
محمدرحیممتقیایروانی:کارآفرینیمشترینوازوجهانمنش 2

محمدرحیم متقی ایروانی:
 کارآفرینی مشتری نواز و جهان منش1 

محمد توکلی طرقی
استاد تاریخ دانشگاه تورنتو

1
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محمد توکلی طرقی )دانش آموختۀ دکتری تاریخ دانشگاه شیکاگو، ۱۹۸۸( استاد تاریخ و تمدن های خاور نزدیک 
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۱این نوشته بر اساس اسناد و مدارک موجود در آرشیو 
محمدرحیم متقی ایروانی در لندن تهیه شده است. از همۀ 
اعضای خانوادۀ ایروانی، خصوصاً خانم زینت ایروانی، نزهت 
ایروانی خسروشاهی، مریم ایروانی عالقبند، بهمن ایروانی، 
علی ایروانی، حسن خسروشاهی و وحید عالقبند، که مرا 
همچنین،  سپاس گزارم.  رساندند  یاری  پژوهش  این  در 
خصوصاً  ایروانی،  رحیم  اقای  دوستان  و  همکاران  از 
محمدشفیع ایروانی، ناصر معتبر، عباس اردوبادی، محمود 

مهدوی نظارتی، سیمین مهدوی، شمسی معاونی، مصطفی 
عطری، مجید ویسه، پرویز مالکی، مهدی مسیح، اسداهلل 
عماری، جواد فرح، عباس حسینی پور، مسعود فرجاه، علی 
فرجاه، روی کارلسن و اصغر منتخب، سپاس گزارم. اگرچه 
این دوستان یاری ام کرده اند، مسئولیت همۀ لغزش ها و 

اشتباهات احتمالی بر عهدۀ من است.
عامل  به یوسف خوش کیش، مدیر  ایروانی  2نامۀ رحیم 
ایروانی نامه،  این  آبان 2۵۳۶. در  ایران، ۱۷  بانک ملی 
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بازرگانی خارجی در سال های باثبات پس از جنگ جهانی دوم فراهم آمد. در آن شرایط 
مناسب خصوصی گستری اقتصادی، کامروایی ایروانی که در سال ۱۳2۴ در رشتۀ قضایی 
از دانشگاه تهران فارغ التحصیل شده بود در پندی نهفته بود که در آبان ۱۳۶۶ برای 
فرزندش علی ایروانی بازگشود: “آدم کاسب بایستی 2۶ ساعت شبانه روز و ۸ روز هفته و 
۱۳ ماه سال را به کار و زندگي اش بپردازد.”۳   آنچه ایروانی در شرایط مناسب تاریخی با 
پشتکار، حقوقدانی، نیازشناسی و بازارشناسی ساخته بود، پس از انقالب اسالمی مصادره 
شد و بر اساس بند “ب” مادۀ 2 قانون حفاظت و توسعۀ صنایع ایران )مصوب ۱۰ تیر 
۱۳۵۸( به تملک دولت درآمد.۴  بازگشت انقالب اسالمی به دولت فرمایی اقتصادی که در 
سال های آخرین پادشاهی رضاشاه “دکان های رزازی و بزازی را تبدیل به اداره دولتی” 
کرده بود،۵ ایران را از جهش بزرگ اقتصادی ای که در پیش داشت بازداشت و مبتکران 
آن جهش را متهم ساخت که صنایع و معادن بزرگی را که طرح انداخته بودند “از طریق 
روابط غیرقانونی با رژیم گذشته” و “استفادۀ نامشروع از امکانات و تضییع حقوق عمومی” 
به دست آورده اند.۶ اما ایروانی که خود را “مظلوم وقایع” می دانست مطمئن بود روزی 
روشن خواهد شد که “چه زور و ظلمی” به ایشان شده است.۷ در ماه های “پریشان حالی 
در  بود،۸  یافته  رواج  تهمت پراکنی  و  شایعه سازی  بازار  که  انقالب  دوران  درماندگی”  و 
نامه ای به رهبر انقالب نوشت: “در خالل این انقالب عظیم اسالمی عده ای فرصت طلب 
و معلوم الحال اتهامات ناروا به بنده زدند و اذهان عمومی را مشوش کردند . . . و بنده 

تولید ساالنۀ شرکت های تولیدی کفش را چنین گزارش 
سال 2۵۳۴:  “سال 2۵۳۳: ۱۰،۴۷۱،۷۸۰ جفت؛  داد: 
 ۱۷،۳۰۹،۰۵۴  :2۵۳۵ سال  جفت؛   ۱2،۹2۵،۸۸2

جفت؛ سال 2۵۳۶: 2۵،۰۹۸،۰۰۰ جفت.”
 2۹ اوبرلینگن،  ایروانی،  علی  به  ایروانی  رحیم  ۳نامۀ 

نوامبر ۱۹۸۷، پروندۀ ۱۱۳۰۴، کارتن ۷2۰.
توسعۀ  و  حفاظت  “قانون  اسالمی،  شورای  ۴مجلس 

صنایع ایران،” مصوب ۱۰ تیر ۱۳۵۸.
۵احمد متین دفتری، دخالت مستقیم دولت در اقتصاد: 
خاطراتی چند از دورۀ زمامداری نویسنده در سال اول 

جنگ )تهران: بی نا، ۱۳2۴(، 2.
شرکت هایشان  و  کارخانه ها  که  نفری   ۵۱ ۶اسامی 
مصادره شد بدین قرار است: ۱. جعفر اخوان؛ 2. حبیب 
ثابت؛ ۳. گروه فرمانفرماییان )خانواده(؛ ۴. علی رضایی؛ 
وهاب زاده؛  رسول   .۷ اریه؛  مراد   .۶ رضایی؛  محمود   ۵
منصور   .۱۰ خیامی؛  محمود   .۹ خیامی؛  احمد   .۸
یاسینی؛ ۱۱. محمدرحیم متقی ایروانی؛ ۱2. محمدتقی 
الجوردی؛  قاسم   .۱۴ الجوردیان؛  اکبر   .۱۳ برخوردار؛ 
احمد الجوردی؛ ۱۶. سیدمحمود الجوردی؛ ۱۷.   .۱۵
حبیب الجوردی؛ ۱۸. علی اصغر پیروی؛ ۱۹. محمدعلی 

 .22 ابتهاج؛  آذر   .2۱ ابتهاج؛  خسرو   .2۰ مهدوی؛ 
علینقی   .2۴ دانشور؛  حسین   .2۳ ابتهاج؛  ابوالحسن 
رضا   .2۶ جواهری؛  رستگار  مرتضی   .2۵ عالیخانی؛ 
رستگار اصفهانی؛ 2۷. عبدالمجید اخوان کاشانی؛ 2۸. 
علی شکرچیان؛ 2۹. رضا شکرچیان؛ ۳۰. ابراهیم فرزین 
راد؛ ۳۱. عبدالمجید اعلم؛ ۳2. مهدی میراشراقی؛ ۳۳. 
ابونصر  مهدی هرندی؛ ۳۴. سعید هدایت؛ ۳۵. محمد 
عضد؛ ۳۶. برادران عمید حضور؛ ۳۷. حسن هراتی؛ ۳۸. 
مرتضی رحیم زاده خویی؛ ۳۹. عبدالحمید قدیم نوایی؛ 
۴۰. عبدالمجید قدیم نوایی؛ ۴۱. مهدی بوشهری؛ ۴2. 
ضیایی؛  طاهر   .۴۴ اسدی؛  علینقی   .۴۳ پناه پور؛  مراد 
۴۵. علی حاج طرخانی؛ ۴۶. عنایت بهبهانی؛ ۴۷. کاظم 
برادران   .۴۹ خسروشاهی؛  محمد   .۴۸ خسروشاهی؛ 

فوالدی؛ ۵۰. مهدی نمازی؛ ۵۱. اسداهلل رشیدیان.
شهریور   2۴ مهدوی،  محمود  به  ایروانی  رحیم  ۷نامۀ 
2-۱؛   ،۶۹۰ کارتن   ،۱۱۴۰۶-۱۱۴۰۵ پروندۀ   ،۱۳۵۸

نقل از ۱.
۸نامۀ رحیم ایروانی به محمود مهدوی، ۱2 آذر ۱۳۵۸، 
پروندۀ ۱۱۴۰۵-۱۱۴۰۶، کارتن ۶۹۰، ۱-2؛ نقل از ۱.
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را که یک عمر شصت ساله در امور مذهبی محتاط و از روی آبرو زندگی می کردم چنان 
ذلیل کرده اند که از روی دل شکسته و مأیوس برای دادخواهی به درگاه الهی متوسل 
می شوم.”۹ چندی بعد، در نامه ای به آقای محمود مهدوی نظارتی که از مدیران ارشد 
گروه صنعتی ملی در تهران بود نوشت: “در منزل بیشتر به شکل ایام عاشورا و عزاداری 
است. شوق و ذوقی نیست و دلم از این می سوزد که چنان مظلوم واقع شده و امکان دفاع 
را از ما گرفته اند که تصور نمی کنم هرگز در عمرم امکان رهایی از ظلم را داشته باشم.”۱۰

پس از اعدام برادرش، محمدرضا ایروانی، در ۶ مرداد ۱۳۵۹، محمدرحیم ایروانی با شعار 
“به گذشته فکر نکنید، فقط به آینده بیاندیشید” و با اتکا به این بند معروف صفی علیشاه 
که “پای باید بر سر عالم زنی،”۱۱ درصدد برآمد آنچه را از دست داده بود در فراسوی ایران 
بازسازد.۱2 با عزمی راسخ همراه با همسرش، زینت ایروانی که یار و دلبندش در آن “ایام 
دلشکستگی”۱۳ بود،  از آلمان به کانادا و سپس به امریکا رفت. بر اساس آنچه پیش تر در 
مهرآباد تهران و اسماعیل آباد کرج در سه دهۀ پیش از انقالب ساخته بود، این بار از سال 
 (Commonwealth ۱۳۶۰ در حوالی شهر آتالنتا در ایالت جورجیا پارک صنعتی کامن ولث
کفش  کارخانجات  و   (Georgia Industrial Inc) جورجیا  صنایع  و   Industrial Park)

اوکاباشی (Okabashi) را با مشارکت شرکت های ایتالیایی و ژاپنی که در ایران با ایشان 
همکاری داشت پی انداخت.۱۴ پس از تکمیل آن کار جسورانه، با یاری پسرانش، بهمن و 
علی ایروانی، و مدیران زبده ای چون مصطفی عطری آن مجتمع را که در دورۀ بحرانی 

شهریور   ۱۸ خمینی،  آیت اهلل  به  ایروانی  رحیم  ۹نامۀ 
۱۳۵۸، پروندۀ ۱۱۴۰۵-۱۱۴۰۶، کارتن ، ۱.

۱۰نامۀ رحیم ایروانی به محمود مهدوی، ۶ خرداد ۱۳۵۹، 

پروندۀ ۱۱۴۰۵-۱۱۴۰۶، کارتن ۶۹۰، ۱-2؛ نقل از 2.
۱۱در ۱2 آذر ۱۳۵۸، در نامه ای به محمود مهدوی نوشت: 

خود  به  و خطاب  حال  زبان  که  ]را[  معروف  بند  “این 
من است برای حسن ختام می نویسم: گر تو خواهی کز 
طریقت دم زنی / پای باید بر سر عالم زنی / نی که عالم 
 / زنی  دنیا کم  آمال  از  / چون دم  زنی  بر هم  از طمع 
مورد الطاف بسیارت کنم.” بنگرید به نامۀ رحیم ایروانی 
-۱۱۴۰۵ پروند،   ،۱۳۵۸ آذر   ۱2 مهدوی،  محمود  به 

۱۱۴۰۶، کارتن ۶۹۰.
۱2سیاوش بشیری، دیوار اهلل اکبر! )پاریس: پرنگ، ۱۳۶۱(، 

روزنامۀ  در  اعدام  این  گزارش   .۱۳۰-۱22  ،۱ جلد 
جمهوری اسالمی، مورخ ۷ مرداد ۱۳۵۹، به چاپ رسید. 
در   ۱۳۷۷ آبان  در  ایروانی،  دیگر  برادر  محمدکریم، 

واشنگتن درگذشت.
۱۳نامۀ رحیم ایروانی به کرامت گنج دانش، ۱2 آذر ۱۳۵۸، 

 .(IIIThesisIrvani 78) ۶۹۰ پروندۀ ۱۱۴۰۵-۱۱۴۰۶، کارتن
14Okabashi Brands, Inc., Post Office Box 1508, 
Buford, Georgia 30515.
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“رکود تورمی” (stagflation) در امریکا طرح انداخته بود، به پسرانش سپرد و خود راهی 
مصر شد. با پشتکاری بی نظیر، این بار در سال ۱۳۶۶ در شهرک ۱۰ رمضان در حوالی قاهره 
هم نام  که  پرداخت   (Standard Shoe Company) استاندارد  کفش  شرکت  احداث  به 
نخستین شرکتش در تهران و پاساژش در شیراز بود.۱۵ کفش اوکاباشی امریکا و کفش 
استاندارد مصر، که همچنان موفق و پابرجایند، تنها دو یادگار دورۀ غربت و “بر سر کار 
بیکار” بودن ایشان است. پس از راه افتادن کارخانه در آتالنتا، محمد اعرابی در نامۀ ۴ 
آبان ۱۳۶۴ به ایروانی نوشت که تأسیس آن کارخانه “در بین دوستداران شما و صنعت 
کشور اثر مسرت آور و نکویی داشت . . . اقدام شما یک تو دهنی شدید به افرادی بود که 
می گفتند شما به علت وابستگی به رژیم گذشته صاحب بزرگ ترین صنعت کشور شده اید و 
نشان دهندۀ آن بود که سیاست و رژیم برای شما تفاوتی نداشته و این ذات و مغز شماست 
که این شالوده ها را به وجود می آورد.”۱۶ در همان نامه، اعرابی گزارش داد که بهزاد نبوی، 
وزیر صنایع، در آن زمان در یک جلسۀ بسیج اقتصادی ایروانی تیزهوش و سخت کوش را 

“گربۀ مرتضی علی” صنعت ایران لقب داد.۱۷ 

نیز  کوشاتر  و  مصمم تر  غربت  در  ایروانی  گرچه  خویش،  مظلومیت  دادن  نشان  برای 
شده بود، اما در نامه ای ۱۰ آبان ۱۳۷۵ در وصف آن دوران نوشت: “حاال گرفتاری ما 
بیکاری است. بنده روزانه ۱۱ ساعت کار مي کنم و در عمرم به مرخصی نرفته ام و تعطیل 
نیکوکاری که  برای کارآفرین  بیکار هستم.”۱۸  این روزها احساس می کنم  اما  نکرده ام، 
پشت  و  پناه دوستان و آشنایان دور و نزدیک قلمداد می شد و شعار روزمره اش این بود 
که “بسان کوه بپای و بسان الله بخند، بسان چرخ بگرد و بسان ابر ببار”۱۹ زندگی در 
غربت “تلخ تر از زهر مار” بود. در نامه ای در بهمن ۱۳۸2، با مقایسۀ لندن پیش و پس از 
انقالب که سکونتگاه دایمش شده بود، نوشت: “در لندن که یک روز بسیار لوکس و عالی 

دربارۀتجربۀ  ایروانی،  بهمن،  پسرش،  به  گزارشی  ۱۵در 

موفقیت  و  مصر  کارخانۀ  تشکیل  از  “پس  نوشت:  مصر 
و   desma الین  و  شد  ایجاد  فروش  در  که  چشمگیری 
صادر توجهی  قابل  مقدار  و  کردیم  وارد  را   boot تولید 

ملیون  دو  روی  به  رسید  انبار  موجودی  تدریجا  کردیم. 
دوالر. مشتریان شرکت که هر کدام بیش از پنج مرتبه 
با شرکت کار کردند، بیش از ۸۰۰ مغازه دار شد.” بنگرید 
دسامبر   2۶ ایروانی،  بهمن  به  ایروانی  رحیم  نامۀ  به 
.۱ از  نقل  ۱-2؛   ،۶۸۹ کارتن   ،2۴۳۴۴ پروندۀ   ،۱۹۹۷

۱۶نامۀ محمد اعرابی به رحیم ایروانی، 2۵ اکتبر ۱۹۸۶، 

از 2-۳؛  نقل  کارتن ۵۵۵، ۱-۴؛  پروندۀ ۱۱۳۰۸،  2-۳؛ 
پروندۀ دیجیتال ۱۱۳۰۸۸،  کارتن ۵۵۵، ۶۸-۶۷.

