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تسلیت معاون اول رییس 
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 به 

حزب مؤتلفه اسالمی

   دکتر اسداهلل بادامچیان:

عسگراوالدی یک سردار صادق برای نظام
 در جنگ اقتصادی بود
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سردار جهاد اقتصادی
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سرمقاله

نصر عزیزی
مرحوم عسگراوالدی 
راغالبا ب�ه عنوان تاجر 
شناس�ند.  م�ی  موفق 
بس�یاری از افراد فقط به این بعد ازویژگی 
ایشان توجه کرده اند. زیرا درنگاه خیلی ها 
کار تجارت و آنهم از نوع موفق آن شیرین 
مینماید. ولی همه حق مطلب درخصوص 
اس�داهلل عس�گراوالدی بعد ب�ازر گانی و 
تجاری ایش�ان نیست. هرچند آن مرحوم  
درعمر قریب 82 ساله خود حداقل7 دهه 
را به کس�ب و کار و تج�ارت و بازرگانی و 
کارآفرینی مش�غول بود، انصاف این است 
ک�ه موفقیت های ایش�ان را باید دردیانت 
وتش�رع وتواضع وخدمتگزآری جستجو 

کرد.
عسگراوالدی کسب و کار را با زحمت وعرق 
ریختن وگون��ی کنجد ب��ردوش گرفتن وپول 
ح��الل درآوردن ش��روع ک��رد، درروزگاری که 
همه جهت گیری نظام سلطه و رژیم منحوس 

پهلوی به ابتذال کش��اندن جوانان بود، خانواده 
وی به جریان مبارزه روی آوردند وس��ختی ها 
و ش��کنجه ها وآواره گی های مبارزه را به جان 
خریدند، اس��داهلل عس��گراوالدی در کنار برادر 
سیاس��تمدارش، اوبه فعالیت سیاسی و ایشان 
به فعالی��ت بازرگانی روی آوردند، و البته اصول 
دیانت را در تج��ارت رعایت می کرد.ازتوفیقات 
وی این بود که با زیرکی و تیز هوشی و درایت 
و مدیریت صحیح و موثر پله های موفقیت را با 
زحم��ت طی نمود و قریب س��ه دهه تالش در 
فضای رژیم طاغوتی، نه هضم ش��د ونه جذب، 
ونه مایوس، و نه سرخورده، درحالی که برادرش 
با جمع مبارزان موتلفه اسالمی در معرض اعدام 
و زندان بودند، وی با کیاست مسیرخود را پیمود 

و به عوامل رژیم هم بهانه نداد.
عسگراوالدی در کنار برادر مبارزش، سیاست 
را خ��وب میفهمید و میش��ناخت ولی همواره  
مدعی بود سیاس��ت بلد نیس��ت وش��اید برای 
تاجرموفق��ی که س��الیان دراز در کنار مبارزه و 
س��ختی های موتلفه اسالمی بوده و چند دوره 
عضو شورای مرکزی این تشکل با سابقه الهی، 

حضورداشته، فعال موثرسیاسی، زیبنده ایشان 
می باش��د و البته مس��ئولیت هایی ک��ه از بدو 
پیروزی انقالب باحکم امام راحل در تاس��یس 
اتاق بازرگانی ایران داشته اند، درنوع خود شعبه 
ای ازمدیریت سیاسی او محسوب می شود و این 

هم ازتواضع وی بود.
مرحوم عس��گراوالدی تاجری بود که از بدو 
فعالیت مدارج تحصیالت عالی را در دهه چهل 
طی نموده و با زبانهای خارجی آشنایی داشته و 
از توان ارتباطی بین المللی خوبی برخورداربود. 
به نحوی که نزد موثرین تجارت بین المللی در 
کشورهای مختلف ازاعتبار باالیی برخوردار بود. 
به دلیل مس��ئولیت و کارآمدی اش نزد حزب 
حاکم چین ازاحترام وی��ژه ای برخوردار بود به 
نح��وی که بدون تش��ریفات متداول رس��می، 
س��خنران همایش ه��ای س��طوح عالی حزب 
کمونیست چین بود. جایگاهی را که به مقامات 

عالی اختصاص نمی دادند.
آن مرح��وم طبق اظه��ارات خودش همواره 

مقید به پرداخت خمس اموال خود بود وعالوه 
برای��ن 20 درص��د درآمدش ص��رف کارهای 
خیریه، عام المنفعه، کمک به فقرا  مستمندان، 
ساختن مساجد، درمانگاه حسینیه ها، تکیه ها، 
امامزاده ها، امورفرهنگی، کمک به صندوق های 
قرض الحسنه، و سایر امورفرهنگی می شد واین 
عه��د منظم  با خدا در مس��یرتحصیل درآمد، 
درش��کل گیری شخصیت دینی و اخالقی وی 

تاثیر به سزایی داشت.
آن مرح��وم درکار تج��ارت خویش هیچگاه 
به دوآس��یب متداول اقتصادی، روی نیاورد.اول 
اینکه ازبانک ها وام نمی گرفت و بارها درخواست 
مراوده بده و بس��تانی بانک ه��ا را قبل و بعد از 
انق��الب رد نم��ود، دوم اینک��ه تمرکزش روی 
صادرات  بهترین محصول نامدار تولید و شغل 
آفرین ایرانی نظیرپس��ته و زیره و... بوده و هیچ 
وابستگی دولتی نداشته و سفیر شهیر پیام رسان 
کاالی مطل��وب و مرغوب ایران��ی در دنیا بود و 

همواره از واردات پرهیز می نمود. 
ایش��ان در کار تج��ارت درای��ت و صب��ر و 
حوصله و علم روز را داشت و بازارهای جهانی و 

مبادی و مقاصد را خوب می شناخت وبه قول 
خودش از این ش��اخه به آن شاخه نمی پرید 
و س��ود منفعت حالل را ازخدا می خواست و 
معتقد بود س��رمایه های ب��اد آورده بعضی ها 
بعد ازانقالب، توس��ط نوچه ه��ا وآقازاده ها و 
تازه به دوران رسیده ها و معدودی مسئوالن 
مس��ئولیت نش��ناس و کارنابلد و غارت گران 
بیت المال، سم مهلک تجارت و بازرگانی برای 

مردم ونظام و انقالب است.
عس��گراوالدی از عدم اجرای درس��ت قانون 
اساس��ی درحوزه اقتصاد و اص��ل 44، و دولتی 
بودن اقتصاد رنج میبرد وفعالیت های خصولتی 
را مضر بازرگانی می دانست. او در برخی حوزه ها 
اهل نظ��ر بود برای نظام صادرات��ی و واردات و 
تجارت و اصالحات ارز و ارزش پول ملی صاحب 

نظر و تجربه و اهل پیشنهاد بود.
وی آنچه را حق می دانست به عنوان انتقاد 
با شجاعت و اس��تدالل تجربی بیان می کرد. 
در ای��ن رابط��ه از تهمت ها و تی��ر زهرآگین 

بدخواه��ان مص��ون نبود. بعضی رس��انه ها و 
افراد بی تعه��د او را ابر میلیاردر ایران معرفی 
می کردند در حالیکه واقعیت نداش��ت ودروغ 
پراکن��ی بود به قول خودش نه تنها درش��مار 
7نف��ر اول، بلک��ه 7ه��زار نفر اول ه��م نبود. 
البت��ه طرح این ش��ایعات با اغ��راض خاص و 
برای هجمه به موتلفه اس��المی بوده و ریشه 
سیاسی داشت. البته مرحوم عسگراوالدی به 
لحاظ شوخ طبعی، گاهی با خبرنگاران پاسخ 
س��واالت را با ش��وخی می داد واین ها بهانه 
ای برای رسانه های زنجیره ایی اصالح طلبان 

می شد.
خدای��ش رحمت کن��د. او صادقانه خدمات 
بزرگ��ی را ب��ه جامعه ومحروم��ان و نیازمندان 
وحوزهای فرهنگ��ی و مبارزان دوران طاغوت و 
صندوقهای قرض الحسنه انجام داد. بدون شک 
جای ایش��ان درقامت رجال صادق و متوکل و 
خیرخواه خدمتگزاران سپهر سیاسی واقتصادی 

نظام خالی است. 
انشااهلل مشمول شفاعت امام شهیدان کربال 

باشند.

