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سياست اقتصادي دولت فروغي پس از اشغال ايران در شهريور1320
چکيده
محمد علي فروغي ،شخصيتي چند وجهي است .نقش سياسي که او در ي هي از حسها تهري
دورههاي تاريخي ايران ب عهده گرفت ،کاري نبود ک هر سياستمداري بتواند ب عهده گيرد .ي ي از
موضوعات مورد مناقش در تاريخ ايران کاهش ارزش ريال توسط دولت فروغيبالفاصل پس از اشغال
ايران توسط نيروهاي متّفقي است .دکتر مشرّف نفيسي وزير دارايي کابين فروغي کسي اسهت که
اي کاهش ارزش را ب وي نسبت ميدهند و ب شدّت مورد انتقاد قرار گرفت است ،حتي بعضهي وي
را خائ و عامل بيگان دانست اند .از طرف ديگراو از اي تصميم دفاع کرده و معتقد اسهت نهر ههاي
مبادل هيچ کاهش ارزشي نداشت است .اوضاع اقتصادي ايران طي جنه

جههاني دوّم کمتهر مهورد

توج قرار گرفت است و کمتر بررسي شده است .هدف از مقال حاضر بررسي اي موضهوع از طريه
کاهش جنجال برانگيز ارزش ريال در آن مقطع ميباشد.
کليد واژه ها :سياست اقتصادي ،کاهش ارزش ،نر ارز ،محمد علي فروغي.
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مقدمه
در هر کشور مقدار نقدينگي بايد متناسب با مقدار توليد آن کشور باشد لذا چنانچه دولتهي حجهم
پول کشور را بيشتر از مقدار رشد توليد زياد کند ،سطح قيمتها باال خواهد رفت .متاسفان از گذشهت
دور تاکنون مش ل افزايش نامتناسب نقدينگي در کشور ما وجود داشت است .تمرکز ما در اي مقال
افزايش نقدينگي در سالهاي پس از اشغال ايران در طي جن

جهاني دوم است .حضور متفقهي در

ايران و نيازشان ب پول ايراني ،موجب افزايش شديد انتشار اس نا
مبلغ  1550ميليون ريال اس نا
ريال افزايش يافت.

شد .ايهران در شههريور 1320

چاپ کرد ،اما در آبان ماه سال بعد اي مبلغ ب بيش از  3ميليارد

1

براي فهم بهتر تاريخ اقتصادي ايران طي جن

جهاني دوّم ،اي مقال دو موضهوع ديگهر را ههم

بررسي ميکند .اوّل همانطور ک مشاهده خواهد شد نيروهايي که نقهش منتقهد دولهت را در ايه
سالها بازي کردهاند .نفيسي اولي فردي بود ک اي برنام را سهازماندهي کهرد درحهاليکه دکتهر
مصدق کسيک محبوبيت خيلي بيشتري نسبت ب نفيسي داشت و بعدها نهضت ملي شهدن نفهت را
رهبري کرد ،منتقد سياست پولي دولت بود .عموماً دو دست متفاوت از سياست و برخهورد بها مسهائل
عمومي در ايران وجود داشت .دست اول براسا

عقهل و منطه و واقعيهت و دسهت دوم به وسهيل

انگيزش احساسات روحي و زياده روي در مطالبات و برچسب زدن ب ههر نيهروي رقيبهي به عنهوان
عامل بيگان حرکت ميکردند.
محمد علي فروغي کسي ک پس از اشغال ايران نخست وزير شد و با مذاکره کشور را در شهرايط
دشوار هدايت کرد و احمد قوام کسي ک يک تن باعث نجات آذربايجان شد جزو سياستمداران گهروه
اول هستند .اما از سياستمداران مشهور نوع دوم ميتوان از دکتر مصدق نهام بهرد .نيهازي به گفهت
نيست ک در ايران و شايد در کل خاورميان گروه دوم هميش محبوبيت بيشتري دارند .براي بررسي
و روشه شههدن علههت کههاهش ارزش پههول ملّهي بايههد خصوصهيّات بههازيگران مختله و معلومههات
اقتصاديشان را بررسي کنيم.
موضوع دوم ک مناقش کاهش ارزش پول را روش ميکند بررسي اوضاع اقتصادي فعلي ايهران
است .از اوايل ده  30هنگاميک دولت ايران انحصار بر تجهارت خهارجي و کنتهرل نهر ههاي ارز
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خارجي را برعهده داشت مسائل خرافي و مبهم ب جاي خردورزي اقتصادي تعيي کننده سياست ارزي
در ايران بوده است .در اينجا بسياري از سوء برداشتها دربارهي نهر ههاي ارز و آاهارش در اقتصهاد
ايران وجود دارد .بسياري از مش الت اقتصادي ک ايران در سالهاي اخير از آن رنج ميبرد ب خاطر
همي سوء برداشتهاي مختل است.

2

مقال ي حاضر با استفاده از يک بحث تاريخي در مورد نر هاي ارز خارجي و روشه کهردن ايه
سوء برداشتها ب دنبال اي است ک فهم بهتر مسائل اقتصادي را ب دست دههد و کمهک کنهد که
مردم و دولت خردمندان تر و عقالئي تصهميم بگيرنهد .در  25آگوسهت  1941نيروههاي روسهي و
بريتانيا ب ايران حمل کردند .عاملي ک باعث شده بود بيطرفي ايران در جن

ناديهده گرفته شهود

وجود تعداد زياد ت نسي و کارکنان آلماني شاغل در دولت ايران بود ،و نيازي بود ک ب يهک مسهير
انتقال کمکهاي آمري ا ب روسي -ک ب دست ارتش آلمان صدمات زيادي ديده بود -وجود داشهت.
شايد عامل مهم تر از ديد بريتانيا حفظ امنيت موقعيت بريتانيا در منطق ب خصوص ميدانهاي نفتهي
و آرزوي هم اري با روسي در روزهاي اول اتحاد بود 3 .دو روز بعد از اشغال محمد علي فروغي فهرد
تحصيلکردهاي ک مورد احترام هم طرفها بود نخست وزير شهد .فروغهي از اواخهر سهال 1935
خارج از دنياي سياست بود.
دولت فروغي و اشغال ايران
در شهريور1320رضاشاه از سلطنت کنارهگيري کرد و پسر  22سهال اش جهاي او را گرفهت .بها
نشست شاه جوان بر تخت ،در مهر همان سال فروغي کابين ي جديد خود را ک مشرف نفيسي ههم
وزير دارايي آن بود ب مجلس معرّفي کرد .در  28سپتامبر کابين فرمان برقراري نر ارز از قرار ههر
دالر  35ريال و هر پوند استرلين
 128-130ريال کاهش يافت.

