
اقتصاد دیکتاتوری و
رضاشاه ) ایراِن عصر اقتصادی  اوضاع از (ـگزارشی

آیتی عطا دکتر

ـارمندان عـدلیه ک از ـاجار دوره ق اواخـر کـلب علیخان در فـرزند داور عــلی اـکـبر
رشـته حـقوق بـه تـحصیل در و به سـویس عـزیمت کـرد داور بود. (دادگستری )
تـهران بـه  شـمسی  1300 سـال  در ٬1299 اسـفند سوم  کودتای  از پس  پرداخت.
به عنوان یکی از آزاد٬ تأسیس روزنامه مرد تشکیل حزب رادیکال و با بازگشت و
گردید. یاران نزدیک او از فعاالن صحنه سیاست ایران به یاری رضاخان شتافت و
در 1304ش  سال  در جمله٬ از و یافت  دست  نیز وزارت  و وکالت  به  علت  همین  به 
تـا 1305 سـالهای  در و تجارت٬ و عامه  فواید وزیر فروغی  محمدعلی  اول  ـکابینه 
دادگسـتری وزیر هدایت  مخبرالسلطنه  و مستوفیالممالک  کابینههای  در 1312ش 
داشت عهده  به  را مالیه  وزارت  1315 بهمن  در مرگش  هنگام  تا 1312 سال  از شد.

مدیریت می کرد. سیاستهای اقتصادی رضاشاه را و
سفارت فرانسه کاردار گزارش از بردارنده دو در نظرتان میگذرد مطالبی که از
داور مـرگ  از پس  ٬1316/2/1 و 1315/12/4 تـاریخهای  در کـه  است  ایران  در
هـدف ایـن ارسـال داشت . درباره اوضاع اقتصادی ایران برای وزارت متبوع خود
مدیریت در نقش داور بر تأـکید تجلیل و تشریح وضعیت اقتصادی ایران با ـگزارشها
تحوالت احتمالی در آماده سازی دولت فرانسه برای رویارویی با و اقتصادی کشور
ارزیـابیهای نـقد هـدف ایـن اشـاره ٬ است . مـرگ داور ایران پس از صحنه اقتصاد
دیـدگاه زیـرا نـیست ٬ مدیریت داور توسعه اقتصادی دوره رضاشاه و از ـگزارشگر
مـدیران کشـوری و برنامهها و سیاستها دیپلمات غربی از نسبی هر تمجید مثبت و
را آنچه این گزارشها امری طبیعی است. میداند٬ خود با همسو جهانسومی که آن را
آن است که بهرغم می سازد٬ ایران سودمند خواننده تاریخ معاصر و برای پژوهشگر
کـه مـدیریت داور برسد اول ممکن است اینگونه به نظر نظر اـگرچه در این همه ٬



سـبب بـروز فـقدان او وضـع اقـتصادی شـده و بـهبود باعث ساماندهی مناسب و
متن گزارش روشن در تأمل بیشتر با اما گردیده است ٬ عرصه اقتصاد بحرانهایی در
آسیب بحرانها از دوران مدیریت داور حکومت رضاشاه حتی در که اقتصاد می شود
هـمچنین فـقدان مـدیران شـایسته و نابسامانیهای ذاتی یک نـظام دیکـتاتوری و و
نـه عـلت و به گونه ای که مـرگ داور به شدت شکننده بود٬ و مصون نماند ـکارآمد
و ناتوانـی حـل آنـها از ترس او معلول همین بحرانهاو خود که شاید عامل بحرانها

بود. مجازات مرگ به دست دیکتاتور
ایران و روابط  تاریخ  از وهلهای خطیر در گزارش  دو این  اینکه  توجه  نکته شایان 
حکومت روزنامه های فرانسه از این برهه حساس انتقاد در فرانسه تهیه شده است .
به کـدورت کشـاندن روابـط بـین دو برانگیختن خشم مقامات ایرانی و رضاشاه در
تهران مـدتی اینکه سفارت فرانسه در نکته دیگر می برد. به سر اوج خود در ـکشور
فـرانسـه بـرای ـاردار گزارش به قلم ک به همین جهت این دو مانده بود٬ بدون سفیر
بـایگانی اـکـنون در مـزبور اسناد ارسال شده است . مقامات متبوع کشورش تهیه و
ASIE: ـانی : ـاریس بــه نشـ پـــ ـارجــــه فــــرانســــه در خـــ وزارت امــــور
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ایران در شماره:23 

ایران فرانسه در کاردار کالرک٬ از:
خارجه امور جناب آقای وزیر به :

دارایی وزیر داور٬ مرگ علی اـکبر موضوع :
مـتأثر را دارایی ایران محافل سیاسی ایـن کشـور وزیر داور٬ مرگ ناـگهانی علی اـکبر

به حساب می آمد. بین وزراء در شخصیت مؤثر این محافل به عنوان تنها در او نمود.
که کرده بود به اندازه ای اهمیت پیدا باـگذشت زمان ٬ نظام پهلوی ٬ در فعالیتهای داور
همکاران درایت تمام توانست دوستان و با داور بود. مهمتر نیز رئیسالوزرا از منزلت او

دهد. قرار سمتهای عالی ادارات کشور در را خود مبتکر
اطمینان کامل و اعتماد از که داور سیاسی ایران روشن بود پایه و بلند  برای همه افراد



جم ٬ محمود محمدعلی فروغی ٬ راست: از سال 1313؛ در وزیران محمدعلی فروغی نخستوزیر هیئت
نخجوان ٬ محمد حکمت ٬ علیاصغر نظامالدین حکمت ٬ محسن صدر٬ علی منصور٬ داور٬ علیاـکبر

[ 168-4ع] حسین امین علی سهیلی و اعلم ٬ مظفر مصطفی بیات ٬

تصمیمات وی و هیئت دولت تمام افکار است به طوری که در خاص رضاشاه برخوردار
همیشه به تصویب می رسید. چرا بدون چون و

وی بـه نـحوی حـق نـظارت بـر تـا سازماندهی وزارت دارایی به وی امکان می داد
زمان پیدایش شرکتهای دولتـی از از داشته باشد. وزارتخانههای دیگر هزینههای سایر
دارایی وزارت  نظر تحت  آنها همه  غیره  و شهرسازی  مدرسه٬ سدسازی٬ آبیاری٬ جمله:
جهت٬ همین به  نمیشد. اداره  داور علیاـکبر نظر بدون شرکتها این  امور و میشد اداره 
در آیا سؤال میکردند خود که همه از بود توجه مسئوالن مهم کشور مورد نقش وی آنقدر
بی احتیاطیهای سیاستهای مالی که تاـکنون اتخاد یا وظایف متعددی که به عهده دارد اثر

آمد؟ زمینه سقوط وی فراهم نخواهد ـکرده است ٬
ایران نفوذ سیاستهای این شخصیت با و عقاید گزارشهای قبلی خود در من چندینبار
وی افکار چه حد نمودم که تا خاطرنشان نیز به اطالع آن مقام محترم رسانده بودم و را



می آید. خطرناـک به نظر نیست و عمومی جامعه ایران سازگار عقاید با ظاهرًا
یک سـو٬ از گـرفته بـود؛ دشـواری قـرار یک وضـعیت بسـیار دارایی ایران در وزیر
او به  رضاشاه  دیگر٬ سوی  از باشد؛ دولت  هزینههای سرسامآور میبایستی جوابگوی 
نـه سـازد. مـیسر بـرای هـزینههای دولت را نیاز مورد وسایل تهیه ارز تا اجازه نمی داد
بانک ملی طالی  ذخائر از بود برایش میسر نه  و خارج تن دهد از به گرفتن وام  میتوانست 