الگوی موفق تجارت و دیانت 
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به گ��زارش رواب��ط عمومی ح��زب مؤتلفه 
اس��المی، اس��داهلل بادامچیان در بیان مواضع 
هفتگی حزب مؤتلفه اسالمی با اشاره به برگزاری 
مراسم عزاداری حسینی در بیش از ۵0 کشور 
جهان گفت: نهضت حس��ینی، نهضتی جهانی 
است که در حال گسترش و جهانی شدن است 
و جهانی شدن نهضت حسینی پشت آمریکا را 
به لرزه درآورده و آتش به خرمن س��تم جهانی 

وارد می کند.
بادامچیان اظهار داش��ت: منطق مقاومت در 
منطقه نظم نوینی را پدید آورده اس��ت که این 
نظ��م در کل خطوط تماس و نبرد با اس��تبداد 

جهانی به خوبی دیده می شود.
وی شکل گیری مقاومت در منطقه و جهان 
را ناش��ی از یک جنبش جهانی برای رهایی از 
استکبار دانست و تأکید کرد: ریشه نظم معنوی 
پدید آمده برای رهایی از استکبار از یک جنبش 
مهدوی است که ریشه در عاشورا  و کربال دارد. 
ام��روز ما در غزه، لبنان، س��وریه، عراق، یمن و 
افغانستان و بحرین و سایر کشورها گوشه هایی 

از آن را مشاهده می کنیم.
بادامچیان گفت: امروز در جوامع اسالمی به 
موازات تقوای پرهیز برای رس��یدن به کماالت 
انسانی و الهی شاهد یک تقوای ستیز هستیم. 
ستیز با استکبار و ابرقدرتها بویژه آمریکا که پای 
آن به همه جوامع انسانی نیز کشیده شده است.

وی با اش��اره به نزدیک ش��دن ب��ه اربعین 
حس��ینی افزود: جهان اسالم و آزادی خواهان، 
امس��ال نیز در تدارک ی��ک راهپیمایی عظیم 
و تاریخ��ی هس��تند تا قدرت نرم انس��ان های 
مشتاق برای رهایی از سمومات فکر مدرنیسم 

استعمارگرانه را به رخ سلطه گران بکشند.
بادامچیان اظهار داشت: انسان ها با کششی 
که در مظهر ش��جاعت و فداکاری و خدمت به 
آزادی و انسانیت و یاران او وجود دارد، در عمق 
جان خویش در پی انس��جام و نظم سیاسی و 
اجتماعی هس��تند. این نظم حسینی و زینبی 
نظامی را پی ریزی می کند که تاج و تخت نظام 

ستمگر سرمایه ای را بر باد خواهد داد.
وی اف��زود: اربعین حس��ینی فقط جلوه یک 
اندیشه سیاسی نیست، بلکه دعوت به اندیشیدن به 
سرنوشت انسان قرن ما، تاریخ بشر، عمق و ژرفای 
هستی و رهایی از شّر طواغیت روزگار است. ایران 
اسالمی و رهبری باهوش، تیزبین و قدرتمند نظام 
یعنی آیت اهلل العظمی امام خامنه ای قافله ساالر 

این حرکت الهی در عصر ماست.
دبی��رکل حزب مؤتلفه اس��المی در ادامه با 
رد هرگون��ه مذاکره با آمری��کا گفت: آمریکائی 
ها با افزایش تحریم های اقتصادی در اندیش��ه 
آس��یب زدن به انقالب اسالمی هستند. آنها با 
هر امتیازی در توافق و مذاکره حاضر نیس��تند 
زیرس��اخت های تحریمی که برای تحکیم آن 
۳0 سال تالش کردند، ازبین ببرند مگر به این 

نتیجه برسند که دیگر تحریم ها هیچ اثر مؤثری 
بر ایران ن��دارد. تجربه آمریکا و چین و ویتنام، 

سرشار از اثبات این نگرش است.
وی اف��زود: آنه��ا باید قبل از ه��ر مذاکره به 
تعه��دات خ��ود در ۱+۵ عمل کنن��د و با رفع 
تحریم ها زمینه را مساعد کنند. با افزودن تحریم 
ها و دش��منی ه��ای کینه توزانه، درخواس��ت 

مذاکره معنایی ندارد.
بادامچیان افزود: آخر شهریور رییس جمهور 
به آمریکا برای شرکت در نشست مجمع عمومی 
سازمان ملل می رود. آمریکایی ها مثل همیشه 
نقشه کشیده اند که امیدواریم ریاست محترم 
جمهوری اسالمی ایران با هوشیاری و اقتدار آن 

نقشه ها را خنثی کند.
وی درباره تغیی��رات در دولت آمریکا اظهار 
داشت: برکناری بولتون شکست سیاست های 
غلط اوس��ت و دلیل سیاست های خطا و غلط 
ترامپ، آنها حتی ممکن اس��ت پس از چندی 
پمپئو را هم از کاخ س��فید اخ��راج کنند. زیرا 
ترامپ در برابر هوش��یاری و مقاومت ارزش��ی 
و اتخاذ سیاس��ت ه��ای صحیح ای��ران، دچار 

سرگردانی در مدیریت سیاسی شده است.
دبیر کل حزب موتلفه اس��المی ادامه داد: 
در چنین وضعی، هیچ مس��ئول ایرانی نیازی 
ب��ه مذاکره یا دیدار با مقام��ات آمریکا ندارد. 
کمترین تماس با آنها دولت را به سمت عدم 
مشروعیت و صالحیت می برد و قطعاً با فشار 
اف��کار عموم��ی روبرو خواهد ش��د. آمریکا به 
دنبال بی آبرو کردن دولت ایران در نزد افکار 
عمومی جهانیان است و اگر این طور نبود، با 
کاهش تحریم ها و دش��منی ها، زمینه سازی 

می کرد که نمی کند.
بادامچیان ب��ا تجلیل از مواضع عاش��ورایی 
سیدحسن نصراهلل تأکید کرد: استکبار جهانی 
خ��وب می داند مقاومت اس��المی ق��درت آن 
را یافته اس��ت که بتواند تمامی منافع و منابع 

استکبار را در منطقه و در کلیه خطوط جهاد در 
مرزهای رژیم اشغالگر قدس، سوریه، لبنان، غزه، 

عراق و افغانستان را هدف قرار دهد.
وی در خصوص مطالبات مردم از دولت نیز 
اظهار داشت: مطالبات زنان و دختران جامعه ما 
اشتغال، بیمه زنان سرپرست خانوار، مرخصی 
زایمان زنان ش��اغل، تسهیل ش��رایط ازدواج، 
تس��هیل فرزندآوری و ایجاد زیرس��اخت های 
سالم برای ورود زنان به فعالیت های اجتماعی 
با الگوی ایرانی و اسالمی است. برخی با حاشیه 
س��ازی می خواهند این مطالب��ات را به طاق 

نسیان بکوبند.
وی در پایان با عرض تس��لیت ب��ه خانواده 
مرحوم حاج اس��داهلل عس��گراوالدی و اعضای 
حزب مؤتلفه اسالمی گفت: مرحوم حاج اسداهلل 
عس��گراوالدی یک کارآفرین و تاجر خوش��نام 
ایرانی بود که در نهضت اس��المی امام خمینی 
)ره( پ��ا ب��ه پای م��ردم و مب��ارزان علیه رژیم 
ستمش��اهی نقش آفرینی می ک��رد و از یاران 

دیرین امام و رهبری بود.
وی افزود: در ش��رایط جنگ اقتصادی بدون 
شک کارآفرینان و کسانی که در حوزه اقتصادی 
تالش می کنند و با پاکدس��تی نظام و مردم را 
یاری می رسانند، همراه فرماندهان جنگ علیه 
آمریکا و مستکبرین هس��تند، سابقه روشن و 
ش��فاف او در بیش از ۵0 س��ال کار اقتصادی و 
مردمی مبین آن است که او یک سردار صادق 

برای مردم در این وادی بود.
بادامچیان از مرحوم عسگراوالدی به عنوان 
ی��ک خّیر در امور عام المنفعه یاد کرد و گفت: 
خدمات او به محرومان، ساخت مساجد و کمک 
به فعالیت های فرهنگی و یاری به مستضعفان 
حکایت از یک کارنامه روشن دارد. آنها که اهل 
این امور خیر هس��تند از آن به خوبی آگاهند. 
خداوند او را بیامرزد و با صالحین و محس��نین 

محشور گرداند.