 140ريال را صادر کرد .اي نر ها بعداً ب  32تا  32/5ريال و
4

فروغي با نيروهاي متفقي تواف کرد و آنها تعهد کردند ک ب تماميت ارضي و اسهتقالل ايهران
احترام بگذارند و  6ماه بعد از پايان جن

ايران را ترک کنند .دولت ايهران ههم توافه کهرد که بها

متفقي هم اري داشت باشد و ب آنها اجازه دهد از جادهها و تأسيسات حمل و نقل و شب

ارتباطي
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کشور و خطوط انتقال استفاده کنند .ب متفقي اجازه داده شد تا نيروهايشان را در ايران نگ دارنهد و
ب هر سو ک خواستند جاب جا کنند اما نبايد نيرويي اشغال گهر باشهند و زنهدگي اقتصهادي کشهور را
مختل کنند .ايران تسهيالت الزم را براي عمليات متفقي فراهم کرد و مجلس اي موافقهتنامه را
در  28ژانوي  1942تصويب کرد و در روز بعد ب امضاء رساند.

5

از روز اول اشغال ،متفقي براي تأمي مخارج خود نياز ب ريال داشتند .نيروهاي بريتانيهايي پونهد
ب بانک ملي ايران ميفروختند و در عوض ريهال تحويهل مهيگرفتنهد .نيروههاي روسهي

استرلين

موافقتنام اي با ايران ب امضا رساندند ک در ازاي دريافت ريال ،کاال ب ايران بفروشند.

6

ب خاطر اي تقاضاي اضافي و ب خاطر استقراض دولت ايران از بانک ملي ب دليل کسر بودج اش،
مقدار پول در گردش از  1/2ميليارد ريال در ابتداي سال  1320ب  1/7ميليارد ريال در پايان سال
بعد افزايش يافت ،چيزي حدود  42/9درصد .اي روند در سال هاي بعد سرعت بيشتري هم گرفهت
ب طوريک مبلغ پول در گردش ب  6 ،3/7و  6/6ميليهارد ريهال در سهالههاي  1944 ،1943و
 1945افزايش يافت .ب زبان ديگر حجم پول در گهردش  4/5برابهر شهد يها حهدود  %53سهاالن
افزايش يافت .در نتيج شاخص قيمت کاالهاي مصرفي  4برابر يا ب صورت ساالن بهيش از %50
زياد شد.

7

سياست ارزي ايران در دوران اشغال:
براي فهميدن بقي ماجرا بايد مقداري دربارهي تغييرات نهر ارز خهارجي در زمهان اشهغال ايهران
توضيح دهيم .در آن زمان قواني ب قدري پيچيده بود ک براي يک متخصص هم سردرآوردن از آن
مش ل بود .ب طور خالص ميتوان اي قواني را ب صورت زيهر خالصه کهرد 8 .در اوايهل 1931
مجلس دو متمم قانوني در مورد انحصار تجارت خارجي براي دولت تصويب کرد .بر طب قانون دوّم
واردات هر کااليي مشروط بود ب صادرات يک کاالي ايراني ب عالوه ب دولت اجازه داده شده بود تا
ح واردات کاالههايي را داشهت باشهد که توسهط افهراد يها شهرکتههاي خصهوص مم ه نبهود.
يک سري تصميم هاي دولت باعث تحميل کنترلههاي مختلفهي روي نهر ارز شهد و تعيهي نهر
رسمي مبادل ارزهاي پوند و دالر ب وسيل دولت انجام ميگرفت .در آن زمان يک نر رسمي و يک
نر بازار آزاد وجود داشت.
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صادرکنندگان مجبور بودند ک ارز خارجي خود را ب بانک بفروشند و در عوض با توج به ارزش
ارز خارجيشان گواهي دريافت ميکردند ک نشان ميداد آنها کاال و خدمات ب خارج صادر کردهانهد
اگر چ مبلغ نوشت شده در اي گواهي معادل  %50ارزش واقعي ارز خارجي فروخت شده به بانهک
بود .واردکنندگان مجبور بودند براي واردکردن کاال ب همان ميزان از اي گواهينام ها داشت باشهند
بنابراي صادرکنندگان ميتوانستند از اي گواهي براي واردات کاال اسهتفاده کننهد يها آن را به وارد
کنندگان ديگر بفروشند.
مثال زير وضعيت نر ارزي را که صهادرکنندگان و واردکننهدگان بها آن مواجه بودنهد ،نشهان
ميدهد .در اواسط سال  1939نر مبادل ارز  80/5ريال و گواهينام  125ريال و مجهوز واردات
 12/1ريال براي هر پوند بود9 .بنابراي يک صادرکننده  143ريال براي هر پوند دريافت مهيکهرد
( 80/5ريال نر رسمي ب عالوهي نيمي از  125ريال ارزش گهواهي و واردکننهده  217/6ريهال
براي هر پوند ميپرداخت ( 80/5ريال ارزش رسمي پوند ب عالوه  125ريال بهراي خريهد گهواهي
ب عالوه  12/1ريال براي مجوز واردات  .توج کنيد ک اي مقادير تقريبي هسهتند زيهرا کهارمزد و
قيمت خريد و فروش پوند هم با هم متفاوت بود .ب عالوه براي برخي اقالم صهادراتي و ارز فروخته
شده ب وسيل توريستها يا کارمندان خارجي سفارتخان ها گواهينام به مقهدار  %100ارزش نهر
مبادل يا نر ارز فروخت مي شد بنابراي  ،اي دست از صادرکنندگان يا کسانيک درآمهد ارز خهارجي
داشتند  205/5ريال ب ازاي ههر پونهد دريافهت مهيکردنهد .نيهازي به گفهت نيسهت که درآمهد
صادرکنندگان و مخارج واردکنندگان با توج ب نر ارز رسمي يا ارزش گواهينام متغير بود .بنابراي
خواننده مم

است با عددهاي مختلفي از سوي دکتر نفيسي يا سر ريدر بهوالرد در ادامه ي بحهث

مواج شود .موضوعات متعددي در ارتباط با نر ارز بايد مورد توج قرار گيرد .اوال نرخهاي باال اابت
نبودند و در طول زمان نوسان داشتند .ب عالوه مقررات از يک گروه ب گروه ديگر يا از يک کاال به
کاالي ديگر متفاوت بود .اانياً سهم قابل توجهي از مبادل خارجي با شوروي و آلمان بود .ک اي داد
و ستدها بيشتر ب صورت تهاتري(کاال ب کاال بودو هر کشور با همان نرخي ک کاال وارد مهيکهرد،
کاال صادر ميکرد بنابراي آنها تحت تأاير نر ارز نبودند .االثاً در آن زمان معموالً هميشه تقاضهاي
اضافي براي ارز خارجي وجود داشت و بازار سياه براي آن بود .سرانجام دولت يا شرکتههاي دولتهي
براي صادرات و واردات برخي اقالم قدرت انحصاري داشتند.