بهره جوید.
انگلیس عایدات شرکت نفت ایران و طریق تبادالت تجاری و تأمین هزینه دولت که از
کـه البته عـایداتـی را داشت. که وی به آن اتکا منبع درآمدی بود تنها به دست می آید٬
محسوسی افزایش سال گذشته به طور از به دولت ایران میپردازد شرکت نفتی مذکور
آهنگ سریعی که هزینه های دولت که این افزایش با فراموش کرد یافته است ولی نباید
درهای که ایران٬ چون کشوری در بنابراین٬ داشت. نخواهد هماهنگی مییابند٬ افزایش 
سـعی دارد گشوده است و تجدد به روی ترقی و را فرهنگی خود سیاسی و اقتصادی ٬
تسـلیحات و آن بـرای خـرید بخش عمده درآمد و داشته باشد را تمام محسنات تجدد
شـرکتهای خـارجـی بـه بـا قرارداد انعقاد استخدام کارشناسان اروپایی و ماشینآالت و
البته می دانیم خارجی پرداخته شود. ارز با باید به یقین تمامی این امور مصرف می رسد٬
غـیرقابل فرمانهای او و انعطاف نشان نمی دهد خواستههای خود مورد ـکه رضاشاه در
از و بیندازد به خطر را نمیتوانست خود هرگز داور علی اـکبر این رو از میباشد؛ تغییر

هزینههای دولت بکاهد. از کند رضاشاه تقاضا
به را سختیهای مانع رسیدن به اهداف خود می دانست مشکالت و وظیفه خود داور
مـارس بـه پـایان 21 بودجه سال گـذشته کـه در فصل نماید. نحوی که شده حل و هر
ثابت کردن خودسرانه ارزهای خارجی و نظارت بر ریال بود. یک میلیارد بالغ بر میرسد
به وزیر ارزش واقعی) از بیشتر %30 یک لیره استرلینگ (تقریبًا برابر ریال در ارزش 80
برقرار هزینههای دولت را توازن عایدات و حداقل روی کاغذ٬ تا٬ امکان داد ایران  دارایی 
و مواجه میکرد کمبود داخلی با بازار در ارزهای خارجی را چنین اقدامی قطعًا اما سازد.
بـا طرف دیگـر٬ از فلج مینمود. را افزایش قیمت کاالهای ایرانی صادرات کشور %30
جمله از تمام تقلبات : از برای دولت ایران غیرممکن بود تمام این فشارهای شدید٬ وجود

غیره جلوگیری کند. و فروش قاچاق ارز خارج شدن سرمایهها٬
یک سیاست نخستین مرحله ٬ در برای اصالح این نابسامانیهای مالی ٬ داور٬  علیاـکبر



تـبادالت ایران یک قرارداد روسیه با کشور تنها این زمان ٬ تا فعاالنه موازنه پیش گرفت.
پیوست. اقتصادی برپایه میزان خالص داشت که آلمان به آنها

ناـگهانی توسعه و آغاز ساخت که این قرارداد ایران منعقد تهاتری با آلمان یک قرارداد
که کشورهای اصل مطلب این بود آن پس ٬ از ایران محسوب شد. رونق تجارت آلمان در
خـریداری کـنند. کـاال ایـن کشـور عـوض از به ایران میبایستی در خواهان فروش کاال
رقابت را بازار بود امیدوار آلمان ٬ منظم به کشور دادن امتیازهایی به طور با داور علیاـکبر
امکـان که چـنین سـیاستی  متوجه شد زود بسیار معذالک ٬ آورد. به وجود کشورش  در
تـمام مـنابع وجـود بـا ایـران ٬ واقـع ٬ در داد. نـخواهـد نـظرش را تحقق راهحلهای مورد

باقی مانده است. فقیر همچنان یک کشور نداده ٬ بهرهبرداری قرار طبیعی ای که مورد
صورتی که به احداث در به مدت ده سال هیچ توجهی به توسعه کشاورزی نمی شد
اقـدام بـخش که ایـن دو خطوط راه آهن سراسری مبادرت کردند و ـکارخانجات متعدد
که یک می رسید غیرممکن به نظر جذب میکرد؛ به خود را منابع بودجه کشور مهمی از
ایران به دولت  سیاست مبادالت تجاری  تا یابد افزایش  کافی  به حد ایرانی  روزی کاالهای 

سازد. برقرار را واردات خود توازن صادرات و امکان دهد
بـهرهبرداری از گـندم و تالشهای مـهمی جـهت تـوسعه کشت پـنبه ٬ داور علی اـکبر

ولی نتیجه فوری کسب نکرد. ـکارخانجات انجام داد؛
آیـنده کـه کشـورش در شـد هـنگام مسـافرتش بـه تـهران مـتعهد شـاخت در دکـتر
قابل توجهی گندم به آلمـان اجازه فروش مقدار حتی داور کند. محصوالت ایرانی وارد
علل یکی از این امر شاید سیستان شد. گندم در که این فروش باعث کمبود نمود صادر

درپی داشت . نیز مرگ وی را سرانجام ٬ و٬ وزارت بود عزل وی از
دارایی نظارت وزیر بخشیدن به نابسامانیهای مالی کشور٬ مرحله دوم برای بهبود در
فرارهای احتمالی ارزهـای از تا درآورد به اجرا شاخههای اصلی فعالیت بازرگانی را بر
بـه مـنظور آغـاز در کند. پیدا مالیاتی مطمئنی نیز منابع جدید و خارجی جلوگیری کند
سرمایههای آنها که بخش مهمی از شرکتهای دولتی ٬ واردات به ایجاد صادرات و انحصار
که این شرکتهای انحصاری کارآیی به زودی معلوم شد اهتمام ورزید. دولت می داد٬ را
نابسامانی غیرقابل وظیفه شناس ٬ نبودن مدیریت شایسته و اثر در رضایتبخشی ندارند.

شدند. رها به حال خود آن شرکتها و شد حکمفرما آنها تصوری بر
به نبود قادر توانمندی خود و تالشها چرا٬ باهمه درستکاری بیچون و داور٬ علیاـکبر



شرکت نظارت داشته باشد. آورده بود نهادهای مختلفی که به وجود نزدیک بر تنهایی از
این کنار گوشه و در روز هر ورشکستگی مواجه شد. که با ساختمان نخستین شرکتی بود
ورود به علت عدم پیشبینی در برای مثال ٬ میآمد. سروصدایی پدید سرزمین فاجعه و
شرکت واردات اتومبیل مدت شاهپور٬ بندر یک کشتی باری در وسایل تخلیه اتومبیل از
حتی هنگامی که تخلیه اتومبیلها نگه داشت. مذکور بندر در کشتی حمل اتومبیل را روز 9
کـه بـا کرد رها روی یک اسکله بارگیری شناور را آنها شرکت نامبرده ٬ صورت گرفت ٬