دکتر اسداهلل بادامچیان:

عسگراوالدی یک سردار صادق 
برای نظام در جنگ اقتصادی بود
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در پی درگذش�ت مرحوم حاج اس�داهلل عس�گراوالدی حزب 
موتلفه اسالمی اطالعیه ای صادر کرد.

در این اطالعیه آمده است: در ایام عزای سید و ساالر شهیدان حضرت 
اباعبداهلل الحس��ین علیه الس��الم، یار دیرین امام و رهبری مرحوم حاج 
اسداهلل عسگراوالدی به جوار رحمت الهی شتافت. او به حق نمونه  انسانی 
پاک و تاجری متدین بود که دس��تگیری او از محرومان و مستمندان و 
شرکت در کارهای خیر و بنای مساجد و دیگر امور عام المنفعه زبانزد است.

مرح��وم اس��داهلل عس��گراوالدی درکن��ار فعالیت ه��ای اقتص��ادی و 

مسوولیت های متعدد در اتاق بازرگانی، به فعالیت سیاسی نیز مشغول بود. 
او در اوج انق��الب به همراه برادر مرحومش مجاهد صادق حاج حبیب اهلل 
عسگراوالدی به دیدار بنیان گذار جمهوری اسالمی ایران در پاریس رفت. 
وی س��ال ها عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسالمی بود که تا آخرین 

روزهای حیات خود، مجدانه در جلسات آن شرکت می کرد.
مراس��م بزرگداشت وی نیز روز سه ش��نبه 98/6/26 ساعت۱4:۳0 
تا ۱6:۳0 در مس��جد امام صادق )ع( واقع در میدان فلس��طین برگزار 

می گردد.

بیانیه حزب موتلفه اسالمی در سوگ
 درگذشت حاج اسداهلل عسگراوالدی

بنده، اس��داهلل عس��گراوالدی، فرزند چهارم از یک خان��واده متدین و 
مذهبی هس��تم، فرزند مرحوم حسین عسگراوالدی و مرحوم خانم آمنه 
توس��لی عسگراوالدی، متولد اسفند ۱۳۱2 در تهران. پدر و مادرم متولد 

دماوند بودند.
برادران بنده صادق عسگراوالدی متولد ۱۳0۵، حبیب اهلل عسگراوالدی 
متول��د ۱۳۱۱ و خواهران��م کبری، بتول، صدیقه و زینب عس��گراوالدی 

هستند که ]...[ به رحمت ایزدی پیوسته اند.
خانواده ما در س��ال ۱۳08 به ته��ران مهاجرت کرده اند و اخوی، حاج 
حبیب اهلل، و بنده در تهران متولد ش��ده ایم و در س��ال ۱۳۱۵ مجددا به 
دماوند برگشته ایم. در سال ۱۳2۵ مجددا به تهران آمدیم و تابه حال در 
تهران سکونت داشته ایم. تحصیالت ابتدایی را در دبستان امید دماوند و 
دوره دبیرستان را در تهران با مدرک ششم ادبی و ششم طبیعی گذرانده ام 

و از دانشگاه تهران فارغ التحصیل دانشکده ادبیات و اقتصاد هستم.
از سال ۱۳26 در بازار تهران نزد حاج عبداهلل توسلی شاگردی و سپس 
مشغول مدیریت در حوزه صادرات شده ام. از سال ۱۳۳۵ و ۱۳۳6 تجارت 
در رش��ته صادرات را شروع و سپس با تأسیس شرکت صادراتی حساس 

فعالیت صادراتی خود را وسعت و توسعه داده ام. ]...[
پیام بنده حقیر به کار آفرینان کشورم ده جمله است:

- خداون��د را همواره ناظر بر اعم��ال و کردار خود بدانید. عالم محضر 
خداست.

- صداقت در گفتار تجاری.
- رعایت کامل امانت داری در کسب و کار.

- توجه کامل به حقوق دیگران، خاصه فروشندگان و خریداران.
- زنهار که مصرف وام های دریافتی فقط در رشته کار خودتان باشد.

- هرگ��ز بیش از یک هفتم از دارایی منقول خود را )حدود ۱۵درصد( 
نسیه به کسی ندهید حتی به معتبر ترین خریدار.

- در موقع بروز مش��کالت تجاری به مش��ورت با افراد مورد اعتماد و 
سپس به صدقات روی آورید.

- اهلل اهلل في الصلوة. هرگز از نمازهای پنج گانه غفلت نکنید.
- تواضع در همه ابعاد زندگی خاصه به افراد خانواده ی خود.

- سعی کنید سحرخیز باشید. زودتر از دیگران مطلع شوید، زودتر از 
دیگران تصمیم بگیرید و زودتر از دیگران عمل کنید.

همه را به خداوند سبحان می سپارم، اسداهلل عسگراوالدی*
* یادداش��ت ابتدایی مرحوم اس��داهلل عس��گراوالدی در ابتدای کتاب 

خاطراتش در سال ۱۳90

وصیت حاج اسداهلل عسگراوالدی
 به کارآفرینان 
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رئیس مجلس شورای اسالمی در پیامی درگذشت اسداهلل عسگراوالدی 
عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسالمی و رئیس اتاق بازرگانی ایران و 

چین را تسلیت گفت.
رئیس مجلس ش��ورای اس��المی در پی درگذشت این چهره مؤثر در 

توسعه بخش خصوصی اقتصاد کشور، با صدور پیامی نوشت:
اناهلل و اناالیه راجعون 

درگذشت آقای حاج اسداهلل عسگراوالدی عضو شورای مرکزی حزب 
موتلفه اسالمی و از فعاالن اقتصادی موجب تاسف و تاثر شد.

اینجانب این ضایعه را به اعضای حزب موتلفه اس��المی، دوس��تان و 
خانواده محترم آن مرحوم تس��لیت عرض کرده، از درگاه خداوند متعال 
برای ایشان، رحمت و مغفرت و برای بازماندگان صبر و اجر مسألت می کنم.

علی الریجانی
رئیس مجلس شورای اسالمی

مع��اون اول ریی��س جمه��ور در پیامی درگذش��ت مرحوم اس��داهلل 
عسگراوالدی از مسئوالن اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران را تسلیت 

گفت.
متن پیام آقای جهانگیری به این شرح است:

بسم اهلل الرحمن الرحیم
درگذشت مرحوم حاج اسداهلل عسگراوالدی از مسئولین اتاق بازرگانی 
و صنایع و معادن ایران و از فعاالن اقتصادی کشور، موجب تأثر و تأسف 

گردید.
این مصیبت را به همکاران و دوستان و به ویژه خانواده محترم ایشان 
صمیمانه تس��لیت می گویم و از خداوند بزرگ برای آن مرحوم غفران و 

رحمت الهی و برای بازماندگان عزادار صبر و اجر مسألت دارم.
اسحاق جهانگیری

معاون اول رییس جمهور

رئیس دفتر رئیس جمهور درگذشت مرحوم حاج اسداهلل عسگراوالدی 
را تسلیت گفت.

در متن پیام محمود واعظی آمده است: »درگذشت مرحوم حاج اسداهلل 
عس��گر اوالدی عضو ش��ورای مرکزی حزب مؤتلفه اسالمی، موجب تاثر 
گردید. آن مرحوم که در عرصه اقتصاد و کارآفرینی همواره از چهره های 
اثرگذار کشور بود، در اقدامات خیرخواهانه و اجتماعی نیز حضوری فعال 

داشت.«
واعظی در پیام تس��لیت خود آورده اس��ت: »این ضایعه را به جامعه 
اصناف و بازار و خانواده گرامی ایشان تسلیت می گویم و از درگاه خداوند 
بزرگ برای ایشان رحمت و واسعه الهی و برای عموم بازماندگان صبر و 

اجر مسألت دارم.

تسلیت رئیس مجلس به حزب مؤتلفه اسالمی

پیام تسلیت معاون اول رییس جمهور 

محمود واعظی:

چهره های اثرگذار در عرصه اقتصاد و کارآفرینی بود

علی اکبر صالحی:
وفاداری به آرمان های امام)ره( را در میدان عمل اثبات کرد

رئیس سازمان انرژی اتمی نیز با صدور پیامی به دبیرکل حزب موتلفه 
اسالمی، درگذشت اسداهلل عسگراوالدی را تسلیت گفت.