دولت  وزیران  هیئت  مرداد ۱۳۵۹،  مورخ ۷  جلسه  ۱۷در 

اقتصادي  بسیج  “ستاد  تشکیل  ایران  اسالمي  جمهوری 
کشور” تصویب شد. این ستاد “مرکب از وزرای وزارتخانه های 
نفت، صنایع و معادن، کار و امور اجتماعي، کشاورزي، کشور، 
نیرو، امور اقتصادي و دارایی، بازرگانی، دفاع، سازمان برنامه 
نمایندگان  یا  ایران  مرکزی  بانک  کل  رئیس  و  بودجه  و 
تام االختیار آنان به ریاست نخست-وزیر تشکیل و با توجه 
به شرایط خاص اقتصادی کشور تصمیمات الزم را اتخاذ و از 

طریق سازمان های مسئول به مورد اجرا گذارد.”
۱۸نامۀ رحیم ایروانی به صادق ناصرزاده، ۱ نوامبر ۱۹۹۶. 

۱۹این گفتۀ ابوحنیفه اسکافی را ایروانی به خط خود در 

۸  مه ۱۹۹۳ نوشت و بر روی میز کارش بود. پروندۀ 
2۴۳۴۴، کارتن ۶۸۹؛ به نقل از ابوالفضل بیهقی، تاریخ 

بیهقی، به تصحیح سیداحمد ادیب پیشاوری، 2۸۱.
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بوده و حاال احساس ما این است که در تبعید می باشیم، احساس می کنیم که در غربت 
هستیم و هر روز این امید را داریم که روزی از غربت بیرون آییم.”2۰ پس از چندین سفر 
پرخاطره و مخاطره به ایران در دهۀ پس از جنگ، ایروانی که نمونۀ واالیی از معنویت، 
کاردانی، نیکوکاری و جهان منشی ایرانی در قرن بیستم بود، در ۱2 اسفند ۱۳۸۴ در 
محل کارش در لندن درگذشت. با این همه، چنان که سیاوش صبا در نامه ای به تاریخ 
ایروانی یادگارهای ماندگاری را برجای گذاشت: “چیزی که هر  ۴ آبان ۱۳۷۷ نوشت، 
روز بارها ما را به یاد آن عزیز می آورد، دیدن تابلوهای باعظمت ‘کفش ملی’ بر پیشانی 
فروشگاه های مربوطه است که در هر کوی و برزنی خودنمایی می کند.”2۱ غالمحسین 
صالحی، یکی از صنعتگران پس از انقالب نیز که با کارآفرینی و صنعت ورزی ایروانی از 
نزدیک آشنا شده بود، در ارزیابی کارنامۀ خدمات ایشان در نامه ای به تاریخ 2۰ اسفند 

۱۳۸۳ نوشت: 

عالیجناب، عزیز دور از وطن، 
سازندۀ  و  سبز  حضور  خاطرات  شکوه  بوم  و  مرز  این  فرزندان  که  بفرمایید  باور 
حضرتعالی در اقتصاد ملی و محبت و بزرگواری پدرانۀ آن نازنین را هرگز از یاد 
نخواهند برد. تاریخ اقتصادی و اجتماعی ایران با نام مردان بزرگ و فداکار و عاشقی 
چون جنابعالی ورق می خورد و مردم نغمۀ سروده شده توسط شما عزیزان و بزرگان 

و خدمت گزاران مخلص را می خوانند و سینه به سینه منتقل می کنند.22
۲

رحیم ایروانی نمونۀ برازندۀ نسلی پس از انقالب مشروطیت بود که سعادت خویش را در 
ترقی و پیشرفت ایران می یافت. این نگرش ایران مدار، که در انقالب مشروطیت با “مادر 
وطن” پنداشتن “ایران” شکل گرفته بود، به پیدایش “نفس مشروطه خواهی” انجامید که 
بهبودی و توانمندی “مادر وطن” را راه رستگاری هر ایرانی می شناخت. 2۳ کسانی چون رحیم 
ایروانی، سیاوش ارجمند، حبیب القانیان، محمدتقی برخوردار، کاظم خسروشاهی، احمد 
خیامی و محمود الجوردی که پروردۀ آن زمانه و ارزش هایی ایران مدارش بودند، کسب 
استقالل کشور را جزء الینفک کسب و کار خویش می پنداشتند. همچون شهروندانی که در 

2۰نامۀ رحیم ایروانی به ایراندخت فهیم، لندن ۱۴ فوریه 

2۰۰۴، پروندۀ 2۳۱۱2، کارتن ۷۱۷، ۱.
2۱نامۀ سیاوش صبا به رحیم ایروانی، ۴ آبان ۱۳۷۷.

22نامۀ غالمحسین صالحی به رحیم ایروانی، تهران ۳۰ 

اسفند ۱۳۸۳، پروندۀ 2۳۱۱2، کارتن ۷۱۷. 

طرقی،  توکلی  محمد  به  بنگرید  خصوص  این  2۳در 

در  مشروطه خواه،”  نفس  و  وطن  مادرانۀ  “پیکر 
تاریخ  نشر  )تهران:  تاریخ  بازاندیشی  و  بومی  تجدد 

ایران،۱۳۸2(،۱2۷-۹۱.
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دورۀ پهلوی اول پای در عرصۀ زندگی اجتماعی گذاشته بودند و تخت جمشید و شیراز 
را جلوه گاه تمدن ایرانی و ادبیات فارسی می شناختند، ایروانی از اعتماد به نفس فرهنگی 
خاصی برخوردار بود و با لهجۀ شیرازی در پی بازیابی جلوۀ جهانی ایران بود. این خودباوری 
و اعتماد به نفس در عالم تجارت و صنعت با جرئت و جسارت و ُگرداندیشی و آینده نگری 
رداندیشی و آینده نگری، ایروانی و همگنانش نمی توانستند مجتمعات  همراه بود. بدون این ُگُُ
صنعتی بزرگ نیمۀ دوم قرن بیستم چون کفش ملی، گروه صنعتی بهشهر، پارس الکتریک، 
آزمایش، ارج، تولیدارو، ایران ناسیونال و نهادهای کارآفرین دیگری چون اینان را بنا نهند. 
شرکت های  تأسیس  و  اقتصادی  برنامه ریزی  آغاز  با  دولت  اول  پهلوی  دورۀ  در  اگرچه 
صنعتی و بازرگانی بزرگی چون راه آهن، دخانیات، سیمان، و ریسندگی و بافندگی زمینۀ 
توانمندی اقتصادی ایران را فراهم آورد، اما رشد اقتصادی پرشتاب نیمۀ دوم قرن فرایند 
برنامه ریزی های غیردولتی کسانی چون ایروانی و همگنانش بود که با نیازشناسی وطنی 
ـُرِد صنعت آور و کارآفرین و سودآوری را پی انداختند.  و بازارشناسی جهانی طرح های گ
شرکت های خصوصی ای چون کفش ملی، اگرچه از پشتبانی ارزی و معافیت های مالیاتی و 
گمرکی برخوردار بودند، اما رمز موفقتشان صنعت ورزی و فناوری غیرتشریفاتی بود که هم 
نیازهای روزمرۀ مردم را برمی آورد و هم در بازار پررقابت جهانی اجناس مرغوب وطنی را 

جایگزین کاالهای وارداتی می کرد.

ایروانی در خانواده  ای تاجرپیشه در ۱۱ بهمن ۱2۹۹ش/۱۰ فوریه ۱۹2۱م در شیراز متولد 
شد و در بهترین نهادهای آموزشی ایران پرورش یافت. او از نخسین شاگردان کودکستان 
شیراز بود که جبار باغچه بان )۱2۶۴-۱۳۴۵ش/۱۸۸۵-۱۹۶۶م(، پس از تبعید از تبریز، در 
سال ۱۳۰۶ش در شیراز بنا ساخته بود.2۴ نوآوری آموزشی باغچه بان در آن مدرسه بدعت 
و خالقیت را به سنتی ستوده برای ایروانی کودک تبدیل کرد. پس از اتمام دورۀ دبستان 
در مدرسۀ باقریه، سیکل اول دبیرستان را در شبانه روزی استوارت مموریال کالج اصفهان 
(Stuart Memorial College) گذراند.2۵ سیکل دوم را هم در رشتۀ ادبی در دبیرستان 
شاهپور شیراز ادامه داد.2۶ همکالسان ایروانی در شبانه روزی کالج اصفهان از شهرستان های 
داشتند. در  تعلق  ایران  اقوام چندگانۀ  و  و مذاهب  ادیان  به  و  بودند  آمده  ایران  سراسر 

2۴این نکته را مدیون شادروان محمدشفیع ایروانی هستم.

2۵در سال ۱۹۳۷، کالج اصفهان ۳۹۶ دانش آموز داشت 

که از آن میان، ۶۹ نفر در مدرسۀ شبانه روزی ثبت نام 
کرده بودند. بنگرید به

Reza Arasteh, Education and Social Awakening 
in Iran (Leiden: E. J. Brill, 1962), 115, table 14.

دربارۀ این کالج بنگرید به

http://anglicanhistory.org/me/ir/hoare1937/
 J. N. Hoare, Something New IN Iran (London: 
Church Missionary Society, 1937).

2۶دبیرستان شاهپور در محل مدرسۀ شعاعیه به پیشنهاد 

آقای فیوضات و سرپرستی سرهنگ محمدعلی ساالر، 
نهاده شد. بنا  در سال ۱۳۰۹ شمسی  شیراز،  شهردار 
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نوجوانانی  دگرپذیر،  آموزشی  فضای  آن 
شهروندانی  ایروانی  چون  شهرستانی 
جهان منش  و  ایران ستا  خودشناس، 
بارآمدند. کالج اصفهان که داعی مسیحی، 
 (Edward Craig ادوارد کریگ استوارت
۱2۶۸ش  در   ،Stuart, 1827-1911)
بنیاد گذارد، به جای اسالم گریزی ــ چنان 
که برخی از آن می هراسیدند ــ به تحکیم 
اعتقادات اسالمی ایروانی انجامید. ایروانی 
با  دگرهراسی،  و  دگرستیزی  جای  به 
اطمینان خاطر و اعتماد به نفسی بی نظیر 
برازندۀ  نمونۀ  خویش،  دینی  باورهای  به 
بار آمد که در  مسلمانی معنوی و مدنی 
کنارش همه از هر آیین و فرقه و قوم و 
ارزشمندی  و  کرامت  احساس  لهجه ای 
انگلیسی  زبان  آموختن  با  می کردند. 
از  بسیاری  همچون  اصفهان،  کالج  در 

موفقیت  زمینۀ  برخوردار شد که  نیز  نفسی کالمی  به  اعتماد  از  ایروانی  همدوره هایش، 
تجاری و صنعتی او در عرصۀ بین المللی را فراهم ساخت.

دورۀ دانشجویی دورۀ بالندگی ایروانی بود. پس از پایان دورۀ دبیرستان، در سال ۱۳2۱ به 
تهران رفت و در رشتۀ قضایی دانشگاه تهران ادامۀ تحصیل داد. هم زمان با درس های حقوقی و 
سیاسی استادانی چون دکتر علی شایگان و دکتر احمد متین دفتری، فضای استقالل طلبانه ای 
که با حضور قوای متفقین در ایران پدید آمده بود به پختگی منش سیاسی و اقتصادی ایروانی 
انجامید. این پختگی در نشریۀ آیین دانشجویان جلوه یافت که با مدیریت او و عباس اردوبادی 
در سال های ۱۳2۳ و ۱۳2۴ منتشر می شد. آیین دانشجویان، که نخستین نشریۀ دانشجویی 

دبستان چهارکالسۀ شعاعیه در سال ۱۳2۷ق/۱۹۰۹م به 
همت جعفرقلی سهام الدوله تأسیس شده بود. بنگرید به 
“تاریخچه دبیرستان شاهپور،” سالنامۀ دبیرستان شاهپور 
)سال تحصیلی ۱۳۴۶-۱۳۴۷(، ۹-۱۳؛ نقل از ۱۱-۱۰. 
در  حمیدی  مهدی  دکتر  به  نامه ای  در  ایروانی  رحیم 
مانده  خاطرم  در  آنچه  “ولی  نوشت:  شهریور ۱۳۶۴   ۱

آورده  تشریف  به شیراز  تهران  از  که  بود  اولی  روزهای 
نهایت  با  بصیری  ابوتراب خان  اتفاق  به  دو  هر  و  بودید 
آن  بنده  و  آمدید  شاپور  مدرسۀ  به   و سربلندی  افتخار 
ادبی  بودم و شاگردان چهارم  ادبی  وقت کالس چهارم 

حدود پنجاه نفر بودند.”
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دانشگاه تهران بود، نشان دهندۀ آشنایی ایروانی 
متفاوت  و سیاسی  روشنفکری  با جریان های 
محمد  دکتر  چون  شاخصی  چهره های  و 
مصدق، دکتر صادق رضازاده شفق، دکتر کریم 
سنجابی، مهندس عبداهلل ریاضی، و ابوالحسن 
متین دفتری،  دکتر  راهنمایی  با  است.  ابتهاج 
که از مهر ۱۳۱۶ تا آبان ۱۳۱۸ وزیر عدلیه و 
دادگستری و از 2۰ آبان ۱۳۱۸ تا تیر ۱۳۱۹ 
نخست وزیر رضاشاه بود، ایروانی در آذر ۱۳2۴ 
رسالۀ ختم تحصیلی دانشکدۀ حقوقی و علوم 
سقط  و  “قتل  دربارۀ  را  اقتصادی  و  سیاسی 
جنین در حقوق جزای انگلیس و کلیاتی در آن 
حقوق” نگاشت. در همان سال های دانشجویی 
پرداخت که  نگارش چند کتاب  و  به ترجمه 
عبارت اند از راهنمای ازدواج، گفتگوی انگلیسی بفارسی و حقوق جزای انگلیس.2۷ ایروانی 
نویسنده و روشنفکر، رابطۀ نزدیکی با همدوره هایی چون ابراهیم گلستان و جالل آل احمد 

ترجمۀ رحیم متقی  ازدواج،  راهنمای  استون،  2۷آبراهام 

تهران:  2؛  )چاپ  رحمتی  یوسف  مشارکت  به  ایروانی، 
ایروانی، سخنرانی  کانون معرفت، ۱۳۴2(؛ رحیم متقی 

)تهران: بی نا، ۱۳2۳(، رحیم متقی ایراوانی، گفتگوی 
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داشت. پس از فارغ التحصیلی از دانشگاه تهران در خرداد ۱۳2۴، ایروانی مدت کوتاهی نیز 
قاضی مستنطق ]بازپرس[ دادگستری بود. 

۳
دکتر احمد متین دفتری، استاد راهنمای ایروانی، از شخصیت های ممتاز دانشگاه تهران 
بود و در دورۀ کوتاه نخست وزیری اش نقش مهمی در رویگردانی از سیاست های انحصاری 
دولت در اقتصاد داشت. نقش و نگرش او، که در شکل گیری دیدگاه ایروانی مؤثر بود، 
در رسالۀ دخالت مستقیم دولت در اقتصاد کشور آمده است. در این رساله، که به دعوت 
دانشجویان دانشکدۀ حقوق نوشته شده بود، متین دفتری به نقد سیاست های انحصاری 
رضاشاه پرداخت که بر اساس “قانون واگذاری انحصار تجارت خارجی مملکت به دولت،” 
“تجارت  قانون،  این  براساس  شد.  دولتی  خارجی  تجارت   ،۱۳۰۹ اسفندماه   ۶ مصوب 
خارجی ایران در انحصار دولت بوده و حق وارد کردن و صادر کردن کلیۀ محصوالت 
طبیعی و صنعتی و تعیین موقتی و یا دائمی میزان واردات و صادرات مزبوره به دولت 
وزارت  تأسیس  اجازۀ  “قانون  تصویب  با  که  دولت گستر  قانون  این  واگذار می شود.”2۸ 

انگلیسی بفارسی )تهران: بنگاه پیاده رو، ۱۳2۳(؛ حقوق 
ایروانی  متقی  رحیم  سخنرانی  متن  انگلیس:  جزای 

)تهران: بی نا: ۱۳2۳(.

