگشــته بودنــد، در محلــی کــه بــه روســی »بیرجــا« 

نــام داشــت، بــاب شــده بــود.]1[
مرحــوم عســگراوالدی بــا نبــوغ تجــاری کــه ســال های بعــد در 
ــره  ــورس زی ــرد ب ــی در  عملک ــش بزرگ ــم نق ــان یافت ــخصیت ایش ش
ــی  ــه اصــرار تعاون داشــتند. زمانی کــه وزارت کشــاورزی می خواســت ب
پســته بــورس پســته را راه انــدازی کنــد مــن تأکیــد داشــتم بــه همــان 
ــره را کار  ــرج زی ــا ب ــره ی ــورس زی ــای عســگراوالدی ب ــه آق ــبکی ک س
ــا مســائلی  ــه پســته ب ــد. البت ــد، در مــورد پســته هــم عمــل کنن می کردن
ــدان  و ...  ــت و خن ــن بس ــزی و ده ــتی و ری ــین، درش ــل آفاتوکس مث
هــم روبــه رو بــود کــه می بایســت در مــورد آنهــا فکــری کــرد. بــه هــر 
ــی  ــده تعاون ــت و نماین ــی پســته همــه ریســک ها را پذیرف حــال، تعاون
اصــرار داشــت کــه هــر چــه زودتــر ایــن کار انجــام شــود و آنهــا بتواننــد 

قبــض بفروشــند. 

دوره پیــش از انقــاب آقــای عســگراوالدی در چارچــوب اقتصــاد 
ــزرگان  ــرد و از تاجــران خوشــنام و ب ــت می ک ــی خــوب فعالی آزاد خیل
ــط  ــت های غل ــی سیاس ــاب و در پ ــد از انق ــود. بع ــران ب ــاد ای اقتص
اقتصــادی دولــت، به خصــوص در زمــان اولیــن دولــت بعــد از انقــاب، 
صادرکننــدگان و از جملــه تاجــران پســته بــرای صــادرات کاالی خــود 
دچــار مشــکات عدیــده شــدند. در آن زمــان شــرکت پســته رویــال کــه 
مــن در آن فعالیــت داشــتم موقعــی کــه فهمیــد بــدون دردســر نمی شــود 
ــه  ــه ادارۀ دارایــی اعــام تعطیلــی کار کــرد و ب پســته را صــادر کــرد، ب
جــای آن ســرمایه را بــه آلمــان بــرد و از آنجــا بــا تأســیس یــک شــرکت 
ــی  ــم از تعاون ــرکت، ه ــرد. آن ش ــران ک ــته از ای ــد پس ــه خری ــروع ب ش
پســته و هــم از آقــای عســگراوالدی پســته می خریــد، پــاک 
ــا در  ــت. م ــرد و می فروخ ــته می ک ــرد، برش می ک
ــال  ــن در س ــزار ت ــا 16 ه ــی ت ــع حت آن موق
بســته بندی می کردیــم.  می خریدیــم و 
ــگراوالدی  ــا عس ــادی ب ــراودات زی م
داشــتم. قراردادهایــی در حــدود 200 
تــا 300 تــن می بســت و اجــرا 
ــول  می کــرد و ســود و ضــرر را قب
داشــت و هیچ وقــت هــم دبــه 

نمی کــرد.
ــه  ــا اتحادی در مــورد رابطه شــان ب

ــکبار بگویید. خش
اتحادیــه خشــکبار قبــل از انقــاب و بــه 
ــب(  ــوی اینجان ــد )عم ــواد مرش ــت ج ریاس
تأســیس شــد. همــه تجــار تهرانــی از جملــه آقــای 
عســگراوالدی از مریــدان مرحــوم جــواد مرشــد بودنــد. بعدهــا 
ــواد  ــویق ج ــه تش ــه ب ــد ک ــل می کن ــی نق ــگراوالدی در جای ــای عس آق
مرشــد بــه کار صــادرات پســته وارد شــد. حــدود یک ســال و نیــم قبــل 
ــه خــارج از کشــور مهاجــرت کــرد. آقــای  از انقــاب، جــواد مرشــد ب
ــیار  ــری بس ــه تاج ــی( ک ــن صادق ــای متی ــوی آق ــی )اب ــی صادق مرتض

ــود جانشــین جــواد مرشــد شــد. درســتکار و شــریف ب
در دورۀ ریاســت وی کــه مصــادف بــا پیــروزی انقــاب اســامی بــود، 
آقــای عســگراوالدی بــه عنــوان پشــتیبان اصلــی آقــای صادقــی رشــته 
امــور اتحادیــه را بــه دســت گرفــت و بعدهــا هــم شــریک ایشــان آقــای 
ــد و  ــه بع ــان ب ــن زم ــید. و از ای ــه رس ــت اتحادی ــه ریاس ــمس فرد ب ش
بــرای ســالیان دراز تولیــد و صــادرات روزافــزون پســته ایــران از پشــتوانه 
سیاســی قوی تــری برخــوردار شــد. از ســوی دیگــر بــا پشــتوانه ایشــان 
ــده صنعــت  ــوان نماین ــه عن ــران توانســت ب ــه انجمــن پســته ای ــود ک ب
ــد.  ــت کن ــران فعالی ــی ای ــاق بازگان ــکل های ات ــزو تش ــران ج ــته ای پس

ــاد. خدایــش رحمــت کن

ــم  ــده مبه ــه »آین ــه از مقال ــر گرفت ــت« ب ــای »صم ــه تارنم -]1[ –صفح
ــره« ــی زی آت

ــه  ــاب و ب ــل از انق ــکبار قب ــه خش اتحادی
ــب(  ــوی اینجان ــد )عم ــواد مرش ــت ج ریاس
تأســیس شــد. همــه تجــار تهرانــی از جملــه 
ــوم  ــدان مرح ــگراوالدی از مری ــای عس آق
جــواد مرشــد بودنــد. بعدهــا آقــای 
ــه  ــد ک ــل می کن ــی نق ــگراوالدی در جای عس
بــه تشــویق جــواد مرشــد بــه کار صــادرات 

ــد. ــته وارد ش پس