رفتند. فرو به ته دریا آنها دستگاه از وزیدن تندبادی 60
در دارایـی ظـاهرًا مـوقعیت وزیـر نـابسامانیهای مـالی ٬ تمام این حوادث و وجود با
مـورد بعد اندکی  اما میشد؛ اعالم  بارها وی مغضوبیت بود. نگرفته قرار خطر معرض
اذعان باید ٬ وانگهی  نداشت. اعتنا به آن  کسی  به طوری که دیگر میگرفت  تکذیب قرار
بـه هـمین باشد. جایگزین داور نداشت که بتواند که شخصیت برجستهای وجود نمود
بزرگبینی پادشاه ایران سـازگار خصلت خود دارایی ایران با وزیر نفوذ و اقتدار جهت ٬

نبود.
به کاخ را دارایی خود رضاشاه وزیر ظهر٬ بعداز ساعت چهار نهم فوریه حدود روز
کـه گفته می شود می دهد. سرزنش قرار مورد به علت ناالیق بودند را او میکند احضار
وزیر کرده است ! به حبس تهدید را دیرینه سلطنت خود این یار داور٬ علی اـکبر رضاشاه ٬
هیجان عازم منزل خویش می شود. اندوه بسیار با و میگردد متأثر امر این  از ایران  دارایی 

ادارات دولتی حاـکم می شود. شگفت آوری بر
تحمل عزل برایش سنگین دیده بود٬ رضاشاه محبت زیاد از چون قبًال داور علیاـکبر
شرکت تلفن از با منزل خود از ٬ رضاشاه  این تحقیر از برای رهایی  او بود. انتظار از دور و
طبق شب ٬ او مرفین آن می کند. انحصارات درخواست نمونه تریاـک برای آزمایش درصد
در و کارش مـی شود دفتر وارد خود٬ همسر با اندکی گفتوگو پس از روال همیشگی ٬
که شوهرش از همسرش متوجه می شود بعد صبح روز پایان می دهد. به حیات خود آنجا
میزند صدا را چون داور قفل است. دِردفتر بیرون نیامده و خود کار دفتر شب گذشته از
می رسند وقتی پزشکان به منزل داور به پزشک اطالع می دهد. فورًا جوابی نمی شنود٬ و
سرانجام برای همیشه چشم و دقیقه ای به هوش می آید چند حیات است. قید در هنوز او

میبندد. فرو
قلبی جان سپرده یک حمله  اثر دارایی در که وزیر بقبوالند به مردم  تا  دولت میکوشد



مغضوب خبر روز یکی دو تا پخش می شود. همهجا در فورًا خودکشی او خبر اما است ؛
برای ای  رسمی  مراسم  هیچ  که  بود داده  دستور رضاشاه  نگهداشته شد. پنهان  داور شدن 
صرفنظر تصمیم خود رضاشاه از ایران ٬ دخالت رئیسالوزراء اثر ولی در نشود برپا داور
نزدیک با و شخصتیهای سیاسی دور نظامیان بلندپایه و هیئتهای سیاسی خارجی ٬ ـکرد.
به مطبوعات همه اینها با شرکت کردند. سپهساالر مسجد در مراسم ترحیم او در داور
او هیچگونه قدردانی از و مرگ داور مورد که هیچ تفسیری در داده شده بود ایران دستور
(Bader) حتی زمانی که مجلس شورای ملی ایران برای انتصاب ”بدر“ به چاپ نرسانند؛
نه نه رئیس مجلس و معاون سابق وی به عنوان کفیل وزارت دارایی تشکیل جلسه داد٬

به زبان نیاوردند! نشست خود در را نمایندگان نام داور
شد. ایران حکمفرما جامعه سیاسی  بر وحشت درپی مرگ داور یک دوره اضطراب و
پاریس بود. ایران در سفیر فروهر افراد٬ آن  از که یکی  کرد دستگیر پلیس عده زیادی را
سـابق وزیـر شاهزاده فیروز٬ شد. زندان نظامی آزاد بازداشت در هشت روز پس از او٬
شخصیتهای سیاسی رده پایین زیادی از تعداد شد. دچار به سرنوشت فروهر دارایی نیز

کل به علل نامشخص رسمی به زندان افتادند. در به علل مختلف و
ولی توده مرگ وی تأسف میخوردند٬ از همپایههای داور مسلم است که همکاران و
مسـبب افـزایش بـانی و را او زیـرا نگرفت ؛ خودکشی وی قرار ایران چندان تحت تأثیر

برقراری سیاست انحصارات می دانست. عوارض و
در شایسته کابینه بود. وزیر واضح است که وی تنها بود؟ کجا در داور اشتباهات علیاـکبر
قـاطع جامه عمل میپوشاند. به تصمیمات خود و تصمیم گیرنده بود فورًا سریع و ـکار
افـزون معامله بپردازند. وی به مذاـکره و با که اروپاییان کًال باعث شده بود بودن درکار
آن این حتی ایرانیان داشت و و همکاران خود مزیت ویژهای نسبت به سایر داور برآن ٬
بـدون هـیچ آن مـوافـقت نـماید با نمیتواند یا و نمیخواهد که می دانست آنچه را بود
پشتکار شرافت ٬ بین ایرانیان به ندرت مشاهده می شود. امری که در میکرد٬ مشکلی رد

بود. او ویژگیهای انکارناپذیر همه از وفاداریش به شاه ٬ و
دست داد. از را برجسته خود و پرنفوذ شخصیتهای  ایران یکی از کشور مرگ داور٬ با
محسنات میتواند و تمام این ویژگیها چه کسی با اـکنون سؤالی که مطرح است این است :
بـه وی مـحول که اـکنون کفالت وزارت دارایـی را معاون وی ٬ ”بدر“ شود؟ جایگزین او
شایستگی چنین سمتی را استعداد نیست و خصوصیات داور دارای هیچ یک از ـکرده اند٬



به خواستههای آلمانیها و کرد این وزارتخانه سپری خواهد در فقط مدتی را او ندارد. نیز
زیرا توان اوست ؛ خارج از که به وی سپردهاند٬ وظیفهای را وانگهی ٬ داد. تن خواهد نیز
مشکل است. پیچیده و گذاشت بسیار خود پشت سر داور مسائل مالیای که علیاـکبر

از یشتر مـبلغی ـب لیره اسـترلینگ ٬ تصمیم قاطع گرفته 4/000/000 اـکنون کمیسیون ارز
آنچه بودجه سال آینده تعیین گردد. باید هرچه زودتر پرداخت کند. دارد اختیار در را آنچه
خواستههای وی روشن نیست . که هنوز شاه بستگی دارد مسلم است تمام این مسائل به امر
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ایران 47 در شماره:

اقتصادی ایران اوضاع مالی و ـ  سیاست اقتصادی ایران بر داور انعکاس مرگ علی اـکبر موضوع :

ایران سفارت فرانسه در کاردار ٬ (Clarac) کالرک از:
خارجه امور آقای وزیر عالیجناب ٬ به :

فـوریه بـه اطـالع آن مـقام مـحترم مورخ 24 گزارش شماره 23 همان طوری که در
کـه آورد دستگاه دولتی ایران نابسامانیهایی به وجـود در داور مرگ علیاـکبر رسانیدم ٬
از وزارت دارایـی را بود٬ پرکار که شخصی فعال و داور٬ این وضعیت ادامه دارد. هنوز
و ابـتکارات شک٬ بـدون  میکرد. اداره  جدی طور به مقام این  به شدنش انتخاب  زمان
مسائل ایران به برای تمام ناظران آـگاه بر خیلی غیرمحتاطانه بود. سیاستهای اقتصادی او
و گردید بحران خواهد بروز به  برنامههای وی منجر درآمدن  به اجرا که  بود خوبی آشکار
که این نمیکرد این هیچ کسی فکر وجود داشت با درپی خواهد سقوط وی را نهایت ٬ در