2۸مجلس شورای ملی، “قانون واگذاری انحصار تجارت 

خارجی مملکت به دولت،” مصوب ۶ اسفند ۱۳۰۹.
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طرق و شوارع و وزارت اقتصاد ملی به جای وزارت فواید عامه” در 2۷ اسفند ۱۳۰۸ 
رسمیت یافت، کوششی برای پیشگیری از تأثیر “رکود بزرگ” (Great Depression) بر 
اقتصاد ایران بود.2۹ پیش از آن نیز، به دالیلی دیگر، دولت اختیاردار انحصار خرید و فروش 
که  دوره ای  در  اقتصادی  دولت فرمایی  روند  بود.۳۰  تریاک شده  و  و شکر  قند  و صدور 
این  شد.۳۱  پرشتاب  بود  مالیه  وزیر  )۱2۶۴-۱۳۱۵ش/۱۸۸۸-۱۹۳۶م(  داور  علی اکبر 
سیاست اقتصادی که در آغاز برای تسهیل معامالت تجاری با کمسیاریای ملی تجارت 
را  دولتی  انحصارهای  دامنۀ  رفته رفته  بود،  شده  اتخاذ  شوروی  جماهیر  اتحاد  خارجی 
گسترد. در آن دورۀ انحصارافزایی و دولت گستری، صادرات و واردات بسیاری از کاالهای 
مورد نیاز مردم به انحصار شرکت های دولتی در آمد.۳2 متین دفتری در توصیف این روند 

دولت فرمایی در امور اقتصادی نوشت:

تکثیر  موجبات  آوردن  “فراهم  قانون،  این  2۹براساس 

قوۀ مولد ثروت عمومی و به کار انداختن منابع ثروت 
مملکتي از قبیل شیالت و معادن و جنگل ها و ترویج 
قابل  فالحتی  محصوالت  ترقی  مخصوصاً  و  فالحت 
صدور و تطبیق اصول فالحتی با اصول علمي جدید و 
تکمیل وسائل آبیاری و آباد کردن اراضي بائر و توجه 
تکثیر حیوانات  و  تربیت  و  نژاد  بهبودی  به  مخصوص 
اهلي و تهیۀ موجبات مبارزه با آفات حیوانی و نباتي و 
فراهم آوردن موجبات ترقي و توسعه تجارت مملکت 
از نقطه نظر توسعۀ صادرات مملکت و تشویق به عمل 
براي  مملکت  در  است  ممکن  که  امتعه ای  آوردن 
مواد صادراتي  اصالح  و  تهیه شود  داخلی  رفع حوائج 
باشد.”  خارجه  بازارهاي  مطلوب  که  به طوری  مملکت 
اجازۀ تأسیس  به مجلس شورای ملی، “قانون  بنگرید 
جای  به  ملی  اقتصاد  وزارت  و  شوارع  و  طرق  وزارت 

وزارت فواید عامه،” مصوب 2۷ اسفند ۱۳۰۸.
و  قند  انحصار دولتی  “قانون  به  بنگرید  باب  این  ۳۰در 

چای اخذ دو قران از هر من قند و مواد قندی و شش 
قران از هر من چای به عنوان حقوق انحصاری،” مصوب 
۹ خرداد ۱۳۰۴. بر اساس مادۀ اول این قانون، “خرید 
و فروش و صدور کلیۀ چای و قند و شکر و هرچه از 
قند و شکر ساخته می شود منحصر به دولت است. این 
انحصار موسوم به ‘انحصار دولتی قند و چای’ بوده و 
از  اعم  هیچ شرکتی  به  و  دولت  هیچ  و  هیچ کس  به 
داخله و خارجه قابل انتقال نیست.” انحصارتریاک نیز 
 2۶ مصوب  تریاک”  دولتی  انحصار  “قانون  اساس  بر 
این  تصویب  تاریخ  “از  داده شد:  دولت  به  تیر ۱۳۰۷ 
قانون کلیۀ معامالت و نگهداری و انبار کردن و تیاری 
و حمل و نقل و صدور تریاک و شیره و چونه اعم از 
این  به دولت است.  مصرف داخلی و خارجی منحصر 

بود.” تریاک خواهد  دولتی  انحصار  به  انحصار موسوم 
۳۱داور در کابینۀ محمدعلی فروغی، که در 2۷ خرداد 

این  بود.  مالیه  وزیر  شد،  معرفی  مجلس  به   ۱۳۱۴
رضاشاه  دورۀ  دولتی  نهادهای  مهم ترین  از  وزارتخانه 
بود. داور در شب چهارشنبه 2۱ بهمن ۱۳۱۵ش/2۸ 
ذی القعده ۱۳۵۵ق/۱۰ فوریه ۱۹۳۷م خودکشی کرد.

 خرید و فروش و صدور چای و قند و شکر در انحصار 
در  برنج  صدور  چای؛  و  قند  دولتی  انحصار  مؤسسۀ 
انحصار شرکت سهامی برنج؛ پنبه و پشم و پوست در 
معاملۀ  پوست؛  و  پشم  و  پنبه  انحصار شرکت سهامی 
انحصار  مؤسسۀ  انحصار  در  تریاک  صدور  و  داخلی 
انحصار  در  خوزستان  خرمای  صدور  تریاک؛  دولتی 
داخلی  معاملۀ  خوزستان؛  خشکبار  سهامی  شرکت 
دخانیات؛  دولتی  انحصار  مؤسسۀ  انحصار  در  دخانیه 
وزارت  با  پیله  و  نوغان  تخم  فروش  و  خرید  و  تهیه 
سهامی  شرکت  انحصار  در  انقوزه  معادن؛  و  صناعت 
انقوزه )یزد( و معامالت داخلی و صدور کتیرا و کنف 
صادرات  کل  سهامی  شرکت  انحصار  در  ترتیب  به 
را،  خشکبار  درآمد.  مرکزی  سهامی  شرکت  و  کتیرا 
که از کاالهای اساسی صادراتی ایران بود، شرکت های 
بسته های  در   .  .  . و  نموده  “خریداری  ناحیه ای 
مخصوص بسته، سپس به شرکت سهامی کل خشکبار 
انحصار  “الغاء  به  بنگرید  فروختند.”  می  صدور  برای 
صدور خشکبار،” مجلۀ اطاق تجارت، شمارۀ ۱۸۱ )۱ 
انحصار  مرکزی  سهامی  شرکت   .۱  ،)۱۳۱۷ خرداد 
واردات اتومبیل باری و سواری، اسباب یدکی اتومبیل 
و کامیون و کاالهایی همچون گونی را بر عهده داشت. 
مجلۀ  ایران،”  در  ارزی  و  تجاری  “مقررات  به  بنگرید 

اتاق بازرگانی، شمارۀ ۱۹۱ )۱ آبان ۱۳۱۷(، ۳-۱.
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در قرن بیستم، به خصوص در زمان جنگ بین المللی اول، دولت در دنیا مفهوم دیگری پیدا 
کرده و در تمام شئون زندگی افراد کمابیش برای خود حق والیت قایل شده است و خود را 
حافظ موجودیت و استقالل اقتصادی کشور در مقابل کشورها می داند . . . ما دیدیم که در 
فاصلۀ بین جنگ بین المللی اول و دوم، کشورها همه حصار گمرکی دور خود می کشیدند 
و با حربه های بازرگانی از قبیل به دست گرفتن نرخ اسعار ]ارز[ و تعیین کنتنژان )سهمیۀ 

کاالهای صادراتی و وارداتی( و غیره با یکدیگر جنگ اقتصادی می کردند.۳۳

متین دفتری دخالت دولت برای “رونق کاالهای ایرانی و حفظ بازار آن در خارجه” را الزم 
دانست، اما برخالف علی اکبر داور، یقین داشت که “معنی والیت این نیست که دولت در 
امر تولید و بازرگانی )هم بازرگانی خارجی و هم داخلی( مباشرت کرده دکان های رزازی 
و بزازی را تبدیل به ادارۀ دولتی بنمایند. معنی والیت در این عصر سرپرستی و ارشاد 
است.”۳۴ اما دولتی کردن شرکت های بازرگانی، همان گونه که متین دفتری دریافت، به 

جای مشکل گشایی مشکل افزا بود:

دولت اصوالً تاجر خوبی نیست و تاجر خوبی هم نمی تواند بشود، زیرا که سال ها در 
کار دولت دخیل بوده ایم می دانیم دستگاه دولت که مستغرق در کاغذبازی است، 
یک کندی های عالج ناپذیر و رویه های مندرس و جمودی دارد که با طبع بازرگانی 
سازگار نیست. در بازرگانی باید پیش بینی کرد. به موقع خرید. به موقع فروخت. 
باید ابتکار داشت. باید در موقع برد و باخت های مهم آناً تصمیم بزرگ اتخاذ کرد.۳۵

پس از ذکر مشکالت سیاسی “که از برکت این رژیم اقتصادی در محافل سیاسی ما” 
رایج شده بود،۳۶ متین دفتری نتیجه گرفت که “سرمنشأ همۀ اینها مداخلۀ مستقیم و 
مباشرت دولت در امر بازرگانی و تولید و بالنتیجه دکاندار و کارخانه چی بودن وزیران 
و سایر مأمورین عالی مقام است . . . تمام این غوغاها و دعواها سر تقسیم حلواست.”۳۷ 
در پایان این رساله، که طرح “آتاتیسم” و برنامه ریزی اقتصادی در آیین دانشجویان را به 

دنبال داشت،۳۸ متین دفتری خصوصی گستری را “راه نجات ما” دانست.۳۹

۳۳متین دفتری، دخالت مستقیم دولت، ۱۶.  

۳۴متین دفتری، دخالت مستقیم دولت، ۱۷.

۳۵متین دفتری، دخالت مستقیم دولت، ۱۵.

مداخلۀ  از  که  مادی  از ضررهای  باالتر  من،  نظر  ۳۶“به 

سوم  طبقۀ  و  عمومی  خزانۀ  متوجه  دولت  مستقیم 
این  برکت  از  که  است  اخالقی  فساد  این کشور شده، 
و  یافته  رسوخ  ما  سیاسی  محافل  در  اقتصادی  رژیم 
به  نشان می دهد.  ما  برای جامعۀ  تاریکی  بسیار  آیندۀ 

رژیم  موفقیت  عدم  عمدۀ  عوامل  از  یکی  من،  عقیدۀ 
بنگرید  است.”  اقتصادی  اتاتیسم  ما همین  دموکراسی 

به متین دفتری، دخالت مستقیم دولت، ۴۴.
۳۷متین دفتری، دخالت مستقیم دولت، ۴۴ و ۴۶.

۳۸لطف اهلل مجاب، “اتاتیسم در فرانسه،” آیین دانشجویان، 

شمارۀ ۱ )بهمن ۱۳2۳(، ۹-۱2؛ عباس اردوبادی، “لزوم 
طرح نقشۀ اقتصادی،” آیین دانشجویان، شمارۀ ۴ )تیر-

مرداد ۱۳2۴(، ۱2-۹.
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در سال های پس از جنگ جهانی دوم، همچنان که متین دفتری پیشنهاد کرده بود، دولت 
رفته رفته از دخالت مستقیم در اقتصاد کاست و با قوانینی چون “قانون تشویق صادرات 
و تولید” )2۳ بهمن ۱۳۳۳(، “قانون حمایت صنعتی” )۱۹ خرداد ۱۳۴۳( و “معافیت های 
صنعتی” )2۹ خرداد ۱۳۴۶( شرایط الزم را برای صنعت آوری خصوصی فراهم آورد. مثاًل 
بر اساس قانون تشویق صادرات و تولید “شرکت هایی که به تشخیص وزارت اقتصاد ملی و 
وزارت دارایی فعالیت های خود را صرف صدور یک یا چند نوع کاالهای صادراتی و صنعتی 
و یا استخراج و بهره برداری معادن و یا ذوب و تصفیۀ مواد معدنی و یا تولید محصوالت 
صنعتی نموده و می نمایند،” از تاریخ شروع به بهره برداری تا مدت پنج سال از پرداخت 
دولت فرمایی  از  رویگردانی  معاف شدند.۴۰  نوع حقوق گمرکی”  “هر  و  درآمد  بر  مالیات 
اقتصادی و تشویق خصوصی گستری با ورود ایروانی حقوقدان و بازارشناس به صحنۀ صنعت 

جای  و  شود  برچیده  باید  دولتی  اقتصادی  ۳۹“سازمان 

خود را به یک وزارت اقتصاد ملی بدهد. این وزارتخانه 
باید به نظارت و ارشاد و تشویق فعالیت های اقتصادی 
تولید  و  بازرگانان  به  را  مباشرت  کرده،  اکتفا  مردم 
 .  .  . واگذار کند  و کشاورزان’  ‘ارباب صنایع  کنندگان 
یافته  انتقال  مردم  به  تدریجاً  باید  دولتی  کارخانجات 
بازرگانی  جنبۀ  تا  شود  اداره  خصوصی  سرمایه های  با 
پیدا کرده از تبذیرهای فعلی که از لوازم مباشرت دولت 
است جلوگیری شود.” بنگرید به متین دفتری، دخالت 

مستقیم دولت، ۵۱-۴۹.

۴۰مجلس شورای ملی، “قانون تشویق صادرات و تولید،” 

مصوب 2۳ بهمن ۱۳۳۳.
۴۱شرکت سهامی شکرستان در بهمن ۱۳۱۳ “به جهت 

خرید و فروش قند و شکر و کبریت” در سرای گمرک 
شیراز تشکیل شد. بنگرید به “اعالن رسمی ثبت شرکت 
سهامی شکرستان محدود،” مجلۀ رسمی عدلیه، سال 
۷، شمارۀ ۱۸2۷ )2۸ بهمن ۱۳۱۳(، ۶، نمرۀ ۱۳۵۷۶.

متقی  محمدرحیم  به  ایروانی  میرزامحمود  ۴2نامۀ 

ایروانی، ۳ رجب ۱۳۵2.
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ایران، گسترش پرشتاب  اقتصادی  تاریخی، جهش  این زمینۀ  کفش هم زمان بود. بدون 
جامعۀ مدنی و موفقیت بی نظیر ایروانی در سه دهۀ پیش از انقالب ممکن نمی بود.

۴
ایروانی رموز اولیۀ کاسبی را از پدرش میرزامحمدکاظم ایروانی )۱2۵۶-۱۳2۴ش/۱۸۷۷-
سهامی  شرکت  بنیان گذاران  ۱۳۴۵ش(،  )م.  ایروانی  میرزامحمود  عمویش  و  ۱۹۴۵م( 
شکرستان،۴۱ آموخت. میرزامحمود ایروانی از مشوقان اصلی رحیم ایروانی به کار بازرگانی 
بود. در نامه ای به تاریخ ۳ رجب ۱۳۵۳ق، میرزامحمود به پسر برادرش که در کالج اصفهان 
. ماندن شما و درس   .  . درس می خواند نوشت: “برای شما درس ضرر دارد. ضرر دارد 
خواندن فایده ندارد.”۴2 اما تنها پس از پایان دورۀ قضایی دانشگاه تهران، درگذشت پدرش 
در ۱۹ آذر ۱۳2۴۴۳ و سفر به امریکا برای تحصیل در دانشگاه مریلند در سال ۱۳2۷ بود 
ناآرام و پرشتابش ناسازگار  با نفس  ایروانی دریافت محیط آرام و کم شتاب دانشگاه  که 
است. پس از مدتی کوتاه در امریکا، ایروانی از ادامۀ تحصیل دانشگاهی چشم پوشید و 
باشتاب از راه بیروت و بغداد به ایران بازگشت. پس از درگذشت پدر، ایروانی که جویای 
تشکیل زندگی خانوادگی بود، در ۴ تیر ۱۳2۷ با خانم عنبر منتخب عقد ازدواج بست. 
عنبر منتخب که دختر فردوس نمازی )ز. ۱2۸۳ش( و حاج فرج منتخب )م. ۱۰ دی 
۱۳۳۸ش(، از تجار نامی شیراز بود، زندگی ایروانی را قوام بخشید و هدفمند کرد. همچنان 
که ایروانی در نامه ای به فرزندش در آبان ۱۳۷۷ نوشت: “کارخانجات من از موقعی گرفت 
که با مامانت ازدواج کردم. بنابراین ثروتی حدود پانصد ملیون دوالر ]را که[ از راه زحمت 
و با نهایت درستکاری و صداقت درآوردم مرهون مادر عزیزت می باشد . . .” ۴۴ ایروانی در 
همان نامه افزود: “در سال های ۱۹۵۰ و ۱۹۵۱ اولین معامله ای که کردم که مادر عزیزت 
ماشین نویسی انگلیسی نامه را می کرد ۱۰۰ تُن زدو  (Gum Shiraz)به یک تجارتخانه در 

هلند . . . فروختم و برای اولین معامله با دست مامانت سود خوبی بردم.”۴۵ 

۴۳تاریخ درگذشت پدرشان را از نامه ای به آقای کرامت 

ایروانی  نامه، آقای  گنج دانش استخراج کرده ام. در آن 
نوشت: “روز ۱۹ آذر سر سال مرحوم پدرم می باشد. لطفاً 
فاتحه ای  بنده  طرف  از  و  بزنید  سری  ایشان  مقبرۀ  به 
بخوانید. بسیار متشکرم. ضمناً خیلی مایلم که قبر خودم 
نیز در کنار پدرم باشد. در این مورد تحقیق کرده و بنده را 
مستحضر فرمایید. بسیار متشکرم.” بنگرید به نامۀ رحیم 
پروندۀ  آذر ۱۳۵۸،   ۱2 دانش،  گنج  کرامت  به  ایروانی 
ایشان در  ۱۱۴۰۵-۱۱۴۰۶، کارتن ۶۹۰. بر سنگ قبر 

محرم ۱۳۶۵ق حک  آذر ۱۳2۴ش/۴  تاریخ ۱۹  شیراز 
شده است. از خانم نزهت ایروانی خسروشاهی که تصویر 

سنگ نبشته را برایم فرستادند سپاس گزارم.
نوامبر    ۳ قاهره،  ایروانی،  علی  به  ایروانی  رحیم  ۴۴نامۀ 

۱۹۹۸ ]۱2 آبان A/2۴۳۴۴[ ،]۱۳۷۷، کارتن ۶۸۹[،۱-
2؛ نقل از 2.  