علی اکبر صالحی در پیامی خطاب به دکتر اسداهلل بادامچیان دبیرکل 
حزب موتلفه اس��المی ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای واالمقام 
نهضت حس��ینی و با س��الم و درود بی پایان به پیشگاه س��رور و ساالر 
شهیدان حضرت اباعبداهلل الحسین)ع( درگذشت اسداهلل عسگراوالدی را 
به محضر وی و تمامی یاران و همراهان نهضت اسالمی و حزب پرافتخار 

موتلفه اسالمی تسلیت گفت.

رئیس سازمان انرژی اتمی در این پیام اظهار داشت: آن فقید سعید که 
به همراه برادر مجاهد و گرانقدرش، مرحوم حاج حبیب اهلل عسگراوالدی 
در زمره السابقون انقالب اس��المی قرار داشتند، در میدان عمل وفاداری 
خود به آرمان های مکتب امام)ره( را به اثبات رسانده و با پیروی خالصانه 
و صادقانه از سیره عملی رهبر فرزانه انقالب اسالمی، وظیفه دینی و ملی 

خود را به نیکوترین وجه ممکن به انجام رساند.
صالحی در این پیام تس��لیت ب��ا آرزوی علو درجات ب��رای آن فقید 
س��عید، دوام سالمتی و مزید توفیقات حضرت عالی و تمامی دوستداران 
و دل بستگان نهضت عظیم اسالمی را در سایه عنایات و توجهات حضرت 

ولی عصر)عج( از درگاه ایزد منان مسئلت کرد.
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اسداهلل عس��گراوالدی عضو شورای مرکزی 
حزب موتلفه اسالمی که به دلیل عارضه مغزی 
در بیمارس��تان بس��تری بود، به رحمت ایزدی 
پیوست.وی سابقه فعالیت در اتاق های بازرگانی 
ایران و تهران را داش��ت و یک��ی از بزرگ ترین 
صادرکنندگان کاالهای غیرنفتی کشور به شمار 

می رفت.
عسگراوالدی بیش از 60 سال سابقه تجارت 
با کشورهای مختلف از جمله چین و روسیه را 
داشت و تا چندی پیش رئیس اتاق های بازرگانی 
ایران و چین و همچنین ایران و روس��یه بود.با 
توجه به این اتفاق غم انگیز بخش��ی از آخرین 
گفتگوهای مرحوم حاج اسداهلل عسگراوالدی را 

که کمتر دیده شده را منتشر می کنیم.
در گفت وگویي بیان کردید که بهتر است تیم 

اقتصادي دولت اصالح شود.
»درحال حاضر تیم اقتصادي دولت متشکل 

از بان��ک مرکزي، س��ازمان برنام��ه و بودجه و 
وزارتخانه ه��اي صنعت، رفاه، راه و شهرس��ازي 
و اقتصاد نتوانس��تند آن طور که باید و ش��اید 
راهنمایي کنند، رئیس جمهور ماش��ااهلل حرف 
خوب مي زند اما نتیجه اي نمي بینیم،  اش��کال 
دولت این است که مدیریت ها اقتصادي نیست 
و تصمیم گیري ها بر اس��اس نظرات شخصي 
اس��ت، من گفتم باید اصالح شود و اگر اصالح 
نشود در همین حالت باقي خواهیم ماند، اکنون 
وضع اقتصادي خوبي نداریم، مقام معظم رهبري 
نقطه قرمزي دارند که گفت وگو با آمریکا مجاز 
نیست، حق هم با ایشان است زیرا آمریکا اذیت 

مي کند و رئیس جمهورشان خوب نیست.«
»خودم در تجارت، صادرات را انتخاب کردم 
و مدت هاي طوالني است که در این کار هستم 
اما در حال حاضر صادرات مشکل دارد و دولت 
پیمان گذاشته طي 4 ماه باید ارز حاصله را به 
کش��ور بازگردد،  اما این کار عملي نیس��ت در 
ص��ادرات نمي توانیم ارز حاصل��ه را طي 4 ماه 
به کش��ور بازگردانیم و این م��دت باید به ۱0 
الي ۱2 ماه افزای��ش یابد، همان طور که گفتم 
رئیس جمهور فرمایش��ات خوب��ي دارد و خوب 

صحبت مي کند اما در عمل نمي تواند به حرف 
هاي خودش عمل کند.«

به نظر ش�ما مش�کل به وجود آمده به 
دلیل چند نرخي بودن ارز است؟

» ارز سنا خوب است اما ارز نیمایي نه، چراکه 
پایین تر از قیمت تمام شده براي خرید کاالي 
صادراتي اس��ت. کاالي صادراتي را با ارز برابري 
۱۳ یا ۱2/۵00تومان مي خریم اما ارز نیمایي 8 
الي 9 هزار تومان است و از بازار کم تر است و به 
همین دلیل عملي نیست اما ارز سنا راه گشاست،  
امیدواریم اگر صادرات با ارز سنا را ادامه دهیم 

بتوان صادرت را رو به بهبود ادامه داد.«
وضعیت تبادل و تجارت با چین چطور است، 
ش��ما در گفت وگوی��ي بیان کردید ک��ه بعد از 
امضاي برجام و به دلیل امیدواري ما طرف هاي 
اروپایي چیني ها را ب��ي محلي کردیم و آن ها 

ناراحت شدند 

»این ماجرا براي سال گذشته است، زماني که 
برجام موفق شد ما دروازه ها را براي هیئت هاي 
اروپایي باز و به چین بي محلي کردیم، چیني ها 
هم��واره با ما تجارت کردند اما ما را گول نزدند 
درمقابل بعد از امضاي برجام و ورود اروپایي ها به 
ایران،  هیچ کاري هم انجام ندادند و ما را فریب 
دادند،  آمریکا هم که بعد از مدتي برجام را بهم 
زد و وضعیت بدتر شد، چیني ها هم گفتند شما 

به سراغ اروپا رفتید و از این رفتار دلخور شدند 
اکنون اما روابط ما با چین درحال بهبود است و 
اصالح خواهد شد، کم وبیش از ما نفت مي خرند 

نه آنطور که ما مي خواهیم و توقع داریم، درمقابل 
هم مقداري کاال به ما مي فروش��ند روابط ما با 

چین طي 6 ماه آینده بهتر خواهد شد.«
چی�ن اکن�ون در جن�گ اقتص�ادي با 
آمریکاس�ت و آمری�کا را تحری�م ک�رده 
اس�ت، به نظر شما چین چقدر قدرت دارد 

تا آمریکا را مغلوب کند؟
»چین قدرتمند است،  اکنون آمریکا و چین 
دو قدرت اول و دوم جهان هس��تند اما ممکن 
اس��ت این جنگ تا ۵ تا 6 ماه دیگر تمام شود،  
این جنگ به نفع چیني ها تمام خواهد ش��د و 
خواهیم دید که آمریکا حریف چین نمي ش��ود 
اکنون دومین اقتصاد جهان چین است و ممکن 
است این رتبه دوم در چند سال آینده به رتبه 
اول جهان برس��ند،  جنگ اقتصادي همه جاي 
دنیا هست اکنون بین اروپا و آمریکا،  همچنین 
روسیه و آمریکا هم جنگ اقتصادي وجود دارد و 
روسیه مورد تحریم آمریکا قرار گرفته و روس ها 
هم آمریکایي ها را تحریم کردند و در عین حال 
با یکدیگر مي جنگند، خرید و فروش مي کند.«
نتیج�ه جنگ اقتص�ادي بی�ن چین و 
آمریکا چیس�ت؛ آیا به نف�ع ایران خواهد 

بود؟
»بله به نفع ایران اس��ت. هر چقدر این دو با 
یکدیگر دعوا کنند بیشتر به نفع ماست،  اما به 
این شرط که این دعواها ادامه پیدا کند، احتمال 
برنده ش��دن چین در این جنگ بیشتر است، 
چیني ها طرف ما هس��تند و م��ا در این بازي 
برنده هس��تیم، انشااهلل که همین طور باشد اما 
اگر آن ها به صلح برس��ند ما ضرر خواهیم کرد،  

امیدواریم که به صلح ختم نشود.«
نظرتان درمورد وضعیت ارزي چیست، 
ش�ما گفتید دولت باعث افزایش نرخ ارز 
است و مردم نقشي نداشتند، آیا هنوز سر 