10
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باز گرديم ب تابستان و پائيز  .1941نر هاي رسمي ارز اعالم شده ب وسيل دولهت فروغهي به
صورتي تنظيم نشده بود ک موجب تورم باالدر کشور شهود .در  18ژانويه  1942معهاون مجلهس
نماينده کاشان ،ابوالقاسم نراقي ،سؤالي را از وزير مالي پرسيد.

11

پيشبيني او موجب بحث ها و انتقادات بعدي در مورد کاهش ارزش پول شد بنابراي چنهدي بهار
ت رار شد .او سؤال مي کرد ک چون قواني طوري تعيي شدهاند ک ارزش يک ريال برابر بها 4/14
نقره بايد باشد .بنابراي قيمت يک پوند استرلين

قيمت بازاري نقهره در

نسبت ب ريال بايد براسا

لندن تعيي شود .در عوض کابين ح م داده بود ک نر مبادل پوند از  67ريال به  140و گهاهي
 190ريال افزايش يابد و اي مربوط ب زماني بود ک پوند فراواني در ايهران وجهود داشهت .نراقهي
تصدي مي کند با وجودي ک قواني قديمي واردکنندگان را ملزم ب اخذ گواهينامه بهراي به دسهت
آوردن ارز خارجي ميکند ،قيمت اي گواهينام بايد ب اندازهي نر رسمي ارز افزايش يابد .امّها ايه
موضوع نمي تواند توجيهي براي تصميم وزير مالي باشد .براي اي موضوع ،اي عمهل تهأايري روي
نر رسمي ارز ندارد ،زيرا گواهينام براي هم کاالها و هر نرخي الزم نبود ،گواهينامه فقهط بهراي
هنگاميک تقاضاي اضافي براي نر ارز باشد ،صادق بود ن هنگاميک عرض اضافي ارز وجود دارد،
شرايطي ک در زمان اشغال وجود داشت .در واقع طب نظر نراقي ،در آن زمان ارز خارجي زيهادي در
بازار وجود داشت و سياست دولت تشوي ب استفاده نادرست از ايه ارزهها بهود .بهاالخره براسها
وضعيت پرداختهاي داخلي ب شرکت نفت ايران -انگليس پوند را ب نر  67ريال ميفروخهت .بها
اي پول دولت قادر بود مايحتاج خود را وارد کند و از تورم جلوگيري نمايد.
وزير مالي پاسخ مي دهد ،براسا

12

دستور کابين  ،هزين خريد يهک پونهد و يهک دالر به ترتيهب

 176و  48ريال ميباشد .بنابراي هم مقررات پيچيده قبلي را ساده کرده و نرخي بي نر رسمي
و نر بازار آزاد را پذيرفت است .بنابراي ب جاي کاهش ارزش ريهال ،مهيتهوان گفهت ريهال دوبهاره
قيمتگذاري شده است .گفت اين

کشور نياز ب نر مبادل ارز ندارد طب نظر وي يک کار اشهتباه

بوده است .هميش کشور نياز ب واردات دارد .همانطور ک در مورد ارز فروخت شده توسهط شهرکت
ايران و انگليس ،او اظهار مي دارد ک شرکت از نر پايي ارز ش ايت داشت است و درخواست کهرده
دولت با آنها مانند ساير شرکتهاي (بنگاههاي داخلي رفتار کند .باالخره مقايس بي ارزش نقره بها
ريال هنگامي درست است ک ريال قابل تبديل باشد ،درحاليک اي طور نبوده است.

13
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در  17فوري  ،نماينده ديگر مجلس امير تيمور کاللي ،طرحي را براي استيضاح وزيهر ماليه ارائه
کرد 14 .دو روز بعد طرح او ب بحث گذاشت شد .او معتقد بود ک نر ارزخيلي باال تعيهي شهده و در
نتيج هزين هاي کشور افزايش يافت است ب طوريک براي ب دست آوردن پوند بايهد ريهال زيهادي
پرداخت شود .از نظر وي ،نر بايد ب طور آزاد و براسا

عرض و تقاضا تعيي شود 15 .در آن زمهان

وي معتقد بود نر بايد کمتر باشد ،ولي حتي اگر عرض و تقاضا منجر ب نهر بهاالتري شهود ههيچ
مش لي وجود نخواهد داشت .با وجود اي  ،هنگاميک نخست وزير ب وي اطمينان داد که شهخص
مورد نظر از کابين خارج خواهد شد ،طرح وي از دستور مجلس خارج شد 16 .کابين جديد فروغي ک
دکتر نفيسي عضو آن نبود ،رأي اعتماد خيلي کمي آورد و در  2مار

فروغي استعفا کرد.

17

قرارداد منعقد شده با متفقي مشروط به موافقتنامه ههاي مهالي و سهاير موضهوعات شهده بهود.
موافقتنام مالي در ژوئ  1943ب امضاء رسيد .بر طب اي تواف دولت ايران موافقت کهرد ريهال
مورد نياز براي تأمي مخارج متفقي را در ازاي دريافت پوند و دالر با توج ب نر هاي مورد توافه ،
تأمي کند .نر ارز براي هر پوند  128ريال (خريد و  130ريال (فروش و نر مبادله بهراي دالر
هم براسا

متوسط ارزش آن در بازار لندن و نيويورک تعيي مهيشهد .بريتانيها موافقهت کهرد ورود

کاالهاي وارداتي را از کشورهاي گروه استرلين  ،تسهيل کند .پوندها و دالرهاي ايران مهيتوانسهت
در بانکهاي اياالت متحده و بريتانيا نگهداري شود .اي ميتوانست پوندها را در کانادا يها آفريقهاي
جنوبي ب طال تبديل کند .م ان انتخاب شده در اختيار بريتانيا بود 18 .بنهدي که به ايهران اختيهار
تبديل ارزهاي خارجي ب طال را مي داد آش ارا امتياز مهمي براي ايران بود که در ااهر تهالشههاي
ابوالحس ابتهاج ب دست آمد ،کسيک در آن زمان رئيس بانک رهني بود و بعدها رئيس بانک ملهي
ايران و رئيس سازمان برنام شد 19 .شبي همي موافقتنام با شوروي هم انجام شد.