نوامبر  قاهره، ۱۳  ایروانی،  به علی  ایروانی  ۴۵نامۀ رحیم 

.2 ،۱۹۹۸
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ایروانی در دورۀ نوجوانی سهامدار چندین شرکت، از جمله شرکت ریسندگی و بافندگی 
پشم اصفهان، بود. در دورۀ دانشجویی نیز سهامدار شرکت سهامی کاالی گلوبندک و 
شرکت سهامی صادرات مواد خام ایران بود. اگرچه با تجارت آشنا بود، در مدت کوتاه 
اقامت در امریکا تجربیاتی کسب کرد که پس از بازگشت راهگشایش به سوی صنعت 

بود. در نامه ای به فرزندش دربارۀ این تجربه نوشت:

یک  در  راه  بین  می رفتم،  نیویورک  به  آهن  راه  با  مریلند  دانشگاه  از  که  موقعی 
 farm ایستگاه پیاده شدم و آن موقع همۀ دهات امریکا برق نداشت صاحب آن
این  با  و  می فروخت  برق  خیلی ها  به  و  بود  کرده  سوار  برق  موتور  یک  ]مزرعه[ 
شهر  در   Meadows برق  کارخانۀ  از  و  دادم  تشکیل  را  فسا  برق  شرکت  ایده 
زیاد  با زحمات  و  وارد کردم  برق  موتور  انگلیس دو دستگاه   Wolverhampton
کارخانه را در شهر فسا سوار کردم و مشغول سیم کشی شهر فسا شدم و وقتی همۀ 
کارها تمام شد، کارخانه را به راه انداختیم و خودم سویچ اصلی را پایین آوردم و 
کل شهر فسا روشن شد و مردم فریاد شادی برآوردند. برای من بهترین خاطرۀ 
زندگانی ام می باشد و چون شهر روشن شد فرماندار فسا مرحوم سلطانی و رئیس 

قشون پادگان فسا سرهنگ تکش به دیدن من آمدند و تبریک گفتند.۴۶

هم زمان با این تجربه، ایروانی در سال ۱۳2۷ در سرای محمدی بازار تهران حجره ای گشود. 
حسین داودی، که از دوستان دورۀ دانشجویی ایروانی بود، از آن تجارتخانه چنین یاد کرد:

ابتدا یک حجرۀ کوچکی در بازار تهیه کرد که کف آن آجرفرش و با آفتابه آب 
می دادند که گرد و خاک بلند نشود و تمیز باشد. چون سرمایۀ کافی نداشت که 
کار  بانک  در  که  را  التین  ماشین نویس  یک  کند،  استخدام  تمام وقت  کارمندی 
او  تجاری  نامه های  که  مزد می داد  اداری  وقت  از  بعد  برای چند ساعت  می کرد 
مورد  بود که  انتخاب کرده  عنوانی  تجارتخانۀ خود  برای  ابتدا  از  کند.  ماشین  را 
استهزاء من بود. سر نامه ها نوشته بود Irvani Trading با آدرس و مخلفات که 
یک خارجی اگر می خواند خیال می کرد با جنرال موتورز یا دستگاه راکفلر طرف 
است. در دنیای فعلی نظم و ترتیب حتی در عنوان کاغذ نقطۀ شروع موفقیت بود. 
او با زمان و شرایط زمان جلو می رفت. به همه جا کاغذ می نوشت که مثاًل کتیرا یا 

سایر کاالهای ایرانی را موجود دارد.۴۷ 

۴۶نامۀ رحیم ایروانی به علی ایروانی، ۱۳ نوامبر ۱۹۹۸، ۱.

ایروانی  متقی  رحیم  حال  “شرح  داودی،  ۴۷حسین 
به  نوشته  این  آبان ۱۳۷۴(، ۱.  )پاریس، ۳  )بیوگرافی(” 
دعوت آقای یوسف رحمتی در ۱۷ مرداد ۱۳۷۴ تهیه شد.
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داودی در شرح روش کار ایروانی در بازار نوشت:

عمله  چند  کاروانسرا  صحن  در  که  بود  خریده  کتیرا  زیادی  مقدار  هست  یادم 
که  بود  کرده  درست  چلواری  سفید  کیسه های  بودند.  آنها  کردن  پاک  مشغول 
عنوان کمپانی روی کیسه ها چاپ شده بود. به او می گفتم با این همه خرجی که 
می کنی دیگر منافعی نخواهی داشت. می گفت اشتباه می کنی. هر مشتری که این 
چند  شاید  شد.  خواهد  دایم  مشتری  یقیناً  می کند،  دریافت  را  کتیرا  کیسه های 

درصد اگر کمتر نفع داشته باشم، ولی منافع مدام خواهد بود.۴۸

به “پاک کردن و مرغوبیت و  اول، عدم توجه تجار  از جنگ جهانی  در سال های پس 
طبقه بندی” کاال وضع زیانباری برای صدور خشکبار ایران پدید آورده بود. دولت پهلوی 
برای تغییر این موقعیت اهدافی آموزشی را برای عرضۀ بین المللی کاالهای ایرانی پیش 
اختیار داشت،  را در  انحصار صدور خشکبار  گرفت. “شرکت سهامی کل خشکبار” که 
مسئول آموزش اصول پاکسازی و مرغوب سازی خشکبار به تجار و شرکت های محلی و 
والیتی شد. پس از “الغاء انحصار صدور خشکبار” در سال ۱۳۱۷، متقاضیان پروانۀ صدور 
خشکبار موظف شدند “کلیۀ دستورات و مقرراتی را که وزارت تجارت از لحاظ فروش یا 
از جنبۀ بهبودی و طبقه بندی یا بسته بندی خشکبار متناسب با هر کاالیی وضع می نماید 
تجارت پیشۀ  خانوادۀ  در  مقررات  و  دستورات  این  با  آشنایی  بگذارند.” ۴۹  اجرا  موقع  به 

ایروانی از لوازم اولیۀ تجارت بود.۵۰ 

به “کفش دوزی” صنعتی روی آورد.  از تجارت خشکبار  بازار تهران  ایروانی در همان 
انبار بنده از  او در شرح این رویکرد در سال ۱۹۹۱ نوشت: “در چهل سال پیش در 
و  مقوا  و  قرقره  نخ  و  و چکمۀ الستیکی  و کفش  پیرهنی  پارچۀ  و  نفتالین  و  نوشادر 
امثال این چیزهای مصرفی بود تا اینکه در رشتۀ کفش وارد شدم و رشتۀ تخصصی 
 (Bat‘ovy شد.”۵۱ این تخصص نتیجۀ آشنایی او با بوهوسالو مولر، نمایندۀ کفش باتا
چکسلواکی  کفش سازی  معتبر  شرکت های  از  باتا  کفش  بود.   závody=Bata Shoe)

لطف اهلل مجاب، “اتاتیسم در فرانسه،” آیین دانشجویان، 
شمارۀ ۱ )بهمن ۱۳2۳(، ۹-۱2؛ عباس اردوبادی، “لزوم 
طرح نقشۀ اقتصادی،” آیین دانشجویان، شمارۀ ۴ )تیر-

مرداد ۱۳2۴(، ۱2-۹.
ایروانی  متقی  رحیم  حال  “شرح  داودی،  ۴۸حسین 

)بیوگرافی(،” ۱.
۴۹  “ آگهی از طرف وزارت تجارت،” مجلۀ اطاق تجارت، 

شمارۀ ۱۸۱ )۱ خرداد ۱۳۱۷(، ۳2.

۵۰محمدشفیع ایروانی، پسر محمود ایروانی، از نخستین 

از  انحصار صدور خشکبار  الغاء  از  بود که پس  کسانی 
به  بنگرید  کرد.  دریافت  خشکبار  صدور  پروانۀ  شیراز 
“شرکت ها و بازرگانان صادر کنندۀ خشکبار،” نامۀ اطاق 

بازرگانی، شمارۀ ۱۹۵-۱۹۶ )۱۵ دی ۱۳۱۷(، ۷.
 ۳۰ اوبرلینگن،  ایروانی،  علی  به  ایروانی  رحیم  ۵۱نامۀ 

ژانویۀ ۱۹۹۱، پروندۀ ۱۹۹۱، کارتن ۷2۰.
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منعقده  اقامت  قرارداد  و  مبادلۀ عهدنامۀ مودت  اجازۀ  “قانون  از تصویب  بود که پس 
بین دولتین ایران و چکسلواکی” در اسفند ۱۳۰۹ در تهران شعبه ای گشود. داودی از 
آشنایی آینده ساز ایروانی با مولر در پاییز ۱۳2۹ش/۱۹۵۰م چنین یاد کرد: “در کنار 
حجرۀ خود همسایه ای داشت به اسم آقای ‘مولر’ که اهل چکوسلواکی بود و تجارت 
کاروانسرا  تجار  بین  در  همصحبتی  چون  می کرد.  ارزان قیمت  کفش های  و  گالش 
مصاحبت  و  مرواده  بود  مسلط  کاماًل  انگلیسی  زبان  به  که  رحیم  با  بالطبع  نداشت، 
داشت. وجود او بود که رحیم را به فکر انداخت چرا کفش و گالش که مورد احتیاج 
همۀ مردم است نباید در داخل کشورساخته شود.” ۵2 همچنان که خانم زینت ایروانی، 
همسر آقای ایروانی، یاد کرده اند، در آغاز “رحیم با شرکت باتا کار می کرد و کارمند 
می شد،  وارد  که  هم جنس هایی  مقداری  یک  بود،  حقوق بگیر  اینکه  از  غیر  بود،  باتا 
رحیم به بوشهر می رفت و می گرفت و خارج از کادر تجارت او، اینها را می فروختند. 
زمانی که این کفش ها را وارد می کردند، واردات کفش خیلی رونق داشت.”۵۳ ایروانی 
با همکاری مولر برای پیشبرد تجارت کفش در ۱ بهمن ۱۳۳۰ به ثبت “شرکت سهامی 
انجام  و  کمسیونری  و  واردات  “صادرات  برای  که  شرکت  این  کرد.  اقدام  استاندارد” 
پس  بود،  شده  تأسیس  میدان  سبزه  در  سپه  ساختمان  در  مجاز”  معامالت  هرگونه 
منتقل  گلوبندک،  خیام، چهارراه  خیابان  در  استاندارد  به ساختمان   ۱۳۳۳ اسفند  از 
سال  در  که  داشت  شیراز  فیل  سرای  در  هم  شعبه ای  آغاز  از  استاندارد  شد. شرکت 
۱۳۳۴ش/۱۹۵۵م و با به پایان رسیدن ساختمان پاساژ استاندارد به آنجا منتقل شد. 
ساختمان استاندارد در تهران و پاساژ استاندارد در شیراز، که ایروانی پس از درگذشت 
را  تأسیس شرکت کفش ملی  برای  مالی  نهاد، پشتوانۀ  بنا  امالک موروثی  پدرش در 
در  آن  استاندار، که ساخت  پاساژ  این  ایروانی در شرح ساختن  زینت  آوردند.  فراهم 

فروردین ۱۳۳۳ آغاز شد، نوشت:۵۴

خانه ای که در آن زندگی می کردیم، خرابش کردیم . . . و آنجا را ساختیم.۵۵ آن 
پاساژ در آن زمان داخل خیابان زند، خیلی مدرن به نظر می آمد. بیست و پنج شش 

۵2داودی، “شرح حال رحیم متقی ایروانی )بیوگرافی(،” 

2-۳. خانم ایروانی ماجرای آشنایی همسرش با بوهوسالو 
مولر را در پاییز ۱۳2۹ چنین گزارش داد: “رحیم تمام 
از این  مدت بین تهران و شیراز سفر می کرد. در یکی 
سفرها، یک آگهی در روزنامۀ اطالعات تهران دیده بود 
نام خوش کیش  به  آقایی  که یک کارمند می خواستند. 
بودند که  از چکسلواکی، آگهی کرده  آقای مولر،  با  که 
یک کارمندی که انگلیسی بدونه و شرایطش رو نوشته 

بودند، استخدام می کنند. رحیم رفته بود مصاحبه و او را 
استخدام کرده بودند و کار کردن را شروع کرد.” بنگرید 

به زینت ایروانی، خاطرات، 2۵.

۵۳زینت ایروانی، خاطرات، 2۹.

۵۴بر اساس “قرارداد فیمابین کرامت گنج دانش از یک 

طرف و از یک طرف جالل باختری و نسیم باختری،” 
تخریب ساختمان از روز ۳ فروردین ۱۳۳2 شروع شد. 

پروندۀ دیجیتال montakhab9.pd، سوم فروردین. 
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عدد مغازه داشت و روی مغازه ها هم حدود ۱۰ تا آپارتمان داشت. ته پاساژ را هم 
اجاره  را یکی یکی  واینها  را سینما مترو گذاشتیم  یک سینما کردیم که اسمش 
دادیم. روی یکی از بازارچه ها یک عمارت جدا ساختیم که یک عکاس آنجا را اجاره 
کرد و سالیان سال آنجا ماند و این اواخر هم که من برگشته بودم شیراز، خودش 
بود، مشتری های  را داشت و چون خیلی عالی  آنجا کارش  آنجا زندگی می کرد. 

به خصوصی برای خریدن فیلم و چاپ و دوربین و همۀ اینها داشت.۵۶

از آغاز کار در سال ۱۳۳۶ تا سال ۱۳۴۱ ایروانی با همکاری کرامت گنج دانش و تکش 
خودش مدیریت سینما مترو را بر عهده داشت که تا سال های اول انقالب یکی از بهترین 

۵۵آقای کرامت گنج دانش، که نمایندۀ آقای ایروانی در 

مشغول   ۱۳۳2 اسفندماه  “از  داد:  گزارش  بود،  شیراز 
تخریب کردن عمارت قدیمی ساختمان پاساژ استاندارد 
پاساژ  بنای جدید  پاساژ،  از تهیۀ پروانه ساختمان  بعد 
 ۱۳۳۵ سال  در  و  اتمام  به   ۱۳۳۴ سال  تا  استاندارد 
مشغول تخریب بنای قدیم برای ساختن سالن سینما 
سال  تا  اتمام  از  پس  استاندارد  پاساژ  انتهای  و  مترو 
جمع آوری  و  مترو  سینما  کردن  اداره  مشغول   ۱۳۴۱

مستغالت پاساژ استاندارد.”
“رویاهای  وبالگ   .۵۸ خاطرات،  ایروانی،  ۵۶زینت 

گمشده،” دسترس پذیر در
lostdreams.blogfa.com/8405.aspx 

شنبه  روز  در  استاندار  پاساژ  دربارۀ  یادداشتی  در 
پاساژ  زند.  خیابان  “شیراز.  نوشت:   ۱۳۸۴ مرداد   22
استاندارد یا پاساژ سینما مترو. قلب شهر. شب افتتاح. 
لوازم  مغازۀ  اولین  بود.  این  از  بعد  دکتر  فیلمش  اولین 
شاوب  تلویزیون  سوزنی.  گرامافون  شهر.  در  موسیقی 
سالم  ژرژ.  عکاسی  گیلدا.  مغازۀ  ای.  تی  ار  یا  لورنس 
موسیو. اول ساندویچ، بعد سینما. ساندویچ کتلت با پپسی 
کوچیک. تخمک آفتابگردان. بالکنی. دو فیلمه. یک فیلم 
هندی. سنگام. بعدش هم سلطان قلبها. آقا، سرتو بکش 
پایین. داریم فیلم نگاه می کنیم ما. بچه بشین. پپسی. 
بستنی. چهچهه ایرج. پایان. آخر فیلم دعوا. سر پاساژ. دو 

پیازه الو. چیچو و فرانکو. فیلم فردا.”
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برادر  )شاهرخ( گلستان،  اسماعیل  را  مترو  آن پس، سینما  از  بود.۵۷  سینماهای شیراز 
ابراهیم گلستان، اجاره و اداره کرد.