نظر خود هستید؟
»بل��ه، دولت نرخ ارز را پایین آورد و باال برد، 
قیم��ت دالر به ۱۵ هزار تومان رس��ید و دولت 
هم از ای��ن اتفاق حمایت کرد، اکنون اما بانک 
مرکزي سیاس��ت خوبي را به کار ب��رده و آرام 
آرام نرخ کاهش پیدا کرده است، امروز نرخ ۱2 
هزار و 400 تومان بود و دیروز ۱2/۵00 تومان 
که ۱00 تومان کاهش داش��ته است، اگر بانک 
مرکزي همین رفتار را داش��ته باشد باز هم با 
کاه��ش روبرو خواهیم بود اما کاهش نرخ دالر 
از ۱2 هزار تومان بیش��تر به نفع ما نیس��ت و 
هم ضرر دولت اس��ت و هم به ضرر همه، براي 
اینکه دولت باید صادرات را با نرخي تعیین کند 
که رونق داش��ته باش��د اگر به پایین تر از ۱2 
هزار تومان برس��د ص��ادرات دیگر صرف ندارد 
و صادرات��ي انجام نخواهد ش��د، اگر دالر روي 
۱2/۵00 تومان بماند عدد مطلوبي اس��ت اما 
اگر کاهش پیدا کند و به ۱۱ هزار تومان برسد 
دیگ��ر صادراتي نخواهیم داش��ت و هیچ کس 

صادر نمي کند.«

مرحوم اسداهلل   عسگراوالدی :

    حال کارآفرین با حل   مشکالت خوب می شود

من موظف هستم که به وظایف خودم 
عمل بکنم. هر جا که بتوانم، عمل 

می کنم. هر جا هم که نمی شود، البد 
مشکلی بوده است؛ پس جای نگرانی 

نیست. وقتی هم که به سفر آخرت 
رفتیم، دیگر خودشان ما را پیش 

خواهند برد، دیگر جای نگرانی ندارد
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مرحوم اسداهلل   عسگراوالدی :

    حال کارآفرین با حل   مشکالت خوب می شود
چرا کاهش ن�رخ ارز براي ص�ادرات به 

صرفه نیست؟
به این دلیل که قیمت تمام شده کاالي که 
مي خواهیم بخریم پایین تر از این قیمت به ما 

نمي دهند به طور مثال من 
مي خواهم پس��ته بخرم و پس��ته را با نرخ 
براب��ري ۱2۵00 تومان کمت��ر نمي دهند اگر 
عرض کمت��ر از ۱2 هزار و ۵00 تومان بش��ود 
پسته فروش ها به آن قیمت نمي فروشند و انبار 

مي کنند و ما نمي توانیم صادر کنیم
شما به بازگش�ت ارز حاصل از صادرات 
اش�اره کردی�د این ک�ه صادرکنندگان ما 
نمي توانند ارز خود را طي ۴ ماه به کشور 
بازگردانند این یعني خروج سرمایه پیش 
بیني ش�ما براي جلوگی�ري از این اتفاق 

چیست؟
»این به معناي خروج س��رمایه نیست بلکه 
برعکس، راه بازگش��ت ارز حاصله این است که 
بانک مرکزي مس��یر را اصالح کن��د و راه حل 
بازگردان��دن ارز را زودتر به ما نش��ان دهد، این 
خروج سرمایه نیس��ت زیرا اگر صادرکنندگان 
نتوانند ارز را برگردانند چیزي به خارج از کشور 
صادر نمي کنند و حتماً باید پول را بازگردانند، ما 
معتقدیم صادرات غیرنفتي باید به چرخه تولید 
روانه شود، چگونگي این بازگشت را باید بانک 

مرکزي به تفاهم برسد.«

بنابراین این صادرات باید شکل بگیرد تا 
مقداري صادرات ما بهبود پیدا کند؟

بله، باید این تفاهم ش��کل بگیرد تا صادرات 
رونق یابد و ارز حاصله به کشور بازگردد.«

   در جای�ی اش�اره ک�رده بودی�د ک�ه 
دوره س�لطان ها گذش�ته، ولی االن دارید 
می گویی�د که س�لطان زیره و خش�کبار 
بوده اید. این سلطان بودن را دوست دارید؟

نه، برایم مهم نیست. فقط منظورم این است 
که مهم تری��ن و بزرگ ترین تاجر در این زمینه 
هستم و طبیعی است هر جایی که بروم، همه 

دوست داشته باشند با من کار کنند.

      ش�ما اه�ل س�فرهای تفریحی هم 
هستید؟

نه، چندان اهل سفرهای تفریحی نیستم.

    چ�را؟ باالخ�ره این بار س�نگین کار 
تجاری و ص�ادرات را بای�د  جوری تخلیه 

کنید یا نه؟
همین که  به س��فر ب��روم و لبخند رضایت 
را روی لب های مش��تری ام ببینم و بتوانم با او 
ارتباط بگیرم، برایم بهترین رضایت و لذت است. 
من آدمی هس��تم که اهل کارم و همیشه باید 
کار کنم. با کار کردن و توفیق پیدا کردن در کار 
است که می توانم لذت ببرم. به خاطر همین اهل 

سفرهای تفریحی نیستم.

 یعنی این همه سفر خارجی که می روید، 
همه اش درگیر کار و تجارت هستید؟

هدفم از این سفرها کامال مشخص است. باید 
بروم و ش��ریک و طرف کاری ام را ببینم. وقتی 
ک��ه او را دیدم، با هم می نش��ینیم و درباره کار 
صحبت می کنیم. وقتی هم که کارم تمام شد، 

بر می گردم.
    ی�اد عالمه امینی افت�ادم که به هند 
رفته بود. از او پرس�یدند ک�ه آب و هوای 
هن�د چطور ب�ود. کمی فکر ک�رد و گفت 

نمی دانم؛ فقط درگیر نوشتن و تحقیق در 
کتابخانه بودم. شما هم نسبت به کار ظاهرا 

چنین رویکردی دارید ...
بله، از هم�ان ابتدا کار کرده ام و با کار و 
توفیق در کار است که لذت می برم و به همین 
دلیل نیازی به تفریح و سفر تفریحی ندارم. البته 
نکته اینجاست که باید حتما در کارتان توفیق 
پیدا کنید، اگر توفیقی نداش��ته باش��ید، قطعا 

خسته هم خواهید شد.
خ�دا اخ�وی ش�ما را رحم�ت کن�د و 
ان شاء اهلل که سایه شما هم مستدام باشد. 
زمان�ی که در قید حی�ات بودند هم با هم 

سفر می رفتید؟

بله، س��فرهایی با هم رفتیم. وقتی که وزیر 
بودند، با هم چند باری به خارج کشور، ازجمله 
یوگس��الوی و... رفتیم. پدرم اصالتا اهل دماوند 
بود. معموال آخر هفته ها هم با هم راهی دماوند 

می شدیم؛ با اهل و عیال و خانواده.
  پ�س نتیج�ه بحث ما ت�ا اینجا چنین 
شده که شما زیاد اهل سفرهای سیاحتی 

نبوده اید...
البته به سفرهای زیارتی می روم. ولی انسان 
چرا به یک سفر س��یاحتی می رود؟ برای لذت 
بردن. من وقتی به س��فرهای کاری و تجارتی 
می روم، از توفیق در کارم نهایت لذت را می برم 

و همان اتفاق برایم می افتد.
 جایی جمله ای از شما شنیدم که گفتید 
از حضرت امام)ره( پرسیدید وضعیت مال 
حالل و ثروت حالل چطور اس�ت. ایشان 
هم گفته بودند که یک ارزش اس�ت. این 

نقل قول درست است؟
بل��ه. از ایش��ان در این باره پرس��یدم. به من 
گفتند که مباح اس��ت و می توانی��د این پول و 

ثروت را خرج کنید و لذت ببرید.

    در این سن و سال و با این همه سابقه، 
چه چیزی حالتان را خوب می کند؟

اینکه در کارم توفیق داش��ته باش��م، بروم و 
طرف های خودم را ببینم و مطمئن باش��م که 
کارم را خوب انجام داده ام و اگر مش��کلی بوده، 
آن را حل و فصل کنم؛ این چیزهاست که حال 
من را خوب می کند. ماها کارآفرین هس��تیم و 
باید با همین مواردی که گفتم، خودمان را سرپا 

نگه داریم.