پیوست. چنین وضع اسفناـکی به وقوع خواهد با بحران به سرعت و
و مرگ اسفناـک این شخصیت برجسته حکومت رضاشاه میگذرد نزدیک به دوماه از
مهمترین وقایعی است یکی از این رویداد نتایج این واقعه پی می بریم . اـکنون به اثرات و
قـدرت از داور٬ عـلی اـکـبر قیاس بـا در تیمورتاش ٬ گذاشت. حکومت پهلوی اثر ـکه بر
ولی وزیر داشت ؛ نفوذ ایران  پادشاه  افکار در بیشتر بدون شک  و بود بیشتری برخوردار
داشت ٬ وجود داور برابر چنین مشکالت پیچیدهای که در با خود٬ زمان اقتدار در دربار٬

نبود.  روبه رو



یک چنین گسترش نیافته بود. این حد تا فعالیتهای صنعتی ایران هنوز سازمان اداری و
به حساب میآید ثروتمند که بدون شک یک کشور پیشرفتی برای کشوری چون ایران ٬
نارساییهایی و کمبودها با منابع ثروت خود بهرهبرداری از به لحاظ تراـکم جمعیتی و ولی
فـصل چنین مـوقعیتی حـل و در بنابراین ٬ امری خطرناـک تلقی میگردد. مواجه است ٬
مقرراتی رعایت اصول و آن هم با جواب دادن به تمام نیازهای مالی ٬ مسائل مالی دولت و

ساده ای نبود. حقیقت کار در طرف مقام سلطنت تعیین می شود٬ ـکه از
رکود٬ فضای فرصتطلبی و از میبایستی سازمانهای اداری دولت را داور عوض ٬ در
در را خارج ساخته آیندهنگری تـوسعه آتـی کشـور مردم ایران میباشد٬ ـکه گریبانگیر

بگنجاند. برنامه ریزیهای خود
دوگانگی عجیبی که شاه و تضاد مورد در به دست می آورم تا من اغلب این فرصت را
وزیـر مدام از شاه به طور صحبت کنم. داور داشت با خود اقتصاد وزیر مورد ایران در
ولی برای این خارجی بیشتری برای دولت فراهم نماید؛ ارز میخواست که پول و خود
روی امکان تکیه بر که با بود براین باور داور به وی تفویض نمینمود. امکانات الزم را ـکار
شـخص حـل کـرد. میتوان اینگونه مشکالت پیچیده را تولیدات کشور افزایش شدید
تـهاتری) : (clearingـ  به سوی سـیاست قـراردادهـای ”ـکـلیرینگ “ که دولت را بود داور

هدایت نمود.
معتقد او می دانست. متعهد یک طرف تجاری مناسب و آلمان را کشور داور٬ علی اـکبر
آلمـان در کشـور احتیاج داشت ٬ که ایران به آنها کاالهایی را ماشینآالت صنعتی و بود
بـدین ترتیب ٬ داد. خواهـد ایران قرار دراختیار اولیه به این کشور قول تحویل مواد ازای
وی چنین حالتی دیگـر در به ویژه ٬ و بود٬ خارج نخواهد به گرفتن وام از مجبور دیگر
سخن به میان عصبانیت میکند دچار را مسئله ای که او مورد شاه در با بود نخواهد ناـگزیر

آورد.
زیانآورتر و وام دیگری خطرناـکتر از این نوع وام غیرمستقیم  گفت  باید ٬ این  وجود با
بینالمللی محروم مزایای رقابت  از را ایران  اقتصاد چنین معاملهای  اول ٬ مرحله  در است.
عمل یک وام معمولی که مالی ساده میباشد٬ مانند این معامله ٬ مرحله دوم ٬ در می سازد.
بلکه آینده شامل نمی شود به صورت ارزی در پرداخت وام به صورت مالی را و نمیکند
به تحویل قادر ایران  درحالتی که کشور عالمت سوال میبرد. زیر را تولیدات کل کشور
بـه آن ایـران  کـه  میدانـد حق خود بدون شک ٬ طرف مقابل قرارداد٬ نباشد٬ اولیه  مواد



تحویل آنها و به تولید که دولت ایران قادر موادی را مستقیم منابع و به طور تا اجازه بدهد
برداشت کند. و تولید خود نبوده است ٬

حضور که در ٬(Smend) اسمند براساس سخنان دکتر قبال ایران و سیاست آلمان در
به رساندم ٬ به اطالع شما اینجانب آن را و گردید ترکیه ایراد رئیس هیئت سیاسی کشور
با که ٬ دارد امید و دارد درنظر که دولت آلمان یک چنین برنامه ای را وضوح نشان می دهد
نـفوذ آمد٬ خواهد دولت پادشاهی ایران به وجود برابر بحرانهای آتی که در استفاده از
جمال با گفتوگوی خود در اسمند دکتر درحقیقت ٬ کنند. محکمتر این کشور در را خود
دولت جهت گسترش روابط اقتصادی با شتاب دولت آلمان در (J.Husnu) که از حسنو
چـنین شگـفتی نـموده بـود٬ دولت ایـران ابـراز نـیاز پیشفروش کاالهای مـورد ایران و
دولت بـا روابط خود در ما و نویدبخش میباشد ”آینده اقتصادی ایران بسیار میگوید:
این است که سیاست اهمیت دارد اینجا هرچیزی در آنچه که پیش از ایران شتابی نداریم ؛
به را تالشها و روزی ثمره این سرمایه ـگذاریها سرانجام ٬ ما٬ تأمل است. و مستلزم صبر
بـه میان افرادی کـه عـالقه مند در و این سخنان بدون نتیجه نبود دست خواهیم آورد.“

تبلیغات جالبی داشت. بازتاب و بودند برقراری این سیاستها
در شتاب داور افزایش سریع تولیدات بود. داور سیاست اقتصادی علی اـکبر بنابراین ٬
بخشهای صنایع دست بـه بـرقراری انـحصارات برخی از در که او باعث شد این راستا

دولتی بزند.
افزایش نیز را کیفیت آنها و حجم تولیدات بیفزاید بر این طریق ٬ از که ٬ بود وی امیدوار
دارد انداختن سـرمایههای هـنگفتی کـه دراخـتیار به کار که با این گمان بود بر او دهد.
بـه راه کـه سـرمایههای خـصوصی قـادر تولیدی بزرگی را شرکتهای صنعتی ـ میتواند
بهرهبرداری نماید. آنها به صورت اقتصادی مناسبی از و کند دایر نیستند انداختن آنها

زمینه مسائل (Belin) در بستن رهنمودهای بلن به کار از داور علی اـکبر طرف دیگر٬ از
به ایران با طی مسافرت خود در بلن این رهنمودهای اقتصادی را مالی اجتناب ورزید.
نبستن رهنمودهای بـلن را علت اصلی به کار میان نهاده بود. رئیس بانک ملی ایران در
[ رضاقلی] امیرخسروی (رئیس بانک ملی) تیمسار دارایی و رقابتی که بین وزیر در باید

نمود. جستوجو داشت ٬ وجود
بردن نرخ ارزش ریال باال که از یک چنین موقعیتی بلن به دولت ایران توصیه کرد در
فلز دو سیاست پولی مبتنی بر مورد در که به ـدنبال اعمال سیاست یکجانبه دولت آمریکا ـ 