ایروانی با شناختی که از اقتصاد ایران در بازار جهانی پس از جنگ جهانی دوم کسب کرده 
بود، پی برد که “چون در ایران تورم inflation زیادی بود، در این مواقع اگر آدم کارخانه 
داشته باشد و وام بگیرد بسیار پرمنفعت هست.” با این رمزدانی، ایروانی از تجارت صمغ و 
زدو و کتیرا به تولید صنعتی کفش روی آورد.۵۸ رابطۀ نزدیکش با آقای مولر، که نمایندۀ 
کفش باتا بود، زمینۀ کارشناسانۀ این چرخش را فراهم آورد. پس از “کودتای پراگ” در 
فوریۀ ۱۹۴۸ تعداد زیادی از مهندسان چک به ایران مهاجرت کردند و به قول خانم ایروانی، 
“از آنجایی که رحیم با باتا کار می کرد و او هم چکسلواکی بود، با تمام چکسلواکی ها آشنا 
شده بودیم.”۵۹ ایروانی و مولر ماهرانه توانایی تکنیکی مهندس های مهاجر را برای معماری، 
سفارش و نصب دستگاه کفش سازی ولکو (Wellco Shoe) به کار گرفتند.۶۰ خانم ایروانی 
نخستین فرآودۀ کفش ماشینی را چنین شرح داد: “اولین محصولمان کفش ورزشی، یعنی 
کفش تنیس، بود که تختش الستیک بود و رویه اش پارچه ای بود . . . حاال ماشین آالت 
تا کارگر، یک مقدار رویه می بریدند و می دوختند و کارها  با ده دوازده  بود  نصب شده 
انجام می شد. . . .”۶۱ پس از نصب خط تولید ولکو، “دوباره یک مقدار ماشین آالت . . . از 
چکسلواکی خریدیم یک کفش هایی می ساختیم به اسم کفش دریایی که الی پنجه ای بود 
و فروش این کفش ها خیلی بیشتر از کفش های دیگر بود.”۶2 داودی از روند بنای کارخانه، 
که توسط شرکت سرمایه گذاری و عمران مهرآباد در بهمن ۱۳۳۶ تأسیس شده بود، چنین 
یاد کرد: “ابتدا کارگاه کوچکی برای کفش های پالستیکی درست کرد و به تدریج چون 

آقای  به  را  سینما  مدیریت  ایروانی   ،۱۳۳۶ تیر  ۵۷در 

تکش واگذار کرد. پدر خانم ایروانی در نامه ای به ایشان 
نوشتند: “فعاًل که رحیم آقا گرفتار کار است، ولی بنایی 
شیراز تقریباً تمام شده، چه خوب شد که به آقای تکش 
از زحمات خودشان را  واگذار گردید که الاقل قسمتی 
کم کردند.” نامۀ فرج منتخب به زینت ایروانی، شیراز به 
تهران، ۳ تیر ۱۳۳۶، ۱. در اوایل دهۀ ۱۳۴۰، اسماعیل 
)شاهرخ( گلستان، برادر ابراهیم گلستان، سینما مترو را 

اجاره کرد و مدیریت آن را بر عهده گرفت.
که  سال هایی  “در  نوشت:  نامه  همان  در  ۵۸ایروانی 

 Gum کتیرا  زیادی  مقدار  بودم،  حقوق  دانشکدۀ  در 
Tragacanth و باریجه Gum gallinum به فرانسه و به 
در   Peek & Velsor به  و  فروختیم   S.B.Penick, NY
به  ایروانی  رحیم  نامۀ  کردم.”  زیادی  معامالت  نیویورک 
  Velsor &  Peek.2-۱۹۹۸،۱ علی ایروانی، قاهره، ۳ نوامبر
و S. B. Penick هر دو از شرکت های دارویی معتبر بودند.

ایروانی  خانم  ادامه،  در   .۵۰ خاطرات،  ایروانی،  ۵۹زینت 

بودند.  آمده  ایران  به  چکسلواکی ها  “عجب،  نوشت: 
شاید مصادف بود با زمانی که در چکسلواکی شلوغ بود. 
نمی خواستند برگردند مملکتشان و دنبال کار می گشتند و 
همه به ایران می آمدند. فکر می کردیم مثاًل امشب ده نفر 
برای شام می آیند. یک دفعه می دیدیم پنجاه نفر، شصت 

نفر آمده اند.” بنگرید به زینت ایروانی، خاطرات، ۵۶.
۶۰شرکت کفش ولکو (Wellco Shoe Corporation) را 

 (Heinz & Walter Rollman) برادران هاینز و والتر رولمن
در سال ۱۹۴۱در هیزل وود (Hazelwood) کارولینای 
شمالی تأسیس کردند. این شرکت آلمانی االصل در دهۀ 
۱۹۳۰ روش قالب زدن و چسباندن رویۀ کتانی به کف 
الستیکی را اختراع کرد که نقش مهمی در تهیۀ کفش 

ارزان داشت.
۶۱زینت ایروانی، خاطرات، ۵۰ و ۵۳.

۶2زینت ایروانی، خاطرات، ۵۳.
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کفش های ارزان مشتری فراوان داشت، کارگاه تبدیل به کارخانه شد و هر روز توسعه پیدا 
کرد تا آنجا که متخصصین داخلی و خارجی در هر رشته از انواع کفش در کارخانۀ او کار 
می کردند.”۶۳ این کارخانه که در مهرآباد جنوبی، جنب کارخانۀ آبجوسازی آرگو، تأسیس 
شده بود، با صدور پروانۀ تأسیس در 2۷ خرداد ۱۳۳۷ رسماً کارخانۀ کفش دوزی شرکت 
سهامی کفش ملی نام گرفت. با طرح هایی پسندیده برای تولید کفش ارزان برای مردم 
ایران که به سرعت شهرنشین می شدند، ایروانی با بسیج توانمندانۀ تکنیک های مهاجرتی و 
امکانات ارزی حرفۀ گیوه کشی و ارسی دوزی را به صنعت کفش سازی تبدیل کرد. به روایت 

مصطفی عطری که مدیریت کارخانه را برعهده داشت.

در محل مهرآباد، ]کار[ تا تولید روزانۀ 2۵۰۰۰ جفت کفش و حدود 2۵۰۰ کارگر کار 
ادامه پیدا کرد و سپس تصمیم به خرید زمین پارک صنعتی در اسماعیل آباد کرج گرفته 
شد و در همین مرحله نیز تصمیم به تخصصی شدن هر کارخانه به طورجداگانه ]گرفته[ 
شد و برای این کار، مشارکت با شرکت های متخصص خارجی، به خصوص آلمانی، گرفته 
شد که حداکثر استفاده از آنها با هدف تولید در استاندارد اروپایی و به منظور صادرات 

محصوالت کارخانه بود.۶۴

هم زمان با ماشینی کردن تولید پای پوش، ایروانی پخش و فروش کفش را نیز از دکان های 
بازار به فروشگاه های زنجیره ای در بهترین مناطق شهری آورد. بدین منظور، در اسفند 
۱۳۳۹ “شرکت نگارستان” را تأسیس کرد که “خرید و فروش و امور کمیسیونری و افتتاح 
فروشگاه در نقاط کشور” را بر عهده گرفت. در اردیبهشت ۱۳۵2 که شرکت نگارستان 
به “کفش ملی” تغییر نام داد، این شرکت “دارای 2۷۴ فروشگاه و غرفۀ فعال در نقاط 
مختلف کشور بوده و فروشندۀ عمدۀ محصوالت تولیدی شرکت های عضو گروه صنعتی 
ملی و محصوالت تولیدی شرکت های دیگر” بود.۶۵ با برپاساختن بیش از ۴۰۰ فروشگاه 

۶۳داودی، “شرح حال رحیم متقی ایروانی )بیوگرافی(،” ۳-2.

۶۴مصطفی عطری، “خاطره ها،” نقل از ۱.
۶۵گزارش شرکت استاندارد.
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در آستانۀ انقالب، کفش ملی به نامی همه شناس تبدیل 
شد “که در هر کوی و برزنی خودنمایی می کند.”۶۶

با دانش حقوقی ای که در دورۀ دانشجویی کسب کرده 
بود و با آشنایی روزمره اش با بازرگانی جهانی و برخالف 
می کردند،  تجارت  خویش  اعتبار  و  نام  با  که  تّجاری 
ایروانی به ساختن شرکت هایی بنام و بااعتبار پرداخت و 
در زمینۀ مدیریت شرکت ها مهارت خاصی کسب کرد. 
در دهۀ ۱۳۳۰، چهار شرکت اساسی تشکیل داد. شرکت 
استاندارد، که مسئولیت ساختن ساختمان استاندارد در 
داشت،  عهده  بر  را  در شیراز  استاندارد  پاساژ  و  تهران 
شرکتی چندکاره بود که به شکل روزافزونی به تجارت 
کفش روی آورد. برای ساختن یک مجتمع صنعتی برای 
تولید کفش در بهمن ۱۳۳۶، شرکت سرمایه گذاری و 
عمران مهرآباد را دایر کرد. شرکت سهامی کفش ملی 
تولید  مسئولیت  رسید،  ثبت  به   ۱۳۳۷ خرداد  در  که 
صنعتی کفش را بر عهده گرفت. با افزایش تولید کفش، 
برای پخش و فروش در اسفند ۱۳۳۹ شرکت نگارستان 
را بنیاد گذارد. در دهه های ۱۳۴۰ و ۱۳۵۰، شرکت های 
آورد.  وجود  به  داخلی  تولیدات  تنوع  برای  را  جدیدی 
تهیۀ  در  که  را  فارس  مرداد ۱۳۴2، شرکت کفش  در 
کفش مردانۀ چرمی تخصص داشت تأسیس کرد. کفش 
تولید  به  آمد،  به وجود  اسفند ۱۳۴۷  استاندارد در  نام شرکت  تغییر  از  استاندارد، که 
شد،  تأسیس   ۱۳۴۷ بهمن  در  که  صنعتی  کفش  شرکت  پرداخت.  ورزشی  کفش های 
در تولید پوتین های ارتشی و کفش و پوتین ایمنی و سرپنجه فوالدی تخصص داشت. 
چکمه های  و  گالش  انواع  تولید  به  شد،  بنا   ۱۳۵2 اسفند  در  که  ملی،  چکمۀ  شرکت 

الستیکی و پالستیکی پرداخت. 

برای تنوع و مرغوب سازی کفش در اواخر دهۀ ۱۳۴۰، ایروانی خط های تولید جدیدی را 
با مشارکت شرکت های معتبر جهانی آغاز کرد. با مشارکت شرکتی ژاپنی در آبان ۱۳۴۹، 

۶۶نامۀ سیاوش صبا به رحیم ایروانی، چهارم آبان ۱۳۷۷.
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 (Otafuku Iran اتافوکو  کفش  شرکت 
(.Co را تأسیس کرد که در تولید کفش و 
سرپایی بهداشتی تخصص داشت. با ۶۰۰ 
نزدیک  شرکت  این  روزانه  تولید  کارگر، 
بود.  بهداشتی  کفش  جفت   ۴۰،۰۰۰ به 
 (Gustav هوفمن  گوستاو  کفش  شرکت 
شرکت  مشارکت  با   ،Hoffman Co.)
هم نام آلمانی اش، در آذر ۱۳۵۰ تأسیس 
کفش های  تولید  در  تخصصش  و  شد 
با تقریباً ۵۰۰ کارگر،  بچگانۀ چرمی بود. 
تولید روزانۀ این شرکت در حدود ۵۰۰۰ 
جفت کفش بود. شرکت کفش گابور ایران 
مشارکت  با  که   ،(Iran Gabor Co.)
 ۱۳۵۱ دی  در  آلمانی اش  هم نام  شرکت 
تأسیس شد، در آستانۀ انقالب با بیش از 
۵۵۰ کارگر، ظرفیت تولید روزانۀ ۵۰۰۰ 
همکاری  با  داشت.  را  زنانۀ چرمی  کفش 
کیکرز (Kickers)  انگلیس، شرکت چکمۀ 
پوتین  و  کفش  تخصصی  تولید  به  ملی 
جیر پرداخت. همۀ این کارخانه ها زیر چتر 
گروه صنعتی ملی فعالیت می کردندکه در 

22 آذر ۱۳۴۸ تأسیس شده بود.

نیاز به چرم مناسب برای تولید کفش های 
را  صنعت  این  به  ایروانی  ورود  چرمی 
از  که  عطری،  مصطفی  کرد.  اجتناب ناپذیر 
قدیمی ترین همکاران ایروانی بود و مدیریت 

کارخانه های چرم سازی را برعهده داشت، نوشت: 
پس از بهره برداری و تعیین مدیران و متخصصان برای هر کارخانۀ کفش ]در پارک صنعتی 
ملی در اسماعیل آباد کرج[، لزوم تأمین چرم برای مصرف این کارخانه ها از ضروریات تشخیص 
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داده شد و مسئولیت این کارخانه ها نیز با من بود. در مدت چهار سال، هم زمان یک کارخانه 
در تهران، دو کارخانه در گنجۀ رودبار و سه کارخانۀ چرم سازی برای تهیۀ چرم های بزی، 
گوسفندی و شرلینگ )پوست خز( در سه پارک مختلف در شهرستان های شیراز، خرم آباد و 
مشهد تأسیس شد و کارخانۀ قدیمی چرم خسروی۶۷ در تبریز نیز خریداری و نوسازی شد و 
سپس یک کارخانۀ بسیار بزرگ و مجهر که محل دفاتر مرکزی کارخانجات نیز در این محل 

بود )برای فینیشینگ ]تکمیل[ چرم( ساخته شد.۶۸ 

و  چرم  کارخانۀ  از  پس  خسروی،  چرم  ۶۷کارخانۀ 

چرم سازی  و   )۱2۸۹( شرکاء  و  ربیع زاده  صابون سازی 
کارخانه های  قدیمی ترین  از   ،)۱2۹۰( جاللیانس 
چرم سازی ایرانی بود که در سال ۱۳۱۶ در تبریز و در 

زمینی به مساحت ۳۴۰۰۰ مترمربع آغاز به کار کرد.
صنعتی  گروه  کارخانجات  صورت  عطری،  ۶۸مصطفی 

ملی، 2.
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غالمحسین صالحی، دبیر و عضو هیئت مدیرۀ انجمن صنایع چرم ایران، در نامه ای به 
ایروانی در خصوص ارزیابی کارخانه های چرم سازی در اسفند ۱۳۷۳ نوشت: 

از زمانی که به جامعۀ صنعت چرم سازی وارد شدم، همواره با نام جنابعالی به عنوان 
شخصیتی که مدرن ترین و بزرگ ترین کارخانجات صنعتی روز در خاورمیانه را به 
جامعۀ چرم و کفش کشور وارد نموده و صنعت چرم سازی و صنعت کفش کشور 
را متحول کرده و مراکز علمی و تحقیقاتی تأسیس و با همت بلند خود فرزندان 
مستعد کشور را در یک فراخوان پدرانه به تحصیل گمارده و تا اتمام عالی ترین 
مدارج تحصیلی حمایت کرده و از آنها مدیرانی شایسته ساخته و تحویل اجتماع 

جهانی داده است برخورد می کنم.۶۹

برای پیشبرد و خودکفایی صنعت کفش ایروانی در کنار چرم به تأسیس چندین شرکت 
پشتیبان نیز همت گمارد. شرکت سنترال گومی (Central Gummi) ]ایران زیره[ را در تیر 
 (polyurethane) ۱۳۴۵ برای برآوردن نیازهای چسبی و تولید زیرۀ کفش از پالی یورثاین
تشکیل داد. شرکت ماشین سازی و مهندسی ملی را برای تعمیر و ساختن ماشین آالت 
بهداشتی جوراب  اهمیت  به  توجه  با  تأسیس کرد.  اسفند ۱۳۴۶  قالب های کفش در  و 
برای  را در خرداد ۱۳۴۷   (Falke) ایران  فالکه  پوشاک  در کفش پوشی، شرکت سهامی 
پاسخگویی به این نیاز روزمره تأسیس کرد. شرکت ریسندگی و بافندگی مهرآباد را نیز 
برای تولید پارچه های مخصوص آستری کفش و کشباف های مخصوص زیرپیراهنی به 
راه انداخت. برای تهیۀ قوطی های کفش و نیازهای چاپی، شرکت پارسی چاپ را در بهمن 
 ،(Desma) ۱۳۵۰ بنیان نهاد. برای تکمیل قالب سازی با مشارکت شرکت آلمانی دسما
که متخصص تولید قالب و دستگاه های تزریق پالستیک بود، در اسفند ۱۳۵2 شرکت 
ایران  تسمۀ  کارخانۀ  تسمه پروانه های صنعتی  تولید  برای  آورد.  به وجود  را  ایران  دسما 
(.Goodbelt Iran Co) را در فروردین ۱۳۵2 پی انداخت و در شهریور همان سال نیز 

شرکت دستکش صنعتی ایران (.Industrial Glove Iran Co) را بنیان گذارد.