حاج آقا! ش�ما به س�فر آخرت هم فکر 
می کنید؟

من موظف هستم که به وظایف خودم عمل 
بکنم. هر جا که بتوان��م، عمل می کنم. هر جا 
هم که نمی شود، البد مشکلی بوده است؛ پس 
جای نگرانی نیست. وقتی هم که به سفر آخرت 
رفتیم، دیگر خودشان ما را پیش خواهند برد، 

دیگر جای نگرانی ندارد که.

  اشکال دولت این است که مدیریت ها 
اقتصادي نیست و تصمیم گیري ها بر 
اساس نظرات شخصي است، من گفتم 

باید اصالح شود و اگر اصالح نشود در 
همین حالت باقي خواهیم ماند، اکنون 

وضع اقتصادي خوبي نداریم، مقام 
معظم رهبري نقطه قرمزي ندارد که 

گفت وگو با آمریکا مجاز نیست، حق هم 
با ایشان است زیرا آمریکا اذیت مي کند 

و رئیس جمهورشان خوب نیست
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وزیر امور اقتصادی و دارایی با ارس��ال پیامی، درگذش��ت حاج اسداهلل 
عسگراوالدی، عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسالمی را تسلیت گفت.

در پیام تسلیت دکتر فرهاد دژپسند می خوانیم:
اناهلل و اناالیه راجعون 

   ضایعه درگذش��ت آقای حاج اس��داهلل عس��گراوالدی، عضو شورای 
مرکزی حزب مؤتلفه اس��المی و از فعاالن اقتصادی که سالیان متمادی 
ریاس��ت اتاق بازرگانی و صنایع ایران و چین را بر عهده داشتند و منشاء 
خدم��ات ارزنده ای در این حوزه بودند، موجب تألم و تأثر فراوان گردید. 
اینجانب این مصیبت بزرگ را به خانواده معزز ایشان تسلیت عرض نموده 
و ضمن طلب غفران و رحمت واسعه الهی برای آن فقید سعید، از درگاه 

خداوند متعال برای بازماندگان صبر و بردباری مسئلت می نمایم. 
فرهاد دژپسند    وزیر امور اقتصادی و دارایی

محمد ش��ریعتمداری وزیر تع��اون ، کار و رفاه اجتماع��ی در پیامی، 
درگذش��ت حاج اس��داهلل عس��گراوالدی را به خانواده آن مرحوم و حزب 

موتلفه اسالمی تسلیت گفت.
متن پیام تسلیت " شریعتمداری " به شرح ذیل است:

بسم اهلل الرحمن الرحیم
اناهلل و اناالیه راجعون 

خبر درگذشت آقای حاج اسداهلل عسگراوالدی، مردی با پیشینه انقالبی 
و از فعاالن اقتصادی، مقارن با ایام عزای حس��ینی موجب تاس��ف و تاثر 

گشت.
بدین وس��یله ضمن عرض تس��لیت به خانواده محت��رم آن مرحوم و 
اعضای حزب موتلفه اسالمی، از خداوند متعال رحمت و فضل و حشر با 

یاران سیدالشهدا )ع( برای ایشان و صبر و اجر برای بازماندگان را مسئلت 
می نمایم.

»محمد کشاورز زاده« سفیر جمهوری اسالمی ایران در چین با انتشار 
پیامی، درگذشت »اسداهلل عسگر اوالدی« رییس سابق اتاق بازرگانی ایران 

و چین و از فعاالن سیاسی و اقتصادی ایران را تسلیت گفت.
در این پیام آمده است:

 درگذشت شادروان آقای حاج اسداهلل عسگراوالدی، رییس سابق اتاق 
بازرگانی ایران و چین و از فعاالن سیاسی و اقتصادی کشور، موجب تاسف 

و تاثر گردید. 
اینجان��ب، این ضایعه را به خانواده محترم، اعضای اتاق بازرگانی ایران 
و چین و همراهان ایشان در حزب موتلفه اسالمی، تسلیت عرض نموده 
و از خداوند متعال برای ایشان، علو درجات و رحمت واسعه الهی و برای 

بازماندگان، صبر و شکیبایی مسالت می نمایم.

سفیر چین در ایران با صدور پیامی درگذشت مرحوم عسگراوالدی را 
تسلیت گفت.

چانگ هوآ سفیر چین در ایران با صدور پیام تسلیتی ضمن ابراز تأسف 
از شنیدن خبر درگذش��ت ناگوار آقای عسگراوالدی، نوشت: او مدت ها 
دوس��ت خوب چین بوده است و در سالهای کاری تأثیر زیادی در روابط 
این دو بخش داشته است. امروز از این خبر غم انگیز مطلع شدیم که وی 

دیگر در بین ما نیست.
وی ضم��ن ابراز هم��دردی در این مصیبت، به ویژه ب��ه خانواده آقای 

عسگراوالدی تسلیت گفت.

وزیر امور اقتصادی و دارایی:

منشاء خدمات ارزنده ای در حوزه اقتصاد بود

وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی
درگذشت حاج اسداهلل عسگراوالدی را تسلیت گفت

سفیر ایران در چین درگذشت عسگراوالدی را تسلیت گفت

پیام تسلیت سفیر چین در ایران در پی درگذشت اسداهلل عسگراوالدی
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 عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با صدور پیامی درگذشت اسداهلل 

علی اکبر والیتی مش��اور بین الملل مق��ام معظم رهبری و عضو مجمع 
تشخیص مصلحت نظام با صدور پیامی درگذشت اسد اهلل عسگراوالدی 

عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسالمی  را تسلیت گفت.
متن پیام به شرح زیر است:

بسم اهلل الرحمن الرحیم
اناهلل و انا الیه راجعون

خبر درگذشت حاج اسد اهلل عسگراوالدی، عضو شورای مرکزی حزب 
موتلفه اسالمی، موجب تأسف و غم و اندوه همه یاران و عالقمندان انقالب 

شد.
اینجان��ب این ضایعه را به خانواده معزز، دوس��تان و عالقه مندان آن 
مرحوم تسلیت عرض نموده، علّو درجات و رحمت واسعه الهی برای آن 

مرحوم و برای بازماندگان، صبر و شکیبایی مسئلت می نمایم.

محمدرضا باهنر دبیرکل جامعه اس��المی مهندس��ین و عضو مجمع 
تش��خیص مصلحت نظام نیز در پیامی درگذشت عسگراوالدی تسلیت 

گفت.
متن این پیام بدین شرح است:

اناهلل و اناالیه راجعون
خبردرگذش��ت مرحوم مغفور حاج اسداهلل عسگراوالدی باعث تاثر و 
تالم فراوان گردید. ایش��ان که همواره تاجری متدین و از خیرین روزگار 
خویش بود، سالیان متمادی به عنوان عضو شورای مرکزی حزب موتلفه 
اس��المی در تحقق آرمان ه��ا و ارزش های انقالبی ت��الش وافر نمود و 
همچنین در حوزه اقتصادی نیز همواره صریح و تاثیرگذار بود . اینجانب 
ضایعه درگذش��ت ایشان را به خانواده محترمشان و همکاران و دوستان 
ایشان در حزب موتلفه اسالمی و جبهه پیروان خط امام و رهبری تسلیت 

ع��رض نم��وده و از درگاه حضرت حق، علو درج��ات را برای آن مرحوم 
مسئلت دارم.

در پی درگذش��ت حاج اس��داهلّل عس��گراوالدی از اعضای حزب 
موئلفه اس��المی، محمدرضا عارف نماینده مردم تهران در مجلس 

ش��ورای اس��المی در پیامی این ضایعه را تس��لیت گفت.
متن این پیام به ش��رح زیر اس��ت:

ان��اهلل و اناالی��ه راجع��ون
ضایع��ه درگذش��ت ب��رادر گرام��ی جن��اب آقای حاج اس��داهلل 

عس��گراوالدی موجب تألم و تاثر خاطر ش��د.
ی��اد و نام آن انس��ان بزرگ��وار، پرهی��زکار، خیر و دلس��وز که 
مجاه��دت در راه خ��دا را توأم ب��ا اخ��الق و ادب در همه مراحل 
زندگی، س��رمایه بزرگ خویش می دانس��ت، هم��واره در خاطره ها 

خواهد ماند.
اینجان��ب ضمن تس��لیت فق��دان آن مرحوم به خان��واده معزز 
عس��گراوالدی و اعضای محترم حزب موتلفه اس��المی، برای روح 
بلند ایش��ان رحمت و مغفرت و برای بازماندگان صبر و ش��کیبایی 

از درگاه خداوند متعال مس��ألت می کنم.