20

براي سالها دکتر نفيسي ب خاطر تصميمي ک در مورد نر هاي ارز گرفت بود مهورد انتقهاد قهرار
گرفت .مهمتري فرد در بي منتقدي دکتر محمد مصدّق بود .ب عنوان نماينده مجلهس چههاردهم و
سپس نخست وزير ،او منتقد تصميم دولت بود و ب نفيسي برچسب "عامهل بيگانه " و ابهزار دولهت
بريتانيا ،ميزد .نظر دکتر مصدق در ادام بحث خواهد آمد.

21

30

پژوهشنام تاريخ -سال هشتم -شماره سي و دوم

هنگاميک بريتانيا ايران را اشغال کرد براي تأمي مخارج نيروي کهار و آذوقه به ريهال احتيهاج
داشت .براي ب دست آوردن ريال ،آنها بايد پوند را در بانک ملي ب ريال تبديل ميکردنهد .مشهخص
بود ک نر باالتر ريال در ازاي هر پوند ب آنها کمک ميکرد تا منابع کمتري در ايران خهرج کننهد.
آنها دکتر نفيسي -کسيک پيوندهاي نزدي ي با شهرکت نفهت ايهران و انگلهيس و سهفارت بريتانيها
داشت -را ب وزارت مالي ايران رساندند 22 .سپس نفيسي ارزش ريال را نسبت ب پوند و دالر کاهش
داد .در نتيج مخارج عمليات بريتانيا ب ايرانيان تحميل شد .ب عالوه ،پس از اي ماجرا هر پونهد بها
 140ريال مبادل شد درحاليک اي نر قبالً  68ريال بود ،طبيعتاً حجم پهول در گهردش افهزايش
يافت ک باعث سرعت گرفت نر تورم در ايران شد.
نگاه منتقدين دولت:
دکتر مصدق اي سياست را با رفتار دولت ايران در طي جن
متذکر شد در هنگام جن

جهاني اول مقايس کرده است .وي

جهاني اول دولت بريتانيا از بانک شاهنشاهي تقاضاي پهول ايرانهي کهرد

ولي بانک اي درخواست را رد کرد و درخواست نقره در ازاي پهول نمهود .دولتهي روسهي و بريتانيها
مجبور ب ضرب س ّ ها در کشور خودشان ،و خرج آنان در ايهران شهدند .در نتيجه ارزش قرهران در
جهاني اول افزايش يافت.

ازاي پوند در طي جن

شجري همي بحث را مطرح کرد ک ايران ميتوانست ارز خارجي بيشتري به دسهت آورد .سهاير
منتقدي مثل جزايري و م ّي همي انتقاد را نسبت ب کاهش ارزش ريال مطرح کردند و هم ب طور
علني و هم مخفي کاهش ارزش ريال توسط نفيسي را بدون هيچ بحثي خيانت اعالم کردنهد .همه
آنها ب اي ن ت تأکيد کردند ک ايران ميتوانست از شرکت ايران و انگليس و نيروهاي اشغالگر ارز
بيشتري دريافت کند.

23

کاهش ارزش ريال در مقابل ارزهاي خارجي دو اار ديگر هم داشت .کاهش ارزش پول ،صهادرات
کشور را براي خارجيها ارزانتر و کاالهاي وارداتي را در بازارهاي داخلي گرانتر کرد .ب بيان ديگر،
در برخي شرايط کاهش ارزش پول ميتواند تراز تجاري کشور را بهبود دهد .مقدار دقي تهأاير ايه
سياست روي اقتصاد کشور در طي دوران جن

جهاني دوم خهود مهيتوانهد موضهوع يهک تحقيه

جداگان باشد .ن ت اي ک ميتوان در اينجا ب آن اشاره کرد اي است ک در طي دوره مورد مطالعه
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ب خاطر شرايط جنگي ،صادرات کاالها و خدمات ايراني توسع چنداني نيافت و همزمان واردات ههم
محدود شد .بنابراي  ،کاهش ارزش ريال تأاير ناچيزي روي تراز تجاري کشور داشت.
دفاع دکتر نفيسي از سياست اقتصادي دولت:
دکتر مشرف نفيسي دو مرتب ب انتقادات پاسخ داد .بار اول در کتابي 24ک در سال  1943منتشر
کرد ،ک در آن اوضاع اقتصادي ايران و مش الت دوران جن