با امکاناتی که در سال های پس از جنگ جهانی دوم برای سرمایه گذاری و صنعت آوری 
فراهم آمده بود، اغلب کارخانه هایی که ایروانی پی انداخت در مشارکت با شرکت های 
خارجی  مشارکت  که  وابستگی،  نظریۀ  برخالف  کردند.  کار  به  آغاز  خارجی  توانمند 
به  کفش  صنعت  در  بین المللی  شرکت های  با  مشارکت  می کرد،  ارزیابی  زیانمند  را 

۶۹نامۀ غالمحسین صالحی به رحیم ایروانی، تهران ۱۸ 

اسفند ۱۳۷۳، پروندۀ 2۳۱۱2، کارتن ۷۱۷.
۷۰محمد توکلی، “دانشجویان و دانشگاه تهران: آزادمنشی و 

قدرشناسی،” رهاورد، شمارۀ ۸2 )بهار ۱۳۸۷(، ۱۰۴-۷۷.
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از  یکی  به  ایران  کوتاه  مدتی  در  و  رساند  یاری  کفش سازی  دانش  و  فناوری  انتقال 
ایروانی  را  کار  این  فرمول  شد.  تبدیل  خاورمیانه  در  کفش  تولیدکنندگان  بزرگ ترین 
در دورۀ دانشجویی در دانشگاه تهران آموخته بود. همچنان که نوشته های نشریۀ آیین 
دانشجویان، که ایروانی مدیریت آن را بر عهده داشت، نشان می دهد،۷۰ در آن دورۀ او 
امیرآباد را به آسایشگاه دانشجویان  امریکایی در  از پیشگامان جنبشی بود که پادگان 
دانشگاه تهران تبدیل کرد. همان گونه که همۀ امکانات پادگان پس از پایان جنگ جهانی 
دوم در اختیار دانشگاه تهران قرار گرفت، ایروانی در آن موفقیت سیاسی فرمول نویی را 

کشف کرد که در سه دهۀ پیش از انقالب راهنمای کسب و کارش بود. 

پرداختند،  بیستم  قرن  دوم  نیمۀ  در  ایران  صنعت گستری  به  که  همگنانش  و  ایروانی 
کسب و کار را برای ثروت اندوزی نمی خواستند. نیازشناس و بازارشناس بودند و کسب و کار 
را وسیله ای برای بهسازی ایران می دانستند. همچنان که شروین باوند، یکی از کارکنان 

کفش ملی، در نامه ای در ۱۹۹۰ نوشت:

اگر تمول و جمع مال هدف بود، هم حضرتعالی و هم سایر صاحبان صنایع نوپای ایران 
همگی مردمی تحصیل کرده و باسواد و باهوش و دنیابین بودید و می توانستید به مراتب 
بیشتر از سیدعبداهلل شرخر بی سواد محض و هزارها نفر اوباش امثال او که با زمین بازی 
و نزول خوری و احتکار و انبارداری بدون رنج و زحمت و ناراحتی صد برابر آنها متمول 
شوید. ولی تمام مصائب را متحمل شدید و نه از هفت خوان رستم، بلکه از هفتادخوان 
رستم از برکت شجاعتتان گذشتید و صنایع نوپای ایران را بنیاد نمودید و سرمشقی 
شدید برای دیگران که درس خدمت به ملت و مملکت را از شما یاد بگیرند و با تأسی 
به شماها مملکت را ازخروج ارز و وارد کردن محصوالت خارجی، یعنی داللی، خالص 

کنند و ایجاد کار و نان برای کارگر ایرانی نموده، مملکت را به خودکفایی برسانند.۷۱

در ادامۀ این نامه، که گزارشگر ایران دوستی و مشتری نوازی ایروانی بود، باوند کوشش 
ایروانی برای “حفظ ارز” را چنین ستود:

کدام سرمایه دار ایرانی را با شما مقایسه کنم؟ با زمین بازی سرمایه دار شدن تا شب 
و روز زحمت کشیدن و از هیچ یک صنعت عظیم را به راه انداختن و هزاران نفر و 
خانواده شان را نان و کار دادن، تفاوتش از زمین تا آسمان است. این را کسی که حب 
۷۱نامۀ شروین باوند به رحیم ایروانی، پروندۀ ۱۱۳۰۸، 

کارتن ۵۵۵، ۱-۳؛ نقل از ۱. پروندۀ دیجیتال ۱۱۳۰۸،  
کارتن ۵۵۵، 2۱2-2۱۴؛ نقل از 2۱2.

۷2نامۀ شروین باوند به رحیم ایروانی، 22 مارس ۱۹۹۰، 

پرونده ۱۱۳۰۸، کارتن ۵۵۵، ۱-2؛ نقل از ۱-2. پروندۀ 
دیجیتال ۱۱۳۰۸،  کارتن ۵۵۵، ۱۹۷.
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وطن ندارد درک نمی کند. بنده حفظ ارز وطن را با ارض وطن مساوی می دانم. امکان 
ندارد که محدودیت ارضی وطن را بدون پشتوانۀ ارزی و اقتصادی وطن حفظ کرد. 
این شخص حضرتعالی بودید که دیگر ارزی برای خرید کفش به خارج نمی رفت، 
بلکه با فروش محصوالت کارخانۀ کفش ملی ارز به مملکت وارد می کردید و به تقویت 
بنیۀ اقتصادی مملکت خدمت نمودید. مگر وطن پرستی جز این چه می تواند باشد؟۷2

در ادامۀ همین نامه، باوند از قول “تیمسار سرلشکر حسین تسبیحی” نوشت: “قباًل در 
شهربانی کل کشور سالی دو جفت کفش به پاسبان ها می دادند، ولی از وقتی که با کفش 
ملی قرارداد برگزار کرد، آن چنان کفش محکمی تحویل شد که چند سال کار می کرد 
و پاسبان ها آن را می فروختند. و شهربانی بعداً با دادن یک جفت کفش در سال مبلغ 

عظیمی صرفه جویی نمود.” او برای طرح نمونه ای از “حفظ ارز” ایران افزود: 

روس ها پوست بز را جلدی یک تومان )ده ریال( می خریدند. حضرتعالی با تبدیل 
ایجاد کار برای هزارها  از غارت ثروت مملکت جلوگیری نمودید و  آن در داخل 
کیلویی  قرار  از  را خارجی ها  ریشۀ شیرین بیان  عایله شان.  نان آور  و  ایرانی  کارگر 
برای  ایجاد کار  و  با تشکیل شرکت شیرین بیان  دو ریال می خریدند. حضرتعالی 
هزارها نفر در داخل کشور به اقتصاد مملکت خدمت نمودید. اگر تمولی به دست 
آوردید، از راه مشروع و خدمت به وطن بود و سرمشقی شدید برای دیگران که 
به سفته بازی و زمین بازی و خاک بازی می خواستند بدون رنج و زحمت و ریسک 
متمول شوند. آیا فرزندان خودتان و فرزندخواندگان شما اینها را می دانند؟ تصور 

نمی کنم. ولی بنده و هزارها امثال بنده اینها را می دانیم.۷۳

باوند در نامۀ بدون تاریخ دیگری که در آن سخن از “امکانات عظیم شدن” ایران بود، 
از چکسلواکی کفش وارد می کردیم. حضرتعالی  افزود: “نمونه اش شخص جنابعالی. ما 
عالوه از اینکه بازار داخلی را متصرف شدید، سالی یک ملیون جفت کفش به چکسلواکی 
صادر می فرمودید. تازه چک ها در مقابل کشورهای درجه ۱ صنعتی محصوالتشان ارزان تر 
است.”۷۴ در چارچوب قراردادهای تهاتری ]پایاپای[ بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی 
از آغاز دهۀ ۱۳۵۰، محصوالت کفش گروه صنایع ملی از کاالهای مهم صادرات ایران 

۷۳نامۀ شروین باوند به رحیم ایروانی، 22 مارس ۱۹۹۰، 

پروندۀ   .۱ از  نقل  ۱-2؛   ،۵۵۵ کارتن   ،۱۱۳۰۸ پروندۀ 
دیجیتال ۱۱۳۰۸،  کارتن ۵۵۵، ۱۹۷.

۷۴نامۀ شروین باوند به رحیم ایروانی، تاریخ ناخوانا، پروندۀ 

از 2. پروندۀ دیجیتال  ۱۱۳۰۸، کارتن ۵۵۵، ۱-۳؛ نقل 
۱۱۳۰۸،  کارتن ۵۵۵، 2۱2.

روسیه،”  و  ایران  مشترک  بازرگانی  اتاق  ۷۵  “تاریخچۀ 

.http://irjcc.orgدسترس پذیر در
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به اتحاد جماهیر شوروی نیز بود. ایروانی و همگنانش برای پیشبرد این اهداف بازرگانی 
اتاق مشترک ایران و اتحاد جماهیر شوروی را بنیاد گذاردند.۷۵

ایروانی با آمیختن آداب و سلوک تجار و حقوقدانی دانشگاهی و نیازشناسی روشنفکری، ماهرانه 
نیاز روزمرۀ مردم به کفش را به خدمت صنعت آوری (industrialization) ایران و توانمندی 
خویش در آورد. او نه تنها تولید کفش در ایران را دگرگون ساخت، بلکه با ایجاد شرکت های 
زنجیره ای دگردیسی مهمی در پخش و فروش آن ایجاد کرد. برخالف اقتصاد کوپنی و دولت فرما 
که در آن مشتری حق گزینش نداشت، ایروانی مرغوب سازی و مشتری نوازی را اساس کار 
خویش قرار داد. در رقابت شدیدی که در دهۀ قبل از انقالب بین کفش ملی و تولیدکنندگان 
دیگری چون کفش بال، وین و سه ستاره پیش آمده بود، مشتری نوازی و مرغوب سازی یگانه 
راه پایداری و سودآوری در صنعت نوپای کفش بود. موفقیتی که رحیم ایروانی در صنعت 
بود. بازارشناسانه  نتیجۀ کار و کوشش و بصیرتی  بود،  اهدا نشده  او  به  کفش کسب کرد 

۵
مرغوب سازی و احترام به مشتری کفش ملی را به نهادی احترام آمیز و ماندگار تبدیل کرد. این 
پایبندی به مرغوب سازی و مرغوب فروشی را شروین باوند در نامه ای به ایروانی چنین به یاد 

می آورد: 

از هیچ حیثی  ایرانی ها  ما  که  ما می فرمودید  به  که  به خاطر می آورید  نمی دانم 
کمتر از دیگران نیستیم؟ ما باید جنسی به بازار بفرستیم تا این عقیدۀ غلط از کلۀ 
هموطنان خارج شده که “ولش کن، جنس وطنی است.” و الحق محصوالت ما در 
مقایسه با محصوالت خارجی به مراتب رجحان داشت و این فقط و فقط در سایۀ 
مراقبت و دلسوزی و وطن پرستی شخص حضرتعالی بود و بس؛ و احترام من به 

حضرتعالی از این بابت است و بس.۷۶

باوند نمونه ای از این پایبندی را چنین گزارش داد: “فراموش نمی کنم که مستر کوبا و 
سایر کارمندان خارجی شما پیشنهاد می کردند از الستیک مصنوعی که به مراتب ارزان تر 
از الستیک طبیعی است استفاده کنید و حضرتعالی زیر بار نمی رفتید. به ضرر خودتان 

راضی بودید، ولی جنس بی دوام تولید نمی کردید.”

۷۶نامۀ شروین باوند به رحیم ایروانی، 22 مارس ۱۹۹۰، 

پروندۀ   .۱ از  نقل  کارتن ۵۵۵، ۱-2؛  پروندۀ ۱۱۳۰۸، 
دیجیتال ۱۱۳۰۸،  کارتن ۵۵۵، ۱۹۷.



2۹   ایران نامه، سال 30، شمارۀ 1، بهار 201۵/139۴     



محمدرحیممتقیایروانی:کارآفرینیمشترینوازوجهانمنش ۳۰

کارکنان  از  قدردانی  و  احترام  ایروانی  موفقیت  رمز  بازارشناسی،  و  حقوقدانی  کنار  در 
و کارگران شرکت بود. او هر سال به مناسبت سال نو به یکایک کارکنان کفش ملی، 
را  مشترکشان  اهداف  و  می نوشت  نامه ای  می کرد،  خطاب  عزیزم”  “همکار  را  آنها  که 

برمی شمرد. مثاًل در نامۀ نوروزی 2۵ اسفند ۱۳۴۵ نوشت: 

و  حال  زندگی  که  برسد  نتیجه  به  طوری  کارمان  و  فعالیت  می خواهیم  ما  همه 
برای  ما گردد.  بیشتری نصیب  موفقیت  و  تأمین گردد  فرزندانمان  و  آیندۀ خود 
رسیدن به این هدف باید راه را درست انتخاب نماییم و مطمین باشیم راهی را که 
انتخاب نموده ایم ما را به سرمنزل مقصود خواهد رسانید. وقتی با کمال اطمینان 
راه درست را انتخاب نموده ایم، بایستی با توکل به خداوند بزرگ قدم های سریع 
و دقیق برداریم تا هرچه زودتر به آرزو و هدف خود، یعنی تأمین زندگی آبرومند 

برای خود، برسیم. از ما حرکت، از خدا برکت.۷۷ 

در ادامۀ این پیام نوروزی، ایروانی “بهترین وسیلۀ پیشرفت” را “ادب و احترام نسبت 
به کلیۀ افراد و همکاران و مخصوصاً مصرف کنندگان محصوالت کفش ملی” شناسایی 
کرد. او همۀ کارمندان را “در هر موقعیت و مقامی” همچون “یک فروشندۀ کفش ملی” 
دانست که “در صف اول جبهه با صداقت و جدیت به کار فروشندگی مشغول هستند.” 

با بینشی مشتری نواز، در این پیام نوروزی آداب شرکتی را چنین شرح داد:

اولین وظیفۀ شما احترام زایدالوصف و صمیمانه نسبت به مشتریان و مراجعین 
است. بایستی در مقابل تمام افراد، هرچند چیزی خریداری ننمایند، با کمال ادب 
افراد  بخواهید که نسبت به تمام  و مهربانی و گشاده رویی برخورد نمایید و قلباً 
پیشرفت  موجبات  که  است  مشتری  این  بدانید  نمایید.  خدمت گذاری  صمیمانه 
و گسترش امور شرکت و کارخانۀ شما را فراهم می سازد و مطمئن باشید که با 
توسعه و پیشرفت شرکت، زندگانی شما نیز بهتر می شود و در حقیقت شما نیز 
شخص  و  شما  شرکت  پیشرفت  گفت  می توان  واقع،  در  کرد.  خواهید  پیشرفت 

خودتان بستگی به اخالق و رفتار شما دارد.۷۸

در ادامۀ این پیام نوروزی که در پی پرورش فرهنگی کارشناسانه بود، ایروانی از کارمندان 
و کارگران کفش ملی خواست که آینده نگر باشند:

اسفند   2۵ تهران،  عزیزم،”  “همکار  ایروانی،  ۷۷رحیم 

.۱ ،۱۳۴۵
۷۸ایروانی، “همکار عزیزم،” ۱.
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وضع  بهبودی  برای  مؤثری  قدم  کنید  کوشش   ۱۳۴۶ سال  در  عزیزم،  دوست 
پیشرفت  راه  در  قدم ها  مؤثرترین  و  بهترین  نظرم  به  بردارید.  خودتان  زندگانی 
یعنی  رشتۀ تخصصی خود،  در  معلوماتتان  افزایش سطح  راه  در  که  است  گامی 
فروشندگی، بردارید. کوشش کنید در کارتان بصیر و متخصص شوید و برای این 
کار باید خوب فکر کنید. درس بخوانید. چیز یاد بگیرید. باید سطح معلومات و 
افکار شما با استفاده از سرچشمۀ دانستنی ها دایماً در حرکت و ترقی باشد. اگر به 
آنچه می دانید اکتفا کنید، افکار شما مثل آب راکد خواهد بود که هم به تدریج 
از بین می رود و اگر هم باقی بماند، چون زمانه رو به ترقی است، آنچه مانده راکد 

است و قابل استفاده نخواهد بود.۷۹

ایروانی، که کفش ملی را همچون خانوادۀ بزرگی می پنداشت، در این پیام نوروزی افزود: 
“بگذارید این مطلب مهم را صریحاً بنویسم و بگویم که هدف شما و هدف شرکت در 
مورد شما یکی است و آن پیشرفت و بهتر زندگی کردن شماست.” در پایان با “عرض 
صمیمانه ترین ادعیۀ خالصانه” یادآور شد: “انتظار دارم هر ناراحتی در زندگی دارید برایم 
بنویسید و بدانید آرزوی بنده رفع مشکالت زندگی شماست و شاید از این طریق بتوانم 

خدمتی انجام دهم.”۸۰

در پیام نوروزی ۱۳۴۷، همکارانش را این بار “دوست عزیز” خطاب کرد و پس از یادآوری نکاتی 
که در سال گذشته به آنها نوشته بود، از آنها دعوت کرد که به بازنگری سال پیش بپردازند:

نزد خودتان فکر کنید که در سال گذشته چه کرده اید؟ آیا به نکاتی که در سال 
اعمالتان در  به کار و  بود توجه داشته اید؟ بیالن شما نسبت  یادآوری شده  قبل 
یک سال گذشته چیست؟ آیا در سال گذشته سعی در پیشرفت کارها و اصالح 
وضع خودتان نموده اید که بتوانید نتیجۀ بهتری بگیرید؟ چه کارهایی برای بهبود 
و تأمین بیشتر زندگی خود و فرزندانتان انجام داده اید؟ قدم هایی که در راه راست 
با توکل به خدا برداشته اید چه بوده و چطور تشخیص می دهید که به سرمنزل 

مقصود نزدیک شده اید؟۸۱

از کارکنان و کارگران کفش ملی دعوت  ایروانی  این پیام نوروزی ــ آموزشی،  پایان  در 
کرد: 

۷۹ایروانی، “همکار عزیزم،” ۱.