والیتی درگذشت اسداهلل عسگراوالدی را تسلیت گفت

محمدرضا باهنر:

در تحقق ارزشهای اقتصادی انقالب صریح و تاثیرگذار بود

محمدرضا عارف:

پرهیزکار، خیر و دلسوز بود

تسلیت حزب جبهه پایداری انقالب اسالمی 
در درگذشت اسداهلل عسگراوالدی

حزب جبهه پایداری انقالب اس��المی در پیامی در گذش��ت اس��داهلل 
عسگراوالدی را تسلیت گفت.

متن پیام به شرح زیر است:
انا هلل و انا الیه راجعون

برادر گرامی جناب آقای اس��داهلل عس��گراوالدی دعوت حق را لبیک 
گفت. جبهه پایداری انقالب اسالمی این ضایعه را به خانواده و بازماندگان 

آن مرحوم و همراهان ایشان در حزب موتلفه اسالمی تسلیت می گوید.
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هلل   ا س��د ا
عسگراوالدی 
دوران  در 
معاصر و بعد از پیروزی انقالب اس��المی ایران، 
از جمله افرادی بود ک��ه در اداره اتاق بازرگانی 
نقش آفرینی کرد و به عنوان یکی از اعضای هیات 
رئیسه، اتاق بازرگانی بعد از انقالب را پایه گذاری 
کرد. ایش��ان در این دوره خدمات شایس��ته ای 
به اتاق و اقتصاد ایران داش��ت و همبس��تگی با 

پارلمان بخش خصوصی را هیچ گاه ترک نکرد.
عس��گراوالدی، یکی از تج��ار بزرگی بود که 
بعد از انق��الب، مخصوصاً در ارتباط با کاالهای 
کشاورزی ایران نقش آفرینی قابل توجهی داشت 
و با ورود به بازارهای متع��دد، کاالهای ایرانی، 
خصوصاً خش��کبار را در بازاره��ای بین المللی 

عرضه کرد.

ایش��ان س��ال های متم��ادی در نقش عضو 
هیات رئیسه و عضو هیات نمایندگان اتاق ایران 
تالش های قابل تحسینی برای تعادلی اقتصاد 
ای��ران انج��ام داد و در ایج��اد و اداره اتاق های 
بازرگانی مشترک نیز نقش آفرین بود. اتاق های 
بازرگانی مش��ترک ایران با کشورهای استرالیا، 
روسیه و چین را پایه گذاری کرد و زمینه رشد و 
توسعه مناسبات اقتصادی ایران با این کشورها 

را فراهم آورد.
اسداهلل عسگراوالدی همواره در همه جلسات 
اتاق ایران حضور داش��ت و به معنای واقعی به 
فعالیت های اقتصادی و اقتص��اد ایران اهمیت 
ویژه می داد. یقیناً از دس��ت دادن ایش��ان یکی 
از محورهای اصل��ی فعالیت اتاق ایران را تحت 
تأثیر ق��رار خواهد داد. ما فقط یک صادرکننده 
بزرگ و موفق را از دست نداده ایم؛ عسگراوالدی 

یکی از خدمتگزاران بزرگ اقتصاد ایران بود و در 
نش��ر مسائل اسالمی و انجام کارهای اجتماعی 
و مذهبی نیز فعالیت های چش��مگیری داشت. 
امیدواریم نسل جوان ما با الگوپذیری از افرادی 
نظیر ایش��ان، خس��تگی ناپذیر و مصمم، جای 

خالی این بزرگان را در اقتصاد ایران پر کنند.
امیدوارم همه کسانی که امروز به فعالیت های 
اقتصادی مشغول هستند، از مرحوم عسگراوالدی 
الهام بگیرند و با وجود همه سختی های موجود، 
تالش خود را برای تعالی اقتصاد و جامعه ایرانی 

به کار ببرند.
خداوند اسداهلل عسگراوالدی را رحمت کند. 
به خانواده محترم ایشان عرض تسلیت صمیمانه 
داری��م و ضایعه درگذش��ت ایش��ان را به همه 
همکاران اتاق بازرگانی در سراسر کشور و همه 

فعاالن اقتصادی تسلیت عرض می کنیم.

خستگی ناپذیر و مصمم 
غالمحسین شافعی

رئیس اتاق بازرگانی ایران

هلل  ا س��د ا
عسگراوالدی 
تاجر باسابقه، 
فع��ال اقتصادی خ��وش نام و باس��ابقه چهره 
در نقاب خاک کش��ید. وی در تمام س��ال های 
فعالیتش در بدنه بخش خصوصی حضور داشت 
و سعی می کرد از طریق تقویت جایگاه تشکل ها 
و بخصوص اتاق بازرگانی، کمک حال صاحبان 

کسب وکار باشد.
ایش��ان حداقل طی 4 دهه گذش��ته و پس 
از آنکه ب��ا حکم امام خمین��ی )ره( راهی اتاق 
بازرگانی ایران شد، هیچگاه شانه از بار مسئولیت 
خالی نکرد و در س��خت ترین ش��رایط در اتاق 

بازرگانی حضور و اثر داشت.
ایش��ان تاج��ری متدی��ن بود ک��ه انعکاس 
اعتقادات��ش در تجارت و عمل به مس��ئولیت 
اجتماعی هم پیدا بود. از ایشان مساجد و مدارس 

بسیاری باقی مانده که تا سال ها پابرجاست.
مرحوم عسگراوالدی سخت کوش و باانگیزه 
به کار می پرداخت و ب��ه خاطر دارم به جوان ها 

نیز همین توصیه را داشتند. همیشه با انرژی و 
پرحرارت صحبت می ک��رد و به حق در تمامی 
مناصبی که حضور داشتند، نماینده ای تمام عیار 
و صاحب سخن برای بخش صادرات کشور بود. 
زبانشان صریح و کالم شان کارشناسی و صاحب 

اعتبار بود.
اتاق تهران چندی قبل به پاس خدمات وی 

نش��ان امین الضرب را به ایشان تقدیم کرد. به 
ح��ق که در امر تج��ارت الگو بود به عنوان یک 
تاجر مسلمان مسئولیت اجتماعی را به خوبی 

می شناخت و عمل می کرد.
خداوند ایشان را رحمت کنند. نام ایشان در 

بخش خصوصی زنده می ماند.

هیچگاه شانه از بار مسئولیت خالی نکرد
مسعود خوانساری

 نایب رئیس اتاق ایران
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دو مالقات
 سرنوشت ساز

اس��داهلل  مرحوم 
عس��گراوالدی - بر 
خالف برادر بزرگتر- 
آنک��ه  از  پی��ش 
چهره ای سیاسی باشد، چهره ای اقتصادی بود، و 
تالش داشت که این وجهه را برای خویش تقویت 
کند. او خود را از ارادتمندان آیت اهلل کاش��انی در 
نهضت ملی شدن صنعت نفت معرفی می کرد اما 
تأکید داش��ت که در مبارزات ملی شدن صنعت 
نفت حاضر نبوده است. »سال های دهه 40 ]نیز[ 
به همین منوال گذش��ت. م��ن از تجارت خودم 
خیلی راضی بودم. اصال هم دوس��ت نداشتم که 

وارد فضاهای سیاسی شوم، چرا که اعتقاد 
داش��تم حضور در عرصه های سیاسی به 
تجارت آس��یب می زند. البته در جلساتی 
مانند مدرسه س��ازی ها و قرض الحس��نه 
گاهی شرکت می کردم.« )مهرجو، بهراد، 
خاطرات اس��داهلل عس��گراوالدی، تهران: 

انتشارات کارآفرین، ۱۳9۱، ص 2۳( 
یا در ج��ای دیگر می افزای��د: »هوش 
تجارت خارجی داش��تم و به همین دلیل 
سرم به کار خودم بود. احساس می کردم 