جهاني دوم تشريح شده بود ،اعمال او

ب عنوان وزير مالي  ،و پيشنهادات وي براي مواجه با شرايط اقتصادي آن دوران بوده است .برخالف
منتقدينش ،نفيسي دانش اقتصادي خوبي داشت .اگر چ نميتوان هم طرحهاي وي را تأييهد کهرد،
کتاب خردمندان تدوي شده و ب اوضاع اقتصادي ايران و مش الت مبتالب آن پرداخت است .در آن
کتاب نفيسي ب دفاع از اقدام خود در مورد نر هاي خارجي ميپردازد.
بار دوم او جزوهاي 25در پاسخ ب سخنان دکتر مصدق ،ب عنوان نخست وزير ،ک ب مناسبت سال
نو  1332ايراد شده بود ،تهي کرد .هنگاميک جزوه در پاييز سال  1332منتشهر شهد مصهدّق به
علت کودتا از قدرت سقوط کرده و در زندان بود .دفاع نفيسي را ميتوان در چند ن ت خالصه کهرد.
اوالً ب عقيدهي وي هيچ کاهشي در ارزش ريال ر نداده اسهت .همهانطهور که در قسهمت قبهل
توضيح داده شد ،يک پوند براي واردکنندگان ايراني  174ريال هزين و براي صادرکننده  120ريال
درآمد داشت ( 172ريال اگر نر ارز خارجي مستقيماً از صادرات برخي کاالههاي موجهود در ليسهت
کاالهاي مجاز براي صادرات نبود و يا اگر ارز ب وسيل توريست يا مقاطع کار خهارجي يها ماننهد آن
فروخت شده بود  .بنابراي اگر اي نر هاي مختل ترکيب شوند و مقررات پيچيده دولتي را هم به
حساب آوريم هيچ کاهش ارزشي ر نداده بود .در آن زمان هيچ مانعي براي شهرکت نفهت ايهران و
انگليس يا بريتانيا وجود نداشت ک پوند را در بازار آزاد و باالتر از نر رسمي بفروشهند (نهر رسهمي
مربوط ب دستور دولت قبلي در سپتامبر سال  1941بود  .از طرف ديگر اي خيلي نامحتمل بود ک
بحث شود ک دولت ب وسيل قواني قديمي قادر بود ارز را با نر قديمي ب واردکنندگان بفروشد و با
نر باالتر ارز را از صادرکنندگان بخرد ،حتي تقاضا از متفقي براي فروش ارز خارجي ب بانک ملهي
با نر رسمي غيرمنطقي ب نظر ميرسيد .ايران ب وسيل متفقي اشغال شده بود .يک کشور ش ست
خورده نمي تواند شرايط خودش را ب نيروهاي پيروز تحميل کند .در واقع متفقي برنام ههايي بهراي
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چاپ پول مورد نظر خود و يا ب جريان انداخت روپي هند ،داشتند .اگر نر ريال خيلهي بهاال تعيهي
ميشد سؤال اي بود ک اي نر چقدر است .اگر يک کشور اشغال شده قادر بود نر  68ريال براي
هر پوند را تعيي کند و اشغالگران آن را ميپذيرفتند چرا اي کار ادام پيدا ن رد ،چرا نر 6/8ريال
يا حتي کمتر نشد؟ ب عالوه او ادعا مي کند حتي قبل از اين

وي از وزارت دارايهي منصهوب شهود ،

دولت با نر مبادل  140ريال براي هم مبادالت تجاري بها شهرکت تجهاري بريتانيها (UKCC
موافقت کرده بود و عمالً خريد با اي نر انجام ميشد.

26

همانطور ک شرکت نفت ايران -انگليس مخارجش را با اي نر محاسب ميکرد ،ب عالوه ،اي
تصميم ک نر مبادل ريال با پوند اابت باشد نميتوانست بهراي هميشه (دائمهي باشهد .اگهر ايه
تصميم اشتباه بود ،دولتهاي بعد و وزراي مالي بعدي ميتوانستند آن را تغيير دهند .با وجود اي آنها
اي کار را ن ردند و هنگامي هم ک اي نر را تغيير دادند اختالف نر قديمي و جديد بيشتر از 10
ريال نبود .از طرف ديگر موافقتنام بي ايران و بريتانيا تأکيد کرده بود ک نر مبادل فقهط در طهي
دوران جن

اابت باشد.

او تأکيد ميکند نر ارز چ باال و چ پايي اار تورّمي ندارد .مبلغهي که بريتانيها خهرج مهيکهرد
براسا

ريال تعيي ميشد .خواه آنها يک پوند را با  68ريال و يها  140ريهال مبادله مهيکردنهد

تأايري روي ريال در گردش ،نداشت.
در پاسخ ب حمالتي ک ب درست اري و صداقت وي شده بود او از خودش چني دفاع ميکند:
"ارتباط م با کمپاني ساب نفت ]در زمانيک وي جزوه دفاعي خودش را مينوشت صنعت نفت
ملي شده بود و شرکت ايران و انگليس در ايران نبود[ ،يک رابط بي وکيل و موکّل بهود .حتهي در
اي رابط م هيچ پروندهاي را قبول نميکردم مگر اين

مطمئ ميشدم که موکّهل مه برحه

است .در بسياري مواقع در مناقش بي وزارت مالي و کمپاني ساب نفت ،م کمپهاني را مجهاب به
پذيرش نظرات دولت ايران ميکردم .ي ي از اي مواقع ،اواخر سال اول جن

بهود .مه کمپهاني را

متقاعد کردم سهم ايران را بپردازد ک در آن زمان کمتر از دو ميليون پوند در سهال بهود ،به چههار
ميليون پوند در سال براي س سال بعد از آن افزايش يافت .اقدام م باعث شد شش ميليون پوند ب
نفع دولت ايران تمام شود ک خيلي بيشتر از مبلغي است ک از نظر دکتر مصدق اقدام م در زمينه
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کاهش ارزش پول ب کشور زيان وارد کرد .بعد از ]اشغال ايران[ ،م رابط وکالت با کمپاني را قطع
کردم .پس از تعرض نيروهاي متفقي در ايران م از رفتار آنان ناراحت شدم و ب نشان اعتراض به
کمپاني خاطر نشان کردم ک ديگر برايشان کار نميکنم و از آن زمان تاکنون ديگر هيچ ارتباطي بها
کمپاني ندارم.

"27

در همي زمين  ،او اضاف مي کند اگر او عامل بريتانيا بود ،چرا فروغي مهمتري پُست کابين را ب
وي داد؟ ساير وزيراني ک اي فرمان را تأييد کردند چ ؟ باالخره ،کابين ها و وزيران ماليه که ايه
نر را حفظ کردند قادر بودند هر سال آن را لغو کنند ولي با وجود اي چني ن ردند 28 .نفيسي ايه
مطلب را نگفت ولي ب طور ضمني اشاره کرد کهيا تمام وزيراني ک وي اشاره ميکند با وي هم رأي
بودند يا همگي عامل بريتانيا بودهاند .حال چگون بايد اي رويداد را خالص کرد و چگون بايهد ايه
مناقش را از جهات ديگر بررسي کرد؟ اوالً ،تصميم ياد شده را ک آش ارا به وسهيل کابينه فروغهي
گرفت شد ،نميتوان کاهش ارزش پول ناميد و کل بحهث کهاهش ارزش پهول ملهي (ريهال ماهيتهاً
چيزيجز هياهو نيست .در اينجا نام اي از سرر ريد بوالرد ،سفير وقت بريتانيا در تهران نقل ميکنيم.
اي نام در تاريخ  6اکتبر سال  1941نوشت شده است:
"ن ت مهم براي ما  . . .تغيير در نر ارز است .از اول اکتبر نر ارز ک براي مدتههاي طهوالني
حدود  175ريال براي هر پوند بود ب  140رسيد ،بنابراي هر چيزي ک م در اي کشور ميخهرم
 25%براي م گران شد .اي تغيير ب وسيل تصويب قانوني انجام شد .نر ارز کنترل شهده اسهت و
در اار يکسري مقررات ابتدايي ،غيرعلمي و نامنظم تعيي ميشود .نر جديد ک جايگزي نر هاي
پنج يا شش گان قبلي شد از برخي جهات يک بهبود است ،اما مردمي ک حقوق خود را براسا
استرلين