۸۰ایروانی، “همکار عزیزم،” ۱.
۸۱رحیم ایروانی، “دوست عزیزم،” تهران، اسفند ۱۳۴۶، 

پروندۀ ۱۰۱، کارتن ۵۷۰، ۱.  
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۸2ایروانی، “همکار عزیزم،” ۱.

اسفند  عزیزم،” 2۶  و دوست  ایروانی، “همکار  ۸۳رحیم 
.۱ ،۱۳۴۷
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ملی آن بود که: “چنانچه در جریان استفاده از آن به عیب و نقصی برخورد نمودید، خواهید 
به  بزرگ  این رهگذر خدمتی  از  و  نموده  را متوجه عیب و نقص  اولیاء شرکت  توانست 

دستگاه متعلق به خودتان انجام دهید.”۸۴

برای خدمت به مشتریان، گروه صنعتی ملی در ۱۳۴۹ کتاب کفش و پای شما را برای 
آموزش فروشندگان منتشر کرد. محمدحسن کاردان که یکی از کارمندان با سابقۀ کفش 

ملی بود، در مقدمۀ این کتاب نوشت:

و وضع  برای شناساندن کفش  بود که  فکر  این  به  هیئت مدیرۀ شرکت مدت ها 
و همچنین  به کفش می شود  مربوط  که  پا  کیفیت ساختمان طبیعی  و  پوشش 
از طرف  به مشتری  و عرضه کردن جنس  به طرز فروش  فروشندگان  راهنمایی 
فروشنده که هنر و فنی دقیق می باشد، کتاب و رساله ای به زبان ساده تهیه نماید 
و در دسترس عموم بگذارد که هم مصرف کنندگان کفش به خصوصیات موضوع 
آنها محفوظ شود و هم فروشندگان کفش  آشنا شده و سالمت و بهداشت پای 
با خواندن آن کتاب به فن فروشندگی و طرز برخورد به مشتری و عرضه نمودن 

۸۴ایروانی، “همکار عزیزم،” ۱. 
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جنس و قواعد و آداب معاشرت بر اصول صحیح پی برده و با به کار بستن آن نکات 
و دستورها بتوانند رضایت مشتریان را بهتر و بیشتر جلب نمایند.۸۵

این کتاب فرهنگ آموز توجه خاصی به “پذیرائـی مشتری” داشت: “اولین مرحلۀ پذیرائی 
از مشتری سالم کردن به او است. می  گویند ‘پذیرائی مطلوب مقدمۀ فروش خوب است.’” 
پذیرائی  این  چگونگی  به  مشتری،  از  استقبال”  تواضع  و  “احترام  اهمیت  ذکر  از  پس 
گفتن  یا  و  ادای سالم  و  متبسم  و  بشاش  چهرۀ  با  مشتری  “از  داشت:  توجهی خاص 
روزبه خیر یا صبح به خیر و نظایر این احترامات که مرسوم هر محلی باشد باید پذیرایی 
به عمل آورد و کلمۀ آقا و خانم هم به دنبال سالم گفته شود.”۸۶ همچنان که پیام ها و 
مکاتبات ایروانی حاکی است، موفقیت مالی کفش ملی پیامد فرهنگی مشتری نواز بود 
که ارزش واالی مهمان نوازی را از حریم خانواده به گسترۀ زندگی اجتماعی منتقل کرد. 
در این زایش فرهنگ حرفه ای و مدنی، کفش ملی فرهنگ لبخند به مشتری را جایگزین 
فرهنگ اخم کرد. مردم دوستی و احترام به همگان جلوه ای از این فرهنگ شهروندی بود 

که کفش ملی در ترویج آن کوشید.

۶
در کنار نامه هایی که ایروانی هر سال به کارکنان کفش ملی می فرستاد، شخصیت و روش 
مدیریتی او را می توان در البه الی هزاران نامه ای یافت که کارمندان و یاران قدیم در سال های 
هجرت برای او فرستاده بودند. این نامه ها همگی نشان دهندۀ پیوستگی عمیق بین ایروانی 
و همکارانش است که دستاورد روشی پایدار در انسان دوستی و دگرنوازی است. مثاًل محمد 
احقاقی که از کارکنان دفتر مالی کفش ملی بود، در نامه ای از تهران به تاریخ ۱۰ آذر ۱۳۶۸ 
نوشت: “شما برای من یادگاری از گذشته هستید؛ گذشته ای که در آن زندگی ارزش داشت. 
انسان ها ارزش داشتند و به انسانیت مردمان بها داده می شد، دل های مردم به یکدیگر نزدیک 
بود و عاطفه خریدار داشت.”۸۷ محمود بردبار نیز در نامه ای در ۸ تیر ۱۳۶۸ نوشت: “روزی 
نمی شود که نصایح پدرانۀ جنابعالی به یادم نیاید و نیز محبت ها و بزرگواری هایی که دربارۀ 
بنده و سایر فروشنده ها، به ویژه قدیمی ها، ]داشتید[که به فرمایش خود جنابعالی در خط اول 
جبهۀ گروه بوده اند.” ۸۸ علی اکبر بیگ زاده که در سال ۱۳۵۵ بعنوان “مسئول ترانسپورت” 

۸۵کفش و پای شما )تهران: انتشارات کفش ملی، ۱۳۴۹(، 

.۷-۶
۸۶کفش و پای شما، ۶۵.

دیجیتال  پروندۀ   ،۵۵۵ کارتن   ،۱۱۳۰۸ ۸۷پروندۀ 

۱۱۳۰۸۸،  کارتن ۵۵۵، ۳۸.
ایروانی، تهران به لندن،  ۸۸نامۀ محمود بردبار به رحیم 

پروندۀ  پروندۀ ۱۱۳۰۸، کارتن ۵۵۵، ۱.  تیر ۱۳۶۸،   ۸
دیجیتال ۱۱۳۰۸۸،  کارتن ۵۵۵، ۱۹۳.
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استخدام شده بود، در نامه ای در 2۸ فروردین ۱۳۶۸ به ایروانی نوشت: “هر روز که شما 
تشریف می آوردید رستوان و مثل یک کارگر خودتان سینی می گرفتید و غذای خودتان 
را آن طور سلف سرویس دریافت می نمودید، اینجانب کیف می کردم و اشک از چشم هایم 
جاری می شد.”۸۹ محمدطاهر بلدی که در سال های پس از انقالب رئیس حسابداری انبار 
فروشگاه های کفش ملی بود، در نامه ای در آبان ۱۳۶2، ایروانی را “چون یک روان شناس 
دقیق” شناخت که “برای هر کلمه تمامی جوانب را در نظر می گرفتید و بعد عکس العمل 
نشان می دادید.” او در ادامۀ این نامه نوشت: “تمامی این درددل ها به این خاطر است که چون 
اول صبح که از درب شرکت وارد می شوم همۀ خاطرات گذشته به یادم می آید. همیشه انتظار 
دارم که در راهرو و یا سالن بزرگ حسابداری سر برسید و شما را ببینم و بعد ببینم که همۀ 
کارمندان با دیدن شما خودشان را جمع وجور می کنند و به کار مشغول می شوند.”۹۰ حسن 
دلبخش، یکی دیگر از همکاران ایروانی، در نامۀ ۱۷ اسفند ۱۳۶۴ از تهران نوشت: “غرض 
از نوشتار کوتاه، شوق وافری است که در نهاد اینجانب و خانواده نسبت به شما نهفته است 
. . . جای بسی خوشبختی و مباهات است که ایجاد تشکیالت عظیم و تسهیالت ممتاز و 
نوآوری که ثمرات گهربار و در واقع عطیه را در شرکت به دنبال داشت و حاصل خالقیت و 
ابتکار شگرف آن حضرت که کلُّهم از زحمات و تجارب چندین سالۀ شما بوده و هست، بر 
کسی پوشیده نیست.”۹۱ یوبرت الزار، یکی از کارمندان هنرمند، در نامه ای درتیر ۱۳۸۱ نیز 
یادآور شد: “بنده هیچ وقت محبت ها و الطاف حضرتعالی را در زمانی که افتخار خدمت در 
گروه صنعتی کفش ملی را داشتم فراموش نکرده و همواره خود را رهین منت شما می دانم 
و ایمان دارم اگر سایر مدیران صنعتی کشورمان به این شیوۀ مدیریت و زیردست نوازی عمل 
کرده بودند، به پیشرفتی نایل شده بودند که شما گشتید. خیلی سال ها باید بگذرد که روزگار 
دوباره مدیری به شایستگی و لیاقت و درایت و انسانی به معنای اخص کلمه چون جناب 
آقای ایروانی به جامعه ارائه دهد.”۹2 پس از آرزوی حفظ ایشان از “نامالیمات و گزند روزگار،” 
بارین نیز در نامه ای نوشت: “این تنها خواست و دعای من نیست، بلکه دعای هزاران کارگر 
و کارمند و خانوادۀ ایشان است که روزانه چندین بار تکرار می شود و من یقین دارم که این 
دعاها که بی ریا و تزویر و صادقانه برای سالمت شما می شود و برای والدین محترمت طلب 
آمرزش می شود از نور حق باریتعالی پنهان نمانده و نخواهد ماند.” ناصر اولیاء، یکی از اعضای 

۸۹نامۀ علی اکبر بیگ زاده به رحیم ایروانی، تهران به لندن، 

پروندۀ   .۱ از  نقل  ۱-۳؛   ،۵۵۵ کارتن   ،۱۱۳۰۸ پروندۀ 
دیجیتال ۱۱۳۰۸،  کارتن ۵۵۵، ۳۱.

۹۰نامۀ احمد طاهر بلدی به رحیم ایروانی، 2۵ آبان ۱۳۶2، 

پروندۀ   .۱ از  نقل  ۱-۳؛   ،۵۵۵ کارتن   ،۱۱۳۰۸ پرونده 
دیجیتال ۱۳۰۸،  کارتن ۵۵۵، 2۸۱.

۹۱  نامۀ حسن دلبخش به رحیم ایروانی، تهران به لندن، 

 .۱  ،۵۵۵ کارتن   ،۱۱۴۰۸ پروندۀ   ،۱۳۶۴ اسفند   ۱۶
پروندۀ دیجیتال ۱۱۳۰۸،  کارتن ۵۵۵، ۳۳۹.

۹2نامۀ یوبرت الزار به رحیم ایروانی، سن خوزه، 2۳ تیر 

g/a/23112[ ،۱۳۸۱[، کارتن ۷۱۷.
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اتاق بازرگانی تهران، همچنان یاد کرد که “ایروانی یکه تاز عشق بی نهایت به فردفرد همکاران 
خود در شرکت های وابسته در هر نقطه و پوزیشن ]مقام[ که داشتند بود و همگی آنان را 
همانند یک فرزند دوست می داشت و با عشق و صفا به کار می گرفت و این کار نمونه و بی نظیر 
از بازتاب بسیار خوب و شایسته برخوردار بود” ۹۳ ایشان در یادداشتی در ۱۳۸۴، به مناسبت 

هشتادوپنجمین سال تولد ایروانی، نوشت: 

رحیم ایروانی را از دیرباز این طور شناختم: مردی از تبار فضیلت و پاکی و جوانمردی، 
نیرومند در کار، پژوهشگر برای آگاه شدن، اجتناب]گر[ از پیش داوری، پایبند به اصول 
اخالق. زمانه زمینه]ای[ فراهم کرد ]و[ من هم به عنوان نمایندۀ بازرگانان و صاحبان 
صنایع به اتاق صنایع و معادن ایران و اتاق بازرگانی تهران انتخاب شدم. در آنجا بود که 
متوجه افکار فردفرد نمایندگانی که واقعاً از مدیران بنام صنایع و باتجربۀ کشور بودند 
ایشان  و بخش خصوصی  در جامعه  و حسن شهرت  نمونه  از صفات  شدم که همگان 
گفتگو و ستایش می کنند و من شخصاً این کرامت عالی را در موارد مختلف مودت در 
عهد و پیمان با دوستان و قول و قرار تجاری و هر نوع فعل و انفعال اقتصادی از نزدیک 
شاهد بوده ام. ایشان در کارهای خیریه و غیرانتفاعی و کمک همیشه آماده ترین شخصیت 
در انجام آن بودند. ایروانی از یک روحیۀ کامل انسانی و اخالقی و مهربان و با گذشت 

توأم با لبخند همیشه دوست داشتنی و صبر و تحمل و ایثار برخوردار بود.۹۴

اولیاء در ادامۀ این یاداشت افزود: “با اینکه در طول بیست و پنج سال گذشته نابسامانی ها 
با لطف خدا  ناروایی ها سنگینی یک کوه را در شانه دارد، خوشبختانه و  و ناگفته ها و 
خصوصیات فضیلتی و اخالقی و محبت به دیگران جزو کارهای روزانۀ اوست و باز هم 
دلش می خواهد قلب مهربان خود را از انجام کاری به نفع دیگران یا دوستان شاد کند.”۹۵

بیان فضیلت اخالقی ایروانی در نامه ای که حسین طباطبایی در ۹۶ سالگی او برایش 
بود،  شده  ارسال   2۰۰۴ ژانویۀ  در  که  نامه  این  در  دارد.  خاصی  جلوۀ  بود  فرستاده 
تنگنا  ادارۀ گمرک، در هنگامی که “در  از  بازنشستگی  از  آورد که پس  یاد  طباطبایی 
بودم و از خدا طلب یاری می کردم، روزی در نیمۀ سال ۱۳۳۹ از خانه بیرون آمدم و . . . 
همین که به چهارراه گلوبندک رسیدم، احساس کردم دستی از غیب گوش مرا گرفته و 
می گوید حاال که تا اینجا آمده اید از دوست قدیمتان نیز دیدن کنید.” او سپس به خاطر 

۹۳ناصر اولیاء، “یاهو: هرگز دمی ز یاد تو غافل نبوده ایم،” 

آوریل 2۰۰۵،   2 2؛  از  نقل  ۱-2؛  سپتامبر 2۰۰۵،   2
پروندۀ 2۳۱۱2، کارتن ۷۱۶، ۱.

۹۴اولیاء، “یاهو: هرگز دمی ز یاد تو غافل نبوده ایم،” ۱.

۹۵اولیاء، “یاهو: هرگز دمی ز یاد تو غافل نبوده ایم،” ۱.
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آورد که چگونه ایروانی در آن دیدار درجا استخدامش کرد و از حقوقی که می گرفت، 
در “سال های بعد که دستم می رسید توانستم سه پسر پزشک و یک دختر لیسانسیۀ 
بازگویی این خاطره، طباطبایی نوشت:  از  بهداشت و زیست شناسی تربیت کنم.” پس 
وجود  رابطه ای  متعال  و خداوند  بین شما  که  ثابت شد  عماًل  و  علناً  من  برای  “باری، 
دارد.” ۹۶ او پس از ذکر چند مورد “خانه دار و زمین دار” شدن عده ای و اعطای پاداش های 
جشن سالیانه و یاری به کسانی که در “خانه های سرد اجاره ای در کنار خیابان ساوه 
سر بر بالین می گذاشتند، می شتافتید و مرحم بر روی زخم آنها می گذاشتید،” نوشت: 
دنیا  از  و  گذاشته  یادگار  به  را  شما  مثل  فرزانه  فرزندی  که  مادری  و  پدر  به  “مرحبا 

رفته اند.”۹۷

فرهیخته  بازاریان  و  تجار  پسندیدۀ  خلق و خویی  بیشتر  ایروانی  کردار  و  رفتار  اگرچه   
را بر می تاباند، اما آن خلق و خوی انسان دوستانه و “زیردست نواز”۹۸ را از حریم محدود 
بین المللی  صنعتی  گروه های  و  شرکت  و  کارخانه  عرصۀ  به  خویشاوندی  و  خانوادگی 
باروری  به  بین المللی،  بازرگانی و صنعت  با  ارزش های خانوادگی  این پیوند  کشاند. در 
ارزش های ایرانی در حوز های جدید زندگی اجتماعی و حرفه ای پرداخت. همبستگی و 
دلبستگی کارکنان کفش ملی نشان دهندۀ کارآیی این فرهنگ جدید شرکتی ایران بود 

که در نیمۀ دوم قرن بیستم با پیدایش صنایع بزرگ در صحنۀ جهانی جلوه گر شد. 