و سفید فلز ذخایر جهت بهرهبرداری از در بازارهای جهانی و در (bimetallist) این کشور

که این فرصت استثنایی ٬ از ولی داور استفاده کند؛ آمده بود٬ standard به وجود gold

نکرد. استفاده  نمیشد٬ تکرار دیگر بدون شک 
پول ایران به شتاب زیادی افزایش مییافت و خارجی با احتیاجات دولت ایران به ارز
برای جلوگیری که شاه  دست میداد از را ارزش خود علت نداشتن پشتوانه رسمی طال٬
بـه نـظارت داور داد. دارایی اخطار اوضاع آشفته مالی به وزیر سقوط ارزش ریال و از
دمکـراتـیک بـا دولتهای غـیر برخورد این امری است که در مبادالت ارزی اقدام نمود.
بسیاری از مانند وی نیز٬ می آید. قوانین سیاست اقتصادی به وجود با نابسامان و اقتصاد
یک چنین زمینه هایی در قدرت در و گرفتن زور که به کار قربانی توهماتی گردید افراد٬
به توسط تیمورتاش امتحان داور٬ قبل از مبادالت ارزی ٬ نظارت بر میگردد. انسان متبلور
شکست تأسف آوری ٬ و غم انگیز به طور اجرای این سیاست ٬ تیمورتاش در شده بود.
باجههای به خریدن ارزهایی که از آزاد بازار در شد به طوری که بانک ملی مجبور خورد

اقدام نماید. بانک ملی خارج می شد٬
تصویب قوانین مناسب و با ارزی ٬ هرگونه فرار که برای جلوگیری از میکرد فکر داور
دام در بـنابرایـن ٬ شکست تیمورتاش اجتناب ورزد. تکرار از شد موفق خواهد محکم ٬
صادرکنندگان تولیدات تقلب ٬ برای جلوگیری از او دولتی افتاد. دخالت سیاست اقتصاد
بانک ملی بـه در را که معادل ارزش ریالی کاالهای صادراتی خود کرد مجبور را ـکشور
طرف که از ارزهایی را آنها گذشت شش ماه ٬ پس از عنوان ضمانت به ودیعه بسپارند.
صادراتی را تجارت آزاد اجرای این سیاست ٬ به بانک اعالم می نمایند. گرفته اند خریدار
انحصارات دولتـی و و که شرکتها کشانید به آنجا را یک چنین سیاستی داور فلج نمود.
که افزایش بی سابقه این دیری نپایید سازد. متمرکز دست خود واردات رادر صادرات و
دچـار را صـادق اوضـاع اقـتصادی کشـور و نداشتن مسئوالن کـارآمـد وجود و شرکتها
خودش نیز سرانجام ٬ که ٬ مسئول چنین وضعی می دانستند همه وی را هرجومرج نمود.

قربانی این نابسامانیهای اقتصادی گردید.
اجرای برنامههای در داور بگوییم علیاـکبر واقعیت نیست اـگر از این دور وانگهی ٬
تجربیات تکیه بر وی با بود. اجتماعی خود عقاید و افکار حدودی تحت تأثیر اقتصادی تا
که قبضه به این نتیجه رسیده بود حکومتهای فاشیستی ٬ شوروی و جماهیر اتحاد ـکشور
سوی دولت یک حرکت مثبت به حساب ملی از ـکردن تدریجی تمام بخشهای اقتصاد



کشور زیرا ایران همسازی دارد؛ اوضاع کشور با راهحل کامًال و این تفکر او به نظر میآید.
نـمیتوانست او بـدین تـرتیب ٬ شیوههای جوامع صنعتی است. متخصص و ایران فاقد
ابـتکارات بـخش و بـه فـعالیتها برطبق خواسته های شاه برای تـوسعه اقـتصادی کشـور

خصوصی تکیه کند.
مـیگفتیم که به او بدین معنا عالمت سؤال میبردیم ٬ زیر زمانی که سیاست وی را
مالیات منابع مالی که از برخی از و به نابودی میکشاند اعمال چنین سیاستی پیشهوران را
جـواب مـیگفت کـه سـرنوشت در داور بـین مـی رود٬ از حـاصل مـی شود بــردرآمــد
مالکان امـوال مورد در همین موضوع نیز و واسطه های تجاری برای وی اهمیتی ندارد
بـه ٬ این طریق  از و٬ کشت کنند بروند که  است  بهتر آنان  صادق میباشد. نیز غیرمنقول 

کمک کنند. افزایش تولیدات کشور
دادن امکانات مناسب به طبقه روستاییان وضع با تا میگفت که تالش مینماید داور
محافظت واسطهها گزند طمع و حرص و از آنان را و بخشد بهبود کارشان را زندگی و

نماید.
سـر در را جامع و کامل طرح یک داور علیاـکبر که  میدهد نشان  کوتاه گزارش این
این طرح البته مفاد دنبال میکرده است . قابل تحسینی این طرح را پشتکار با و میپروراند
شده شکست دچار خود برنامههای اجرای در وی که گفت نمیتوان و است بحث قابل
بـه کـه  را برنامه فرصت الزم جهت تصحیح اشتباهات اجرایی خـود طرح  در زیرا بود؛
نکرد. پیدا مشاهده مینمود٬ اشتباهات را این  نیز وی  خود و می شدند زمان آشکار مرور
بپذیریم باید داشت٬ او عقاید به نسبت میتوان که  انتقادی از گذشته صورتو هر به
طرف از داشت . بیتجربه اتکا صالحیت و کارمندان فاقد و ـکه این وزیردارایی به افراد
و تـنگنا در را داور برای تـحقق خـواسـتههای خـود٬ ایران  عجله شاه  بیصبری و دیگر٬

داده بود. وضعیت نامساعدی قرار
فـردی او دارایی شخصیت دلنشینی داشت. وزیر کمبودها٬ به رغم این اشتباهات و
و اندیشهای باز و شهامت بود با داور وطنپرست بود. بسیار صادق و کار٬ در پویا فعال و
که بدون مـوافـقت وی بود چنان نفوذی برخوردار میان هیئت وزیران از روشن داشت .
سـریع مـوضعگیری به طـور می دانست چگونه و او هیچگونه تصمیمی گرفته نمی شد.
همیشه بر وقتی که قولی می داد داور افزون برآن ٬ بماند. پابرجا موضع خود در و نماید

می ماند. وفادار قول خود  سر



داور٬ علی اـکبر )؛ سیلوی تهران (1316 از بازدید پهلوی در محمدرضا رضاشاه و
[ 130476-275م] دارند حکمت حضور علی اصغر جم و محمود

ایران صحنه سیاست کشور تأسفآوری در به طرز که مرگ داور میباشد این نظر از
اثـری چنان  وی  همکاران میان  در وی  مرگ  از ناشی  وحشت  و ترس میشود. احساس 
مـورد تصمیمگیری در و بپذیرند مسئولیتی را کمتر ـگذاشته که وزیران جرئت نمیکنند
ایـن کـمیسیون بـه آن کـمیسیون حـواله مـیکنند. از را کم اهمیتترین امور سادهترین و
عزیمت رضاشاه به جنوب به تصویب مجلس قبل از بودجه سال ٬ بدین ـترتیب هرچند
یک چـنین و به تهران پرداخت نگـردید مراجعت شاه  تا ولی هیچ هزینهای  رسیده بود
برای پی بردن به حالت وحشتی که کرد. تأخیر دچار را یک ماه پرداختها وضعیتی بیش از