که باید تجارتم را حفظ کنم. البته به این گروه های 
مبارز و سیاسی اعتقاد داشتم، ولی تظاهر نمی کردم 
که با آنها هس��تم و ب��ه راه آنها عالقه دارم. رابطه 
دوس��تانه زیادی هم با آنها نداشتم، بیشتر سعی 
می کردم به خانواده زندانیان سیاسی کمک مالی 
کنم. البته در این مورد هم مس��تقیم عمل نمی 
کردم. یعنی رابطی وجود داش��ت که کمک های 
مالی را جمع آوری می کرد و به خانواده زندانیان 
سیاس��ی می رساند. در بازار حاج سعید امانی این 
مسئولیت را داشت. از طریق حاج سعید امانی به 
خانواده زندانیان سیاسی کمک مالی می شد. البته 
این کارها گرفتاری هایی هم برای تجارت ما ایجاد 
کرده بود. س��اواک به این روابط خیلی حس��اس 
بود.« )همان، ص ۱7(اما س��ال ۱۳۵۵، س��فری 
به نجف کرد که او را به س��وی سیاس��ت کشاند: 
»س��ال ۵۵ رفته بودم عراق و آخر س��ال ۵۵ بود 
که برادرم آزاد شدند، رفتم نجف خدمت امام؛ اول 
مرا نمی شناختند و راهم نمی دادند و وقتی گفتم 
داداش حبیب اهلل هس��تم و به اعتبار حبیب اهلل 

خدمت امام رفت��م . امام من را بغل کرد و گفت: 
برادر حبیب اللهی؟ گفتم بله من را س��ه چهار تا 
ماچ کرد و گفت مال تو نیست، گریه کرد و گفت 
ببر تحویل میرزا حبیب اهلل بده. گفتم حبیب اهلل 
زندان است، راهم نمی دهند گفت راه می دهند برو 
تعجب کردم. حبیب اهلل مش��هد زندان بود مادرم 
را برداش��تم رفتم مشهد با ماش��ین خودم. افسر 
آمد و گفت کی هستی گفتم برادر عسکراوالدی 
می خواهم ایشان را ببینم گفت قدغن است ممنوع 
المالقات است؛ رفتم حرم امام رضا دعا کردم نماز 
خواندم. جمله رأفت و مهربانی امام در گوش من 
بود که گفت برو راه می دهند و آمدم گفتم مادرم 
را آوردم، مادرم نمی تواند برود پشت پنجره، چون 
نمی تواند راه برود، به پاس��بان گفت در را باز کن 
در ب��زرگ زندان را باز کرد! گفت با ماش��ینت بیا 
داخل! واقعا یادم افتاد که امام گفت راه می دهند، 

با ماش��ین رفتیم داخل زندان انتهای محوطه در 
زندان حبی��ب اهلل را آوردند داخل ماش��ین تا با 
مادرم مالقات کند! این اتفاق غیر ممکن بود و از 
آن مالقاتها بود مادر و پسر بعد از مدتها همدیگر 
را دیده بودند، رفتم داخل ماشین گفتم می خوام 
ش��ما را ماچ کنم؛ چون امام ای��ن ماچها را کرده. 

داستان را برایش گفتم گریه کرد.«
دو س��ال بع��د، او که عازم س��فر تج��اری به 
لندن بود، حاج حبی��ب اهلل را با خود همراه برد و 
به نوفل لوش��اتو رفت: »یک آشپزی آنجا بود که 
دماوندی ب��ود. او را صدا کردم و گفتم این من را 
راه نمی دهد. گفت درس��ت می کنم. یک سینی 
چای ن��زد امام برد و به ام��ام گفت حبیب اهلل و 
برادرش آمده اند. امام فرمودند بگویید بیایند. من 
و داداش حبیب اهلل رفتیم. 20 سالی بود همدیگر 
را ندی��ده بودند و همدیگر را در آغوش گرفتند و 
چقدر گریه کردند. بعد گفتم من به لندن بروم و 
کار دارم. گفتند ایش��ان بماند. من به هامبورگ و 
لندن رفتم و کاره��ای خودم را کردم. گفتند هر 

چیزی درباره ایران نوشتند، روزنامه ها را برای من 
بخرید و بیاورید، وقتی دنبال حبیب اهلل می آیید. 
من هم روزنامه ها را خریدم و ده روز بعد برگشتم. 
ن��زد امام رفتیم. این بار دیگر اگر قطب زاده حرف 
می زد توی دهنش می زدم )می خندد(. روزنامه ها 
را دادم و گفت��م حبیب اهلل را ببرم. ایش��ان اجازه 
ندادن��د و نامه ای به بنده دادن��د و گفتند نامه را 
به دکتر باهنر بدهی��د. در این نامه حکم تنظیم 
اعتصابات را به آق��ای باهنر داده بودند. نامه را در 
جیب خودم گذاشتیم و از ساواک که هنوز سرکار 
بود هم می ترسیدیم. من به ایران رفتم و روز بعد  
در نیاوران خانه آقای باهنر را پیدا کردیم. نامه را 
دادیم و گفتند چه زمانی نزد ایشان بودید؟ گفتم 
دیروز بودم. باز ک��رد و گفتند آقا وظیفه برعهده 
بنده گذاشتند. گفتند ش��ما هم باید باشید. من 
گفتم من کاسب و تاجر هستم و زیره می فروشم 
و وقت این کارها را ندارم. گفتند نمی شود و 
باید باشید. از آن زمان من در کمیته تنظیم 
اعتصاب��ات آم��دم و بعد در ات��اق بازرگانی 

آمدم.« )مصاحبه در برنامه دستخط(
او پس از انقالب هم تالش کرد بیش��تر 
چه��ره اقتصادی بمان��د. درباره س��ه دهه 
اول پ��س از انقالب نیز فعالی��ت خود را در 
اتاق بازگان��ی می گوید: »م��ن به صراحت 
می گویم که به هیچ عن��وان حزب مؤتلفه 
در اتاق بازرگانی هیچ نفوذی نداشته است 
و برادر من هم دخالتی در اتاق نداشت. ]...[ آقای 
خاموشی یک دوره کوتاه در مؤتلفه بودند و سپس 
بی��رون آمدند. اما خود من هیچ��گاه در تصمیم 
گیری های موتلفه حاضر نبودم و هرگز در جلسات 

آنها شرکت نکردم.« )کتاب خاطرات، ص ۱۱۵(
اما در مهرماه ۱۳9۱ برای نخس��تین بار عضو 
ش��ورای مرکزی حزب مؤتلفه اسالمی شد.  این 
حضور نیز همانطور که در برنامه دس��تخط اشاره 
کرد، به صورت مش��هودی در احترام به نظر برادر 
خویش، مرحوم حبیب اهلل عسگراوالدی بود. با این 
وصف، باید پذیرفت که او در آن برنامه تلویزیونی 
مداهنه نکرده است و با صداقت همیشگی، واقعیت 
را بیان کرده اس��ت.با این حال در جلسات حزب 
حضوری منظم داش��ت و در اکث��ر موارد تنها در 
حوزه تخصصی خود که اقتصاد بود، وارد س��خن 
می ش��د. اگرچه در مباحث سیاسی نیز ندرتا وارد 
بحث می گشت و همچون دوره ای که عضو شورای 
مرکزی نب��ود، در مواقعی که برادرش از او انتظار 

یاری داشت، از حضور مضایقه نمی کرد. 

محمد مهدی اسالمی

عضو شورای مرکزی

مرحوم حاج اس��داهلل 
عسگراوالدي عضو شورای 
مرک��زی ح��زب موتلفه 
اس��المی و از کارآفرینان نمون��ه و صادرکنندگان 

خوشنام کشور به جوار رحمت الهی شتافت.
ایش��ان از کارنام��ه ممت��ازی در فعالی��ت های 
اجتماعی و امور نیکوکارانه و به ویژه حمایت و دست 
گیری از محرومان و مستمندان و نیز مشارکت در 
فعالیت ه��ای خیریه همچون احداث مس��اجد و 

درمانگاه و مدرسه برخوردار بود.

در ح��وزه تجارت تالش و  فعالیت های خود 
را برای توس��عه و رونق صادرات متمرکز کرده 

ب��ود.
باره��ا از نزدیک و در جریان همکاری های بین 
المللی ش��اهد بودم که اعتبار فزاین��ده خود را در 
مس��یر تس��هیل تجارت و حل مشکالت کشور در 
حوزه روابط خارجی بکار می گرفت و راهنمایی های 
س��نجیده ش��ان برای حفظ منافع ملی کارگشا و 

راه گشا بود.
خداوند روح ایشان را قرین رحمت فرماید.

مرد دیپلماسی اقتصادی
مهدی صولی

عضو شورای مرکزی