۹۶نامۀ حسین طباطبایی به رحیم ایروانی، فکس شده در 

2۹ ژانویۀ 2۰۰۴، پروندۀ 2۴۳۰۹، کارتن ۷۱۷، ۱-2؛ 
نقل از ۱.

ژانویۀ   2۹ در  فکس شده  ایروانی،  به  طباطبایی  ۹۷نامۀ 

2۰۰۴، پروندۀ 2۴۳۰۹، کارتن ۷۱۷، ۱-2؛ نقل از ۱.
به  نامه ای  در  الزار  یوبرت  را  “زیردست نواز”  ۹۸مفهوم 

ایروانی بکار برده است.
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۷
ایروانی همان گونه که تولید و پخش کفش را از حجره های بازار به کارگاه های صنعتی و 
فروشگاه های زنجیره ای و سراسری کشاند، تدین بازاری را نیز به اخالقی مدنی و جهان منش 
تبدیل کرد. اگرچه او همچون بازاریان مسجد بنا نهاد و خمس و زکات و سهم امام می پرداخت 
و در اجرای واجبات ثابت قدم بود، اما ارزش های معنوی و اخالقی اسالم برای ذاتی بود و 
تظاهراتی نبود. برخالف کسانی که برخوردی کاسب کارانه با واجبات داشتند و تظاهر به اسالم 
برای کسب اعتبار تجاری می کردند، ایروانی هرگز به دینداری تظاهر نکرد و کمتر کسی جز 
نزدیکانش از عمق ایمان و پیروی اش از واجبات و منکرات باخبر بود. ایشان دینداری مدنی 
و اخالقی را در فروردین ۱۳۶۶ برای مهندس غالمرضا شافعی، وزیر صنایع، چنین شرح داد: 
“بنده و فامیلم . . . بیش از صد سال در امور بازرگانی و کاسبی بوده ایم و به دیانت اسالم معتقد 

و مفتخر بوده و مادام که الزامی نباشد با تظاهر به دین موافق نیستیم.”۹۹ 

و  معنوی  مسلمانی  خویش،  دینی  باورهای  به  بی نظیر  نفسی  به  اطمینان  با  ایروانی 
انسان دوست بود که همه از هر دین و آیین و مرامی سرفرازانه در حریمش کار می کردند. 
از شیخ بهایی )۹۵۳-۱۰۳۱ق(  با شعری  نامه ای به فرزندش، نگرش دینی خود را  در 
بوده.  بازرگانی  سال   ۶۰ از  بیش  در  کارم  مبنای  زیر  سطر  “این  کرد:  توصیف  چنین 

امیدوارم نزد آن سرور عزیز نیز مقبول افتد:

همه روز روزه بودن، همه شب نماز کردن
همه ساله حج نمودن، سفر حجاز کردن

ز مدینه تا به کعبه، سر و پا برهنه رفتن
دو لب از برای لبیک به وظیفه باز کردن
به مساجد و معابد، همه اعتکاف جستن

شب جمعه ها نخفتن، به خدای راز گفتن
ز وجود بی نیازش طلب نیاز کردن

به خدا که هیچ یک را ثمر آنقدر نباشد
که به روی ناامیدی در بسته باز کردن” 

و  ایروانی  بی نظیر  اقدام  در  کردن”  باز  بسته  در  ناامیدی  روی  “به  نیکوکارانۀ  منش 
همسرش برای سرپرستی کودکان بی خانمان از اوایل دهۀ ۱۳۴۰ جلوه گر است. ایروانی، 

۹۹نامۀ رحیم ایروانی به مهندس شافعی، وزیر صنایع، 2۶ 

فروردین ۱۳۶۶، پروندۀ ۱۱۴۰۵-۱۱۴۰۶، کارتن ۶۹۰.
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که مادرش را در هشت سالگی از دست داده بود و با غم و درد یتیمی آشنا بود، وقتی 
کودکان  سرپرستی  که  گرفت  تصمیم  شد،  برخوردار  برتری  اقتصادی  موقعیت  از  که 
“کانون  خیریۀ  سازمان  منظور،  بدین  گیرد.  عهده  بر  را  “بی سرپرست”  و  “بالصاحب” 
تولیت موقوفات پدرش،  امور خیریه و  انجام  برای  تیر ۱۳۴۳  را در  اقتصادی”  مشاورۀ 
حاج محمدکاظم ایروانی، ایجاد کرد. در همان سال با موافقت دادستان شیراز در 2۶ آبان 
۱۳۴۳ و تصویب هیئت مدیرۀ شیر و خورشید سرخ شیراز، قیمومت 22 کودک پسر 
را بر عهده گرفت. این کودکان که بین نُه ماه تا یک  و نیم سال سن داشتند، با نظارت 
محمدحسن کاردان از شیرخوارگاه تحویل گرفته و از شیراز با هواپیما به “خانۀ بزرگ 
تهران  مهرآباد  در  مترمربع   ۴۷۷2.۵ مساحت  به  زمینی  در  شدندکه  منتقل  ایروانی” 
ساخته شده بود. بنا برگزارش خرداد ۱۳۴۶، سازمان خیریۀ “کانون مشاورۀ اقتصادی” 
موظف شد که “با برنامۀ صحیح و کافی و مناسب با سنین کودکان که به تدریج بزرگ 
می شوند، وسایل بهداشت و بهداری و تغذیه و لباس و استراحت و تفریح و سایر لوازم 
مربوط را فراهم نموده و تحت مراقبت یکی از اطبای متخصص اطفال با هرگونه دارو 
و  دقیق  پرستار  الزم  تعداد  به  و  باشد  داشته  ضرورت  که  بهداشتی  و  طبی  وسایل  و 
صمیمی در تمام اوقات شبانه روزی اطفال نامبرده را نگاهداری کنند.”۱۰۰ بدین ترتیب، 
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خانم و آقای ایروانی مسئولیت خطیری را بر عهده گرفتند که با وقوع انقالب و انتقال 
فرزندخوانده ها و ادامۀ تحصیلشان در انگلیس جنبه های بغرنج تری یافت. در اوج انقالب، 
در این باره به پسرش علی نوشت: “در مورد برادرخوانده ها من می خواستم که با کمک 
الهی 2۰ نفر را تربیت کنم و به راه بیاندازم، شاید هرکدام مثمر کارهای خیر و کارهای 
بزرگی بشوند که خودت از اول وارد بوده ای. حاال اگر این نیت عملی بشود یا نه و این 
کار به آخر برسد، خدا می داند هر طور که مشیت و میل الهی است انجام می شود. . . 
از خداوند مسئلت دارم که این 2۰ فرزند را نیز سالم و درس خوان، متدین و باخدا بار 

بیاورد.”۱۰۱

اقتصادی، فراهم آوردن مخارج سنگین  اموال کانون خیریۀ مشاورۀ  انقالبی  با مصادرۀ 
زندگی و تحصیل 2۰ نوجوان در انگلیس و آلمان از پرآزارترین نگرانی های های ایروانی در 
سال های پس از انقالب بود. افزون بر مشکالت مالی، اقامت ایروانی با 2۰ فرزندخوانده در 
خارج از ایران مشکالت حقوقی پایان ناپذیری در پی داشت. شرح این تجربۀ خیرخواهانه و 
سرانجام پیداکردن خانوادۀ اصلی برخی از بچه ها داستان شورانگیزی است که در حوصلۀ 
این نوشته نیست. در اینجا فقط به بازخوانی چند سطر از نامۀ هیبت اهلل دوبراداران به 

ایروانی بسنده خواهم کرد. 

هیبت اهلل دوبراداران برادر تنی یکی از 2۰ پسرخوانده های ایروانی بود که با کوشش فراوان 
توانست برادرش را بازیابد. هیبت اهلل این تجربه را در روایتی استعاری چنین باز گفت:

تیر قضا و قدر به آشیانه ای خورد و آن را از هم پاشید. فرزندان خانواده سرگردان شدند 
و به هر سو بال زدند، اما توانایی پرواز نداشتند. کوچک ترین فرد خانواده سه ماهه بود و 
از همه بی پناه تر. اما دست قدرت الهی سایۀ سیمرغی قوی بال را بر سرش گستراند. او بر 

قله قرار گرفت و در بلندی پرورش یافت و بزرگ شد.

ایروانی و همسرش همچون  را، که  برادرش  از نزدیک  از آنکه هیبت اهلل موفق شد  پس 
فرزند عزیزی بزرگ کرده بودند، دوباره ببیند، در قدردانی از آن “سیمرغ قوی بال” نوشت: 
“خدایا هرگز دنیا را از انسان هایی که روحشان در قله های بلند معنویت پرواز می کنند و با 
هوای عشق تو و خدمت به بندگان تو می زیند خالی نمی کنی.” پس از این نیایش، ایروانی 
را مخاطب قرار داده، نوشت: “آقای ایروانی، من با کمال صداقت و افتخار به پاس همۀ 

۱۰۰“صورتجلسۀ مجمع عمومی عادی و فوق العادۀ کانون 

مشاورۀ اقتصادی،” مهرآباد تهران، پنجشنبه ۱۸ خرداد 
.۱۳۴۶

اوبرلینگن  از  ایروانی،  علی  به  ایروانی  رحیم  ۱۰۱نامۀ 

 ۱۹۷۹ مارس   ۱۵ کالج،  پمبروک  کمبریج  به 
]-344A-Family-23[، کارتن ۶۸۹، نقل از ۴. 
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بزرگی ها و محبت هایی که به شهرام روا داشتید، دست مبارکتان را می بوسم و خوشحال 
هستم که در پیگیری و یافتن خانوادۀ دیگر برداران عزیز نقشی داشتم.”۱۰2

ایروانی، همان گونه که در یادداشتی به فرزندانش نوشت، باورداشت، “عزیزان دلبندم، شکرانۀ 
بازوی توانا بگرفتن دست ناتوان است.” ۱۰۳ ایروانی در نامه هایی که به فرزندانش می نوشت، 
همیشه از آنها می خواست که از یاری به نیازمندان دریغ نکنند. مثاًل در نامه ای در بهمن 
۱۳۵۶ به پسرش علی نوشت: “در امور خیریه و کمک به بیچارگان بهیچ وجه امساک نکنید و 
آنچه در هر سال در می آورید، پس از کسر خرجتان بقیه را در راه خدا بدهید و این سعادت 
بزرگی است.”۱۰۴ دهه ای بعد، به پسرش بهمن در همین مورد نوشت: “از اینکه پیشنهاد 
کردی که مي خواهی در امور خیریه وارد بشوی، بدان که رضایت خاطر خداوند متعال را 
به دست آورده ای. چون بزرگ ترین عبادت ها واموری که خدا را راضی مي کند خدمت به 
خلق خداست.”۱۰۵ در مورد خاصی در سال ۱۹۹۸، در توصیف کار خیر به ایشان نوشت: 
“بزرگ ترین اقالم در عمل خیر این است که آدم مستحق واقعی را بشناسد و تا حد امکان و 
با نهایت تواضع کمک کند. در کمک کردن به دیگران در مورد بدکرد گذشتۀ افراد مستحق 
نبایستی اندیشید و سخنی به میان آورد و یا شماتت کرد یا تحقیر humiliation کرد. بایستی 
کینه و گله مندی را جدا کرد و به خداوند اندیشید و تکرار می کنم با نهایت تواضع کمک 
کرد.”۱۰۶ ایروانی همین نکته را به مناسبتی به دخترش، نزهت، با عنوان “یک شاخه گل” 
هدیه کرد: “در این روز سعید برای من، به تو نازنین عزیزم توصیه می کنم که حتی از زندگانی 
خودت و بچه هایت بزن و به محتاجان و دل شکستگان کمک کن . . . به شما بگویم هرچه 
بکنید کم کرده اید.”۱۰۷ پندها و نصیحت هایی این گونه در اغلب نوشته های ایروانی به فرزندان و 
نوادگانش جلوه گر است. کسانی که ایروانی را از نزدیک می شناختند، این خصوصیات اخالقی 
را عامل اصلی دلبستگی خود به او برمی شمردند. مثاًل محمود مهدوی که از مدیران گروه 

صنعتی ملی بود، در شهریور ۱۳۵۸ از تهران به او نوشت:

بزرگواری های  بهیچ وجه  بنده  است که  این  برسانم  استحضار  به  است  آنچه الزم 
شما و خوبی هایتان را فراموش نمی کنم. اعتقادات شما را به خدا و اسالم و تمام 

برازجان،  ایروانی،  رحیم  به  دوبرادران  هیبت اهلل  ۱۰2نامۀ 

2۹ خرداد ۱۳۶۸، پروندۀ ۱۱۳۰، کارتن ۵۵۵، ۱-۵؛ نقل 
از 2-۳. پروندۀ دیجیتال ۱۱۳۰۸،  کارتن ۵۵۵، ۳۱۵-

۳۱۹؛ نقل از ۳۱۸-۳۱۶.
سفر،  برنامۀ  دلبندم،”  “عزیزان  ایروانی،  ۱۰۳محمدرحیم 

لندن، ۱ ژانویۀ 344A-Family-[ ۱۹۹۹-24[، کارتن ۶۸۹.
فوریۀ ۱۹۷۸،  ایروانی، ۵  به علی  ایروانی  ۱۰۴نامۀ رحیم 

۱-۴؛ نقل از 344A-Family-[ 2-23[، کارتن ۶۸۹.
۱۰۵نامۀ رحیم ایروانی به بهمن ایروانی، 2۶ آبان ۱۹۸۹، 

پروندۀ ۱/۱۱2۰۷.
۱۰۶نامۀ رحیم ایروانی به بهمن ایروانی، ۱2 مه ۱۹۹۸، ۱ 

]-344A-Family-24[، کارتن ۶۸۹.
۱۰۷نامۀ رحیم ایروانی به نزهت خسروشاهی، ۴ سپتامبر 

۱۹۹۸، 2۴۳۴۴؛ کارتن ۶۸۹، ۱.
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اهداء  مساجد،  بنای  ایجاد  زکوه،  و  روزه، خمس  نماز،  که  را  شما  انسانی  اعمال 
ایشان و پرداخت هایی که برای  زمین و خانه به کارگران و کمک به خانه سازی 
آشتیانی  مرحوم حاج احمد  به  آقای حاج سید یوسف شالچیان  توسط  امور خیریه 
و حضرت آیت اهلل شیخ باقر آشتیانی می نمودید ]و[ سرپرستی کودکان بی پدر به 
بهترین نحو ممکن بوده است، هیچ گاه فراموش نمی کنم و این مطلب را در مراجع 
مختلف به نحو مشروح و مفصل بیان کرده ام و بیان خواهم کرد. صریحاً به عرض 
می رسانم که من شیفتۀ همین خصایص شما بوده ام و چه بسا اگر این خصایص 
حسنه در شما نبود، این همه عالقمندی و ادامۀ کار ]در[ ما ایجاد نمی شد و بنده 
هنوز و همیشه به خاطر همین عالقمندی از جان و دل برای رفع نگرانی های شما 

کوشا خواهم بود.۱۰۸ 

ایروانی  انقالبی جایگزین رأفت و مهربانی شد، تنها یاران نزدیک  در دورانی که خشم 
بنیادین و  نبردند. فراموشکاری  یاد  از  را  ایشان  پشتکار و تدین و معرفت و نیکوکاری 
شایعه پراکنی های خشم آگین زمینۀ مصادرۀ اموال محمدرحیم متقی ایروانی و خانواده اش 
را در تیر ۱۳۵۸ فراهم آورد. اما ایروانی باور داشت که “مصادرۀ اموال بنده بدون عدالت 
اسالمی انجام شد و یک مسلمان نبایستی بگذارد که برادر مسلمانش در جهل و اشتباه 

۱۰۸نامۀ محمود مهدوی به رحیم ایروانی، ۹ شهریور ۱۳۵۸، 

پروندۀ ۱۱۴۰۵-۱۱۴۰۶، کارتن ۶۹۰، ۱-2، نقل از ۱.
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۱۰۹نامۀ رحیم ایروانی به صادق ناصرزاده، لندن، ۱۰ می 

2۰۰۳، پروندۀ 2۳۱۱2، کارتن ۷۱۷، ۱.

این  قصدم  و  دارید.  مرجوع  را  بنده  دارایی  و  کارخانجات  دارم  تقاضا  بنابراین  بماند. 
است که این موضوع را شدیداً ادامه دهم، ولی که اکثر دارایی بنده را و کارخانجات را 
فروخته اند و یا تضییع کرده اند. بنده ول کن نیستم.”۱۰۹ نامه های ایروانی به رهبر انقالب 

و مسئوالن عالی رتبۀ دولت جمهوری اسالمی از اسناد مهم این دادخواهی بی ثمر بود.