کـه فـعالیتهای دولت ایران حکمفرماست به نمونههای بسیاری میتوان اشـاره کـرد در
سـنتی فـعالیتهای وزارتـخانههای ایـران برکندی پرسابقه و فلج نموده است و دولت را

افزوده است.
که مقام میتوانیم خطوط کلی توسعه اقتصادی ایران را٬ این واقعه ٬ بروز اـکنون پس از
شدید قبال این واقعه بسیار واـکنش شاه در مشاهده کنیم. سلطنت ترسیم نموده است ٬
سـیاست بـا مـتضاد کـه وی مـوضعی کـامًال موجب گـردید همین واـکنش شدید و بود
کارهای نیمه و تمام تالشها که همین امر کند اتخاذ سوی مرحوم داور برنامه ریزی شده از
بـررسی مـطالعه و را بدون اینکه کارهای مرحـوم داور شاه ٬ رضا داد. برباد تمام وی را
دادن دست بـه تـغییر بگـیرد٬ درنـظر را بدون اینکه نکات مثبت برنامههای او و نماید

آورد. خواهد زیانهای مالی هنگفتی به بار که قطعًا سیاست اقتصادی ای زد

تجارتآزاد بازگشتبه .1
بـه وجـود تجار میان قشر شرکت انحصاری یک نارضایتی عمومی در برنامه ایجاد
مـیان از را نتیجه امکان ادامه فـعالیت آنـها در و چنین سیاستی منابع درآمد زیرا آورد؛
بر افزون  ارسال شد. شاهنشاهی  به دربار شکایتهای متعددی  این راستا٬ در برمیداشت.
بیش آمد٬ مرجی که درپی اجرای برنامه این انحصارات به وجود هرج و و رسواییها آن ٬
ادامه دارد. هماـکنون تخریب آنها ساخت ؛ به این سیاست اقتصادی لطمه وارد پیش ٬ از
که تعطیل میلیون ریال بود سرمایه 300 شرکت کل ساختمان با اولین سازمان انحصاری ٬
کـارکنان فاقد یا خم کرد٬ قراردادهای ساختمانی کمر زیربار که در این شرکت ٬ ـگردید.
که این که جملگی این عوامل سبب شد بودند اینکه کارکنان آن فاسد یا و متخصص بود
بـه عـملیات را و سادهترین کارها نبود قادر اصوًال و ورشکسته شد سازمان خیلی زود
زندان به اـکنون در که  کلدانی به نام جمال بود اولین رئیس آن یک فرد درستی انجام بدهد.

میبرد. سر
واردات جـمله صـادرات پـنبه و از کـاالهای مـتعددی ٬ شرکت مرکزی کـه انـحصار
اهمیت از تدریج  به  داشت٬ دست  در را یدکی  لوازم  و ماشین  الستیک چرخ  اتوموبیل٬
درطـی دوران فـعالیتش عـدم کـفایت و ایـن شـرکت نـیز فـعالیتهایش کـاسته مـی شود.
کشور تحویل بنادر بدون اینکه امکانات پذیرش و به درستی نشان داد؛ را صالحیت خود
که آنجا از و نمود آمریکا کامیون از زیای اتومبیل و تعداد اقدام به خرید بگیرد٬ نظر در را  



کردن قطعات ماشین و سوار کشتی به اسکله و از را این شرکت امکانات تخلیه این کاالها
زیـادی مشکـالت بسـیار سـرانـجام بـا نداشت ٬ را کامیونها و راه اندازی این اتومبیلها یا
همان طوری سپس ٬ الستیک اتومبیل شد. کمبود ایران دچار بازار ابتدا در گردید. روبه رو
دسـتگاه 60 حـدود در به اطالع آن مقام محترم رسانیدهام ٬ نامه شماره 23 در ـکه قبًال
باقی خواهند آنجا در سالها و ماهها بدون شک ٬ افتاده و٬ شاهپور آبهای بندر اتومبیل در
که بدون آن غیرممکن یک نوع روغن مخصوص راهاندازی شوند با باید کامیونها ماند.
قبول نکرده ضمانت به راه انداختن شان را نیز کننده آنها کارخانه تولید و کنند٬ کار است
نوع کرایسلر دستگاه اتومبیل از به اطالع برسانم که نزدیک به 100 باید سرانجام ٬ است.
اطراف مـغازههای بـوشهر دوماه پیش بدون هیچ محافظتی در (chryslers) دولوکس از

به کندن چوبهای شروع کرده اند چوب هستند٬ کمبود که دچار مردم محل ٬ و افتاده اند
این کرد؛ تکه چوب بسنده نخواهند فقط به کندن چند این افراد صندوق محافظ ماشینها.
رفت و بین خواهند از این اتومبیلها نشود٬ تدابیری اتخاذ سریعًا که اـگر دارد وجود خطر

داشت. نخواهد وجود امکان فروش آنها دیگر
به ثـبت سـفارشات فـروشندگان اتـومبیلها اـکنون فعالیتهای شرکت مرکزی محدود

دریافت میکند. 5درصد این طریق مالیاتی بالغ بر از شده و محدود
هـمین سـرنوشت هـم گـریبانگیر و اعـالم شـد منحل  نیز آبیاری  انحصاری  شرکت 
طی هیئت ترک در ضمن ٬ در شد. خواهد شده ٬ دایر که جدیدًا شرکت انحصاری فرش ٬
بـا همچنین جـاده طـرابـوزان  نقل و موافقتنامه حمل و سر ایران بر دولت  با مذاـکراتش 
مرز نقل میان تهران و حمل و احداث یک شرکت جدید مورد مخالفت دولت ایران در
کـه سـیاست یک مقام مسئول وزارت دارایی اعـالم نـمود گردید. ترکیه روبهرو ایران و

فعالیتهای تجاری است. شاه مخالف دخالت دولت در جدید

پایان سیاست پرداخت وام .2
به تردید٬ بدون  و٬ شرکتهای صنعتی  ایجاد برای  افراد تشویق  جهت  داور٬ علیاـکبر
هـرچـه بـه طـوِر تـا داده بـود به بانکهای دولتی دستور فعال کردن گردش پول ٬ منظور
باز نیز اینجا در دادن وام دریغ نکنند. از و اندازند به کار را امکانات مالی خود ـگستردهتر٬
و زیان ایـن سـیاست خـیلی بـیشتر اجرای این سیاست بودیم و بی بندوباری در شاهد
پس تمام وامها به همین دلیل ٬ بود. سیاست تجارت آزاد استفاده از سوء از خطرناـکتر



فروش از نیز داور واـگذاری هرگونه وامی خودداری شود. که از رسید دستور و ـگرفته شد
سـرمایههای دولتـی شـرکتهای دولتـی از که درنتیجه ٬ زد سهام شرکتهای دولتی سرباز
و کمک سرمایههای دولتی تأسیس شده بودند با حالی که این شرکتها در محروم ماندند

به همین سرمایه های دولتی وابسته بود. ادامه حیات آنها
که به وارد این شرکت ٬ (Kala) صادق است. ”ـکاال“ شرکت فروش  مورد این وضع در
مـوقعیت بسـیار اـکـنون در غـیره مـیپرداخت ٬ کاالهای لوکس و لیکور٬ ـکردن شراب ٬