پوند

دريافت ميکنند ،متضرر شدند .تغييرات زيادي در وضعيت کارمندان ايجاد شده است .مثالً

يک بايگان ارشد با بيست سال سابق  ،ک حدود  500پوند در سال حقوق ميگيرد و  116پونهد در
سال ماليات بر درآمد مي دهد ناگهان با کاهش ارزش پوند ،ريال کمتهري نسهبت به قبهل دريافهت
ميکند .او همچني متأهل هم هست.
بعد از اين

29

نر ارز براي پوند ب  130ريال کاهش يافت در نامه بعهدي به تهاريخ  12اکتبهر

 ،1942وي چني نوشت" :يک پوند انگليس ک حدود  172ريال خريده ميشد اکنون  128ريال
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خريده ميشود يعني يک چهارم ارزش خود را از دست داده است .اگر چ بزرگتري زيان مربهوط به
تغيير قيمتهاي جاري است .هم جنسها نسبت ب ي سال پيش حداقل دو برابر و برخي اجنا
يا  4يا  5برابر شده است.

3

"30

اانياً بايد خاطرنشان کنيم موضوع اصلي اقتصاد ايران در طي جن  ،نر ارز نبود بل

حجم پهول

در گردش بود .اي پديده ب خاطر رابط علت و معلولي است ک بي قيمتههاي پهولي و نهر ههاي
مبادل وجود دارد .اگر مقدار عرض پول در ايران اابت بود يها انهدکي اضهاف مهيشهد ،بها توجه به
پوندهاي سرازير شده در کشور ،ارزش ريال بايد نسبت ب پوند ،بيشتر ميشد .کشور با تهورم مواجه
ميشد اما اي تورم از  50درصد در سال بيشتر نميشد.
اگر چ  ،نيروهاي متفقي ب پول رايج ايران نياز داشتند و دولت هم چارهاي جهز تهأمي نيازههاي
آنان نداشت .ب عالوه خودش هم براي تأمي مخارجش نياز ب پول داشت .با افهزايش عرضه پهول
تورم هم زياد شد .افزايش در قيمت ها ،قدرت خريد ريال را کاهش داد امّا تقاضا براي پول را ههم از
طرف دولت ايران و هم متفقي افزايش داد و منجر ب عرض بيشتر پول ،قيمهتههاي بهاالتر ،پهول
مورد نياز بيشتر و تورم باالتر شد .اگر قيمتهاي کاالها در ايران و بريتانيا را مقايس کنيم ،مشهاهده
ميکنيم هم قبل و هم در طي جن

قيمتها در ايران افزايش يافت ولي در بريتانيها بها ابهات بهوده

است .بنابراي  ،قدرت خريد ريال در مقايس با پوند کاهش يافت بود .در شهرايط غيرجنگهي و وجهود
جريان آزاد کاال بي دو کشور ريال بايد ارزانتر ميشد .امّا در طي جن  ،پوند استرلين

ب راحتي با

کاال قابل معاوض نبود .اما عليرغمعرض قابل توج پول و کاهش قدرت خريد ريال نسبت به پونهد
دولت قادر بود ارزش ريال نسبت ب پوند را باال نگ دارد ک البت در شرايط عادي ايه کهار مم ه
نبود .مي توان بحث ديگري مطرح کرد و آن اين
خارجي و براي دوران پس از جن

ايرانيان ميتوانستند پوندهايشان را در بانکههاي

پسانداز کنند.

در واقع اي کاري بود ک دولت ايران انجام داد .امّا در  1941براي يهک شههروند ايرانهي ،بقهاء
بريتانيا مسلّم نبود چ رسد ب امنيت سپردههاي پوندي .ايرانيان ميبايستي اعتقاد راسخي ب پيروزي
بريتانيا در جن

ميداشتند تا پول آن را نگههداري کننهد .بنهابراي  ،اوضهاع جنگهي شهرايط بهازار را

ب سوي يک اقتصاد بست سوق داد .هنگامي ک بريتانيا پوند زيادي در اي اقتصاد بست  ،سرازير کهرد
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علي رغم افزايش حجم ريال در گردش ،ارزش باالي ريال در مقابل هر پوند ب وسهيل دولهت برقهرار
شد .اکنون ما با يک سؤال اصلي مواج هستيم .آيا دولت ايران قادر بود پول در گهردش را افهزايش
ندهد؟ در واقع گاهي اوقات دولت پاي خود را عقب ميکشيد و در افزايش حجم پول تأخير ميکهرد.
چيزي ک بايد مدّ نظر قرار دهيم اي است ک در  1941ايران يک کشور ش ست خورده و اشهغال
شده بود .متفقي قادر بودند پول رايج خودشان را چاپ کنند يا هر پول ديگري را ک مايل بودند ،به
جريان بياندازند .در واقع بريتانيا اي تهديد را انجهام داده بهود و نقشه داشهت پهول ديگهري را وارد
جريان کند يا حتي خودش پول ايراني چاپ کند 31 .اگر بريتانيا پول ايراني چاپ ميکرد ،ريال آبرو و
اي داغ نن

ارزش خود را از دست ميداد .دولت ايران ميبايست بعد از پايان جن

را پاک ميکهرد

و مجدد پول رايج خودش را تغيير ميداد .ارزش ريال ب پوند در باالتري حد تحمل بريتانيها تعيهي
شده بود . .تا زماني ک جن

ادام داشهت ايرانيهان بدشهواري ميهزان ريهال در گهردش را افهزايش

مي دادند در نتيج بريتانيا با شناور شدن ارزش ريال مخال بود چهون پونهد بيشهتر ارزش خهود رااز
دست ميداد32 .بايد ب اي مطلب اشاره کنيم ک ک اگر ريال خيلي گهران مهيشهد ،پهس از جنه
کاالهاي ايرانيدر بازارهاي جهاني بسيار گران قيمت ميشهدند و ايهران چهاره اي جزکهاهش عظهيم
ارزش پول براي اصالح قدرت خريد ريال در مقابل پوند و دالر ،ناگزير بود.
دولت ايران کار درستي انجام داد ک با بريتانيادر مورد چاپ اس نا
ک ايران بتواند پوندهايي را ک طي دوره جن
خارجي ک ايران در طي جن