میبرد. به سر ناهنجاری 
آمـده اصفهان به وجود شهر در کاغذ ـکنسرسیومی برای تأسیس یک کارخانه تولید
یک شرکت فرانسـوی جـهت اجـرای بـرنامه های صـنعتی خـود این کنسرسیوم از بود.
است. سپرده شده  فراموشی  به دست  هم  برنامه  این  اینک  که  بود کرده  تقاضای همکاری 
به مصرف ضرر درصد 20 با که سرمایه آن را هستند اـکنون برنامهریزان این طرح درصدد

برسانند. برنامههای دیگر

توقف سیاست صنعتی کردن کشور .3
برابر در دربرداشت که رضاشاه را این نتیجه مثبت را دست کم ٬ داور٬ مرگ علی اـکبر
کـه بـه شـاه نبود آنقدر جسارت داور شهامت و دهد. قرار واقعیت اوضاع وخیم کشور
پـروژههای اقـتصادی و نیست هزینههای سـرسام آور ایران قادر کشور مملکت بگوید:
بدون این مسئله ٬ تحمل کند. برنامهریزی شده است ٬ که برای کشور صنعتی مختلفی را
بودجه سال 1937-38 از مهمی  بسیار که بخش  آهن  راه  گرفتن هزینههای ساختن  درنظر
منابع دولت را تسلیحات که رقم قابل توجهی از خرید یا و اختصاص می دهد به خود را
کارخانه چند نمایدو لوله توپ تولید بود یک مجتمع کامل ذوب آهن که قادر ـــ و 1میبلعد

5
بودن مفید ولی بازدهی و دولت بود؛ کار دستور در که دارای اهمیت کمتری بودند٬ دیگر
کـه پس از همین زمان شاه ایران اعالم کـرد در بود. تردید این واحدهای صنعتی مورد
بـا و شـد شـروع خـواهـد ساختن راه آهن تهران به تـبریز راه آهن سراسری ٬ خاتمه کار
مذاـکراتی صـورت مقامات دولت ترکیه جهت اتصال این خط آهن به خط آهن دیاربکر
حـالی کـه ایـران بـرای سـاختن راه آهـن در می رسد چنین به نظر بنابراین ٬ ـگرفته است.
اقتصادی تحمل نموده است بدون اینکه درجهت نظر از زیادی را فشار سراسری کشور
به برنامههای درست برعکس ٬ بدهد؛ اقتصادی فرصتی به خود نیروهای مالی و  تجدید



که مرگ وزیر می رسد چنین به نظر بدینترتیب ٬ و٬ ادامه داد. اقتصادی خود صنعتی و
سخنان اقتصادی سوق داد. کردن درباره برنامههای صنعتی و به فکر رضاشاه را دارایی ٬
وی گفته که بـه انـدازه قابل تأمل میباشد. شاه ایران درطی مسافرتش به جنوب کشور
به سوی تالشهای ملت ایران باید این ٬ از بعد کارخانه تأسیس نموده ایم و٬ کشور ـکافی در
بـودجه ٬ بـودن سـخنان وی  بـه رغـم مـنطقی  معذالک  تولیدات کشاورزی جلب گردد.
مـقایسه بـا در بـودجه آن سـال ٬ درحقیقت ٬ بود؛ تضاد در این گفتهها با تصویبی کشور

افزایش یافته بود. درصد 25 بودجه سال گذشته ٬
گرفته این بودجه مالحظه میکنیم که اعتبارات قابل توجهی برای تسلیحات درنظر در
پـیشبینی مـاسکگاز میلیون ریال برای ساختن یک کارخانه تولید مبلغ 9 شده است و
میلیون ریال 30 بالغ بر سال گذشته ٬ مانند اعتبارات کشاورزی ٬ عوض ٬ در شده است.

میباشد.
صـداقت نشـان گـفته های خـود رضاشاه در آیا سوال کرد خود میتوان از بنابراین ٬
یا جلب نماید؟ مردم را یک چنین سخنانی رضایت خاطر نمیخواسته با او آیا می دهد؟
تدوین تهیه و از این سخنان نشان دهنده خط مشی سیاسی جدیدی است که شاه بعد آیا

بودجه امسال انتخاب کرده است؟

تهاتری) :clearing) سیاست بازرگانی کلیرینگ .4
به گـمانم هـیچگونه تـصمیم قـاطع و کنیم . است که اظهارنظر زود این باره هنوز در
بین بی ثباتی در و یک حالت تردید این ٬ وجود با نشده است . این زمینه اتخاذ روشنی در
به سه ماه پیش بنا که از همتای سوئیسی من ٬ این باره دیده می شود. دولتمردان ایران در
یک به انعقاد تجارت ایران است تا وزیر حال مذاـکره با در درخواست دولت متبوع خود
افکـار اخـیرمان گـفت تـغییراتـی در دیـدار در موافقتنامه بازرگانی تهاتری موفق گردد٬

ایران مشاهده کرده است. مسئوالن امور
وثیقی کفیل وزارت تجارت خواسته که به از همتای سویسی من ٬ ٬ (Daeniker) دنیکر
بازرگانی سیاست  اساس  تهاتری  قرارداد هم  هنوز آیا نماید اعالم  روشن  و صریح  طور
این ”اـکنون بدون شک ٬ جواب میگوید: وثیقی در خیر؟ یا دولت ایران راتشکیل می دهد
ولی من نمیتوانم مدعی باشم رکن اصلی سیاست بازرگانی ایران است ٬ نوع قراردادها

نماییم.“ پیروی سیاست این  از هم باز ما فردا ـکه



نـابسامانی وارد احـوال نـامشخص و یک چنین اوضـاع و بدیهی است که در ـکامًال
پـیش که به نفع این کشـور آلمان ٬ تهاتری با ولی قرارداد دولت ایران نشویم ؛ مذاـکره با
چـنین تـالشهایی بـه رسیده است و اعتبارات کاالها می رفت (این رابطه تجاری به مرز
اـکنون به حالت راـکد هنگام مسافرتش به تهران صورت گرفت)٬ شاخت در همت دکتر

درآمده است.
میان در و پیروی میکند دیگری  قواعد قوانین و از روسیه  ایران و بین  روابط تجاری 

صورت بگیرد. پایاپای نمیتواند معامالت  به جز روابط تجاری دیگری  کشور دو
کردم انحصاری گفتوگو با پیشنهادهای جالب جنابعالی ٬ قبل از ما٬ کشور مورد در اما
مذاـکرات با برقراری مجدد از من خواسته بودید آن از دریافت تلگرافی که در پس از و
انحصاری خوداری کنم ٬ کشورمان به تهران ٬ (Bodar) سفیر بودار ورود مقامات ایرانی تا
این پیشنهادها که  دارد امیدوجود این  بیش  من کم و در کرد. بهترین وجهی تشکر به  من  از
دوستانهتری استقبال کند. ایران به نحو جدیدمان در سفیر از و آرام نماید شاه را بتواند

و تـهاتری بـه آزادی تـجارت لطـمه مـی زند روشن است که سیاست قرارداد ـکامًال
کنار این سیاست تجاری را باید خیالش راحت باشد٬ میخواهد چنانچه رضاشاه واقعًا
از دارد قـصد بـه چـنین کـاری است و که وی عالقهمند نشان می دهد شواهد بگذارد؛
آلوده سیاست تـجاری را خود حد ولی وی بیش از سیاست تجاری قبلی پیروی نماید
این سیاست از ایران را به سهولت اقتصاد به همین دلیل نمیتواند تهاتری نموده است و

نجات دهد.
جمع آوری مـحصوالت کشـاورزی سـال تا باید آلمانی ٬ برای بازپرداخت کلیرینگ ٬
تـرمیم پـرکردن و تولیدات آینده مـیبایستی بـه مـنظور بخشی از زیرا کرد؛ آینده صبر
بـرده به کار دارد٬ آلمان وجود بازپرداختهای ایران به کشور ـکسریای که هم اـکنون در

شود.
بدیهی است که برای کشوری مثل ایران سیستم ”موازنـه خـالص “ کامًال به هرحال ٬
آن مـحتاطانه از بـه شـرط ایـنکه دولت ایـران بـتوانـد امتیازات بـهتری مـیباشد دارای 
شد؛ میکنم که این دوره بیثباتی فعلی سپری خواهد فکر بنابراین ٬ بهرهبرداری نماید.
کـه دارای قـدرت تـصمیم گیری اراده ٬ با و کارآمد زمانی که یک شخصیت قابل و تا اما
مشکل دولت ایران بسیار همه اینگونه مذاـکرات با نکند٬ پر را داور جای علی اـکبر باشد٬
اهمیت کلیرینگ آلمان کاسته نشود٬ از بیم آن است که نه تنها به همین دلیل ٬ بود.  خواهد



[ 130438-275م] ( 1315) داور علی اـکبر رضاشاه و

البـته سـیاست اقـتصادی تـهاتری مـلموس ایران توسعه یـابد. این سیاست در بلکه باز
یک چون  نمیشود؛ آن  برداشتن  میان  از برای  تالش چندانی  هم  این جهت  به  و میباشد
به مزاج این روش  اینکه  مهمتر میرسد؛ به نظر برای تجارت  بدون زحمت  راهحل ساده و
توسل به این سیاست دیگر آنان با است. ایران سازگارتر اقتصادی کشور مسئوالن امور
مذاـکرات جدیدی خارجی و تهیه ارز گرفتن وام ٬ مورد پادشاه ایران در با نیستند مجبور
چنانچه نمایندگان دولت آلمـان کنند. گفتوگو ایشان نتیجه خطرناـکی دربردارد٬ بر ـکه 
خواهند قادر بدون تردید٬ جویند٬ این نقطه ضعف روحی مسئوالن ایرانی سود از بتوانند

به دست بیاورند. این کشور از منافع هنگفتی را بود

سیاست پولی .5
بـاال در به نظارت ارزی پایان دهـد. باید بازگشت به سیاست آزادی تجارت قاعدتًا
شـد ناـگزیر نظارت کند٬ معامالت ارزی را بتواند برای اینکه بهتر اشاره نمودم که داور



اـکنون سخنان زیادی در به همین سبب ٬ دولت درآورد. به انحصار واردات را صادرات و
ولی بـه زبانهاست ؛ سر کردن آن بر الاقل مالیمتر یا حذف قانون نظارت ارزی و مورد

گذاشته شود. ایران کنار نظرم چنین سیاستی به زودی در
بـرای اجـرای ایران احسـاس مـی شود. محسوسی در به طور ارزی  کمبود واقع ٬ در
که حـذف نـظارت ارزی مـوجب دارد وجود برنامههای مختلف چنان احتیاجی به ارز
بازار آنچه که در حتی از ارزش پول کشور و شد خواهد ارزش پول کشور سقوط شدید
دولت و بنابراین ٬ نرخ رسمی) از پایینتر درصد 25) آمد خواهد پایینتر سیاه رایج است 
تا بگذارند اختیار در قابل مالحظهای ارز مقدار ابتدای کار٬ حداقل در بانک میبایستی ٬
شـد٬ خـواهـد روبـهرو آنـها دولت بـا ابتدا که در تقاضاهای فوقالعاده ارزی را٬ بتواند
کشورهای خارجی پیش خواهد یک چنین حالتی مسئله گرفتن وام از در و باشد جوابگو

آمد.
وامـهای مسـائل مـالی و رویارویی بـا اینکه سیاستهای قانعانه رضاشاه در جالبتر
مـحافل مـالی ایران در مالی کشور به اعتبار میرفت ٬ برخالف آنچه که انتظار خارجی ٬
دست دادن بسـیاری از از و گـرفتاریها نـظارت ارزی ٬ سـاخت ؛ بینالمـللی لطـمه وارد
برانگیخت که وضعیت بین این افراد در احساسی را و آورد به وجود بازرگانان خارجی را
جامه عمل نیست به تمام تعهدات خود قادر این کشور ایران نابسامان است و مالی کشور
اضـاع مـالی کشـور بـر دولت ایران کامًال درحالی که واقعیت امرچنین نیست . بپوشاند.
خـواست اراده و نـاشی از مـی رود کـلنجار آنها که اـکنون با مشکالتی را مسلط است و
پیشپای وی راه حلهای سادهای که در از وی نمیخواهد زیرا شخص رضاشاه میباشد؛

بهره جوید! قرارداد
جهت دادن وام به ایران پیشنهادهای عملیای در آمریکا انگلستان و به هرصورت ٬
به پیش  از ایران بیش  پادشاه  که  این وام شرایطی گذاشتهاند برای دادن  اما ارائه دادهاند؛
به را بازرسان مالی آنها که مشاوران و رضاشاه خواستهاند از واقع ٬ در داد. آن تن نخواهد
میلیون لیره استرلینگ انگلستان وامی به مبلغ 20 غیرموثق ٬ طبق اخبار استخدام درآورد.
میلیون به 8 میلیون آن به صورت کاالهای انگلیسی و نموده است که 12 به ایران پیشنهاد

شد. صورت نقدی پرداخت خواهد
متوجه شـده است بودن واقعی وام را که پادشاه ایران مفید دارد این احتمال وجود
کشـورهای خـارجـی تـقاضای وام از که هـرگز رسمی اعالم می دارد  ولی چون به طور



قبلیاش عمل که برخالف عقاید میباشد دشوار امروزه برای او بنابراین ٬ کرد٬ نخواهد
و٬ حـفظ کـند را ظـاهر ماهرانه به وی امکان بـدهد به کاربردن یک ترفند شاید نماید.

به گرفتن وام تن دهد. ٬ سرانجام 
آنها شاید این زمینه بیاطالع هستم ؛ برنامههای گروههای مالی کشورمان در من از
غـیرممکن بـه نـظر ایـن ٬ وجـود بـا عالقه ای به اجرای این برنامه مالی نداشته بـاشند؛
مازندران مناطق گیالن و اـکتشاف نفت در گرفتن امتیاز با که دادن وام به ایران را نمیرسد
ایـن تـالشهایی در که ما ارزش دارد اهمیت یک چنین معاملهای آنقدر مرتبط بسازیم ٬

جهت به عمل آوریم.
درپـیش کشورهای خارجی را خواهان این هستیم که ایران سیاست گرفتن وام از ما
داشت بـه آن امکـان خواهـد ایران دراختیار بدین ترتیب ٬ اعتبارات مالی ای که ٬ بگیرد.
آلمان کشور با روابط اقتصادیاش را و بازیابد را آزادی اقتصادی خود مجددًا داد خواهد
را خود نیاز سهولت بیشتری کارشناسان خارجی مورد با و روسیه قطع نماید حتی با و
فشارهایی که هم اـکنون بردوش مردم از میتواند این وامها سرانجام اینکه ٬ استخدام کند.

به تدریج بکاهند. سنگینی میکنند٬