مخالفت ن رد و موافقت شد

جمعآوري کرده ب طال تبهديل نمايهد .دارايهيههاي

جمعآوري کرده بود خيلي با اهميت بود و ميتوانسهت بهراي توسهع

اقتصاد ايران در دوران پهس از جنه

اسهتفاده شهود .در ابتهدا ( 20مهار

 1941مقهدار طهالي

نگهداري شده توسط بانک ملي حدود  311ميليون ريال يا کمي بيش از  18ميليون دالر بها توجه
ب نر مبادل  17/1133ريال براي هر دالر ،بوده در پايان جن

( 20مار

 1945ايه مقهدار

ب حدود  4/16ميليارد ريال يا حدود  128ميليون دالر رسيد (با توج ب نر رسهمي  32/5ريهال
براي هر دالر  .دقيقاً مشخص نيست بانک چگون طالي نگهداري شده را ارزشگذاري کهرد الکه
راه عقاليي استفاده از نر ارز رسمي است ،بنابراي ميتوان گفت مقدار طهالي نگههداري شهده به
بيش از هفت برابر دوران قبل از اشغال ،رسيد 33 .ب عالوه ،ايهران  1/5ميليهارد ريهال (بهيش از 47
ميليون دالر ارز خارجي در اختيار داشت 34 .انتقادي ک ميتوان ب دولت وارد کهرد ايه اسهت که
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دولت بايد روي چاپن ردن پول پافشاري ميکرد و ع سالعمل بريتانيا را ميسنجيد .امّا اي يک کار
مخاطره آميز بود ک خيلي از کشورها انجام دادند و بعضي مواقع اارات مخربي برجا گذاشهت .تفهاوت
بي عمل دولت ايران و کارهايي ک منتقدي پيشنهاد مي کردند مانند تفاوت بهي هنهر سياسهت در
عمل و سياست ب مثاب ساخت يک کا روي هوا بود .تاريخ نيم دوم قهرن بيسهتم مملهو اسهت از
مثالهايي ک دولتهاي خاورميان و ساير نقاط جهان ،چني کها ههايي را بهراي مهردم کشورشهان
ساختند.
مقايس دکتر مصدق بي عمل رد بانک شاهي ايران در جن
جن

جهاني اول و اشغال ايران در زمان

جهاني دوم يک مقايس غيرمنطقي است .بانک شهاهي يهک کمپهاني بريتانيهايي بهود .دولهت

بريتانيا نمي توانست اي بانک را مجبور ب کاري کند يا بگويد ک بانک اس نا

چاپ کند و تحويل

بريتانيا دهد .چاپ پول ب منزل قرض گرفت از عموم مردم ب وسيل بانک بود .تحويل پول ب دولت
ب منزل تحميل يک ماليات غيرقانوني توسط بريتانيا بود .دولت بريتانيا نميتوانست اي کار را انجام
دهد و عاقبت از دادگاه سر در نياورد 35 .اوضهاع در جنه

جههاني دوم کهامالً متفهاوت بهود .ايهران

ب عنوان يک کشور ش ست خورده مجبور بود از قواني دولتهاي پيروز اطاعت کند.
بايد از مرداني ک ايران را در آن دوران سخت بدون کمتري خسارت هدايت کردند ،ستايش کرد.
در هر حال کار فروغي ،نفيسي و ساير دولتمردان در طي دوران جن

ب يک معجزه شبي است .اگر

امراي ارتش ک حداکثر بُزدلي را نشان دادند ،وظيفه خهود را انجهام داده بودنهد و از پاشهيده شهدن
نيروهاي مسلح جلوگيري کرده بودند ،کشور با شورش هاي عشايري مواجه نمهي شهد و خسهارات
کمتري ميديد.

36

براي آش ار شدن اهميت کار فروغي بايد يک لحظ شرايط کشور را در زمهان مسهئوليت وي در
دولت مجسّم کنيم .ايران اشغال شده بود و نيروهاي متفقي شهاه را سهرنگون کهرده و ماننهد يهک
زنداني ب آفريقاي جنوبي فرستاده بودند.
اگر بريتانيا مي خواست قادر بود وزير مالي ايران را وادار کند تا پوند را در ههر نرخهي که بريتانيها
ميخواهد ،مبادل کنند .ب راستي ،آنها قادر بودند از دولت تقاضا کنند پول چاپ کند و سپس آن را در
حساب بريتانيا قرار دهد .امّا آنها اي کار را ن ردند .امّا اي موضوع ارزش تأمل دارد ک چرا آنها اي
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کار را ن ردند .شايد بتوان دو دليل براي اي عمل نيروهاي غالب ،در نظر گرفت .اولي دليل ،رقابهت
قديمي دو دولت بريتانيا و روسي و تعادل بي اي دو قدرت در ايران بود .اگر آنهها در جنه

پيهروز

ميشدند بريتانيا اميد داشت ک مجدد ب جايگاه قبلي در ايران برگردد .بنهابراي آنهها نمهيخواسهتند
ايران را نابود کنند .دليل دوم شخصيت و مهارت سياسي نخست وزير ايران بهود .ماننهد بسهياري ،او
مايل ب حفظ ايران بود و اقدامات او کمتر مورد توج قرار گرفت اسهت .ن ته بهدتر ايه اسهت که
شايعات بياسا

و اتهامات زيادي ب وي نسبت داده شد .با وجود ايه در آن لحظه ههاي حسها

قدرت شخصيت و احترام بريتانيا ب وي و روش خردمندان وي براي حل مش ل ،ايران را نجات داد.
خالصه و نتيجه:
ترديدي نيست ک تقاضاي متفقي براي پول باعث افزايش عرض پول شد .آنها پونهد و دالر به
بانک ملي ميدادند و ريال دريافت ميکردند .اي امر باعث افزايش حجم پول در گردش شهد 37 .در
ابتداي اشغال يعني سال  ،1941کاهش واردات با سرعت بيشتري نسبت ب کاهش صهادرات ادامه
يافت ،در نتيج کاالي کمتري در بازارهاي داخلي يافت ميشد .کاهش صادرات ب خاطر خش سهالي
هم بود ،بنابراي باعث افزايش قابل توج کاال در بازار کاالهاي داخلي نشد.

38

در طي دوره  ،1939-45دولت شش بودج مختل ب مجلس تقديم کرد ،چههار مهورد از ايه
بودج ها تصويب شد ،سند بودج براي سالهاي  1944و  1945در مجلس تصويب نشد و بودج
سال  1943هشت ماه پس از شروع سال مالي تصويب شهد 39 .در ايه دو سهال مخهارج دولهت از
قانون

1
12

و

2
12

تأمي شد .براسا

بودج هاي تصويب شده يا تصويب نشهده ،به جهز سهالههاي

 1942و  1944بودج دولت با کسري مواج بود .اگر ک بودج متوازن بود يا مازاد داشهت بهراي
دولت البت مطلوب بود .در اي ک دولت در بودج ريزي ناوارد بود ب خصوص در بودج سال 1942
مشخص و قابل مشاهده است .در سال قبل از آن دي تاتوري رضاشاه کشور را کنترل ميکرد بودج
دولت نشان از يککسري  16درصدي مخارج کل دارد .در  1942با وجود هرج و مرج دولت يهک
بودج متوازن پيشنهاد کرد .دکتر نفيسي از اي کار انتقاد و تخمي هاي وي نشان داد ک درآمدهاي
دولت نميتواند از  220-225ميليون تومان فزوني يابد .با وجود اي " ،س هفت ]بعهد از اسهتعفاي
دولت فروغي[ ،کابين جديد بودج تازهاي ب مجلس تقديم کرد .اي سند جديد يک بودج متهوازن
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ب مبلغ  300ميليون تومان بود الک ن ماليات جديد و ن نر هاي مالياتي جديد پيشنهاد شده بود.
الزم ب تذکر نيست ک در ظرف س هفت شرايط اقتصادي نميتوانست ب گونه اي بهبهود يابهد که
درآمدهاي دولت را از  220ب  300ميليون تومان برساند.

"40

ب همي ترتيب در  1944بودج دولت معادل  611ميليون ريهال کسهري داشهت امّها کسهري
بودج دولت ب وسيل مازاد درآمد مؤسسات تجاري دولتي جبران ميشد.
در واقع اي مؤسسات ،بار سنگيني بر دوش دولت و اقتصاد بودند .بودج سال قبل نشهان مهيداد
ک اي مؤسسات خودشان کسري داشتند .طراحان بودج از مش الت و تناقضات آن آگهاه بودنهد و
سعي ميکردند با بياناتي شبي آنچ در ذيل آمده ،اي تناقضات را توجي کنند.
" درآمدهاي تجاري خيلي بيش از واقع براي سهال قبهل تخمهي زده شهده اسهت .واقعيهت ايه
درآمدها اي است ک مم

است محق شود امّا مستلزم اي اسهت که ايه مؤسسهات از قهواني

بنگاههاي خصوصي پيروي کنند .کارخانجات زيادي بايد محصول خود را افزايش يا کارگران خهود را
کاهش دهند ،و بسياري بايد هزين هاي اداري خود را کاهش دهند و مديريت را بهبود دهند .ب عالوه
براي دستيابي ب درآمدهاي برآورد شده ،هم ي دسهتگاهههاي دولتهي بايهد در مصهرف مهواد اوليه
هم اري کنند و از روشهاي بهين اقتصادي پيروي کنند.

41

اي بيانات پيش پا افتاده گزارشگر را از پرسش دوباره بينياز ميکند .در اينجا مجموع ديگري از
درآمدها و مخارج دولت از وزارت مالي وجود دارد 42 .مش ل اي ارقام اي است ک واضح نيست آيها
قرض از بانک ملي ب عنوان درآمد در نظر گرفت شده يا ن  .در هر حال ،بر طب اي ارقام ،دولهت در
چهار سال از اي دوره شش سال کسر بودج داشت است .براي سالههاي  1941و  1943دولهت
مازاد داشت است .اي کسري بودج معموالً ب وسيل استقراض از بانک ملي تهأمي مهالي مهيشهده
است .اي استقراضها ب وسيل قواني مختل مجاز شده بود .براي مثال در قانون متمّم بودج مور
 5آذر  1321ب وزارت بهداري اجازه داده شد  1/5ميليون ريال (ماده  32و وزارت داخله 35/6
ميليون ريال (ماده  36از بانک ملي ايران قرض کنند 43 .قانون ديگري ک در  21فهروردي سهال
 1322تصويب شد ب وزارت دارايي اجازه ميداد  60ميليون ريال براي مخارج نظهامي اسهتقراض
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کند 44 .نتيج اي امتيازات اي بود ک بدهي وزارت دارايي ب بانک از  1/6ميليارد ريهال در مهار
 1941ب  4/6ميليارد ريال در مار

 1945افزايش يافت.

45

سرانجام ،عدم وجود بازار مالي توسع يافت  ،دست دولت را براي تأمي ماليمخارج ازراهي بجهز از
طري چاپ پول بست بود .در اي ک دولت در وضعيت کسري بودج باشد هيچ اشه الي نيسهت .در
چني شرايطي بهتر است دولت از مردم قرض کند .اي کاري است که دولهت بريتانيها انجهام داد و
توانست ب خوبي سطح عمومي قيمتها را کنترل کند .يک محاسب شاخصهاي مربهوط به جنه
جهاني دوم نشان ميدهد ک اگر مخارجبريتانيا کال ب وسيل چاپ پول تأمي ميشد ،سطح قيمتهها
از  100در سال  1939ب  1,023,824در سال  1945افزايش مييافت.

46

حتي امروز هم اقتصاد ايران از عدم وجود بازارهاي مالي توسع يافته رنهج مهيبهرد ،ايه ن ته
ب خصوص در تجرب تأمي مالي جن

هشت سال با عراق ،ايران را آزار داد.

ايرانيان نيازب يک سيستم خردمندان اقتصادي دارند .امّا سيستم هوشمندان نياز ب افراد خردمنهد
دارد .افرادي ک غرق در باورهاي نادرست اقتصادي هستند و با يک آين ي مخدوش ب گذشت نگاه
ميکنند ب سختي قادرند تصميمات خردمندان اتخاذ کنند .عالج اي وضعيت مم

اسهت سهالهها

طول ب شد و بحثهاي اقتصادي زيادي را در بي عموم ايجاد کند ،همانطور ک بايد تها جهاييکه
ام ان دارد يک ارزيابي دقي در مورد گذشت انجام گيرد.

47
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