
 
 
 
 
 

  داور و خاطرات گلشائيان
 مجيد مهران

 

هم آن مجلا  سال شاازدد 4 - 1هاي عباسقلي گلشائيان در شماره شادروان

شرحي درج زمود و وعده «اي از ززدگازي مرحوم داورگوشه»گرامي تحت عنوان 

ارد داده بود موضوع قحطي خراسان و خودكشي داور را در مقال  ديگري مرقوم د

 مهلت زداد، و زقاب در خاك كشيد و اين قصّه زاتمام مازد. كه اجل او را

هايي داشت و يكاي از آزجا كه در روزهاي آخر عمر با آن مرحوم، مالقات

پروردگان داور بود و ماجراي خودكشي اين وزيار مرارور را جاده باه از دست

به اتفاق آقاي پرويد حكيماي باه  1366دازست، در تاريخ سيددهم بهمن جده مي

القات يا بهتر بگويم عياادت گلشاائيان ريتايم و ساهن باه داساتان خودكشاي م

اكبر داور وزير دارايي رضاشاه كشيده شد و به شرح زير جريان را گفت كاه علي

كاري، در مالقات بردي عيناً باراي او خوازادم و يادداشت برداشتم و براي محكم

يات. يياد ايشاان قارار گريكي دو جا را تذكر داد اصالح كردم و تمامااً ماورد ت 

م باراي آن مرحو ته اظهاراببنابراين با توجه به اهميت موضوع عين ماجرا را بنا 

مندان به تاريخ مراصر ايران و آشنايي به اوضاع و احوال سياساي و تدلادل عالقه

 زگارم.وزراي وقت رژيم گذشته ذيالً مي
                                                           

.1008تا  1006صص آينده، سال زوزدهم، *.   
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هاا در را كه با آز مرحوم داور وقتي كه وزير دارايي شد آن عده از جوازازي

مرحاوم  عدليه كار كرده بود و مورد اعتمادش بودزد به وزارت دارايي منتقل كرد.

كارد.  اللهيار صالح را مديركل امور مالي و من را مديركل امور اقتصادي منصوب

هاي شوروي و آلمان بيشاتر مراامالت طبق قازون ازحصار تجارت چون با دولت

رات كشاور تحات زراارت ود تصميم گريات صاادصورت تهاتري )پاياپاي( ببه

 دولت باشد، لهذا شركت مركدي تشكيل داد و از بازرگازاان مرارور زريار علاي

مادير  ايان شاركت باشاند و چاون وكيلي دعوت به عمل آورد تاا عواو هي ت

د و شامذاكرات با شركت زفت ازگليس و ايران باالخره به تمديد قرارداد كشايده 

ي زصيب دولات اياران زگردياد،داور باا شاركت امريكااي ايدرآمد قابل مالحره

د و از سينكلر وارد مذاكره شد كه امتياز منابع زفت شمال كشور را باه آزهاا بدها

را  رضاشاه تقاضا كرد روي زقش  ايران با مداد قرمد حاوز  منااطق زفتاي ماذكور

شهصاً خط بكشد، برداً به من گفت رضاشاه عادت دارد اگار سروصادايي بلناد 

ساند  د، برداً حاشا كند و كاسه كوزه را سر ما بشكند، بنابراين به خط خاودشش

 گريتم.

داور تا قبل از ازتحار با مقامات امريكاايي در وزارت اماور خارجاه باراي 

ها از ايان موضاوع باو بردزاد و از زفت مشغول مذاكره بود. ازگليسايياعطاي امت

تهاران زاه  ز خبردار شاديم كاهشروع كردزد به بدزام كردن داور. ازجمله يك رو

زفت دارد و زه بندين. در هي ت وزيران كه در حوور شاه تشكيل شاده باود داور 

بندي شاود. رضاشااه ساري كند كه تا ريع مويقه، بندين و زفت جيرهپيشنهاد مي

گوياد هاي دلاي دلم مملكتاي كاه روي مناابع طور استهداه ميدهد و بهتكان مي

بندي كند و با عصابازيت دساتور بندين و زفت را جيره سرشار زفت خوابيده بايد
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دهد اين زورث كرايت يالن يالن شده رئايس شاركت زفات را بگويياد ايان مي

 ها چيست و يوراً ريع اشكال كند.بازيگيمسهر

ر گلشائيان اضايه كرد روز برد به دستور او به ديدن زاورث كرايات كاه د

 يتم اوامر شاه را ابالغ كردم. بازي بود رهاي الهيه مشغول اسكيتپه

ها را ممازرات كارده و ما چيست؟ ارتش تمام زفتكش ريت گفت تقصياكر

سرلشكر خداعي يرمازد  لشكر جنوب هرچه كاميون اسات در خادمت گريتاه و 

آهن هم قادر زيست اين همه محموله را حمل كناد. ازطارر ديگار در هماان راه

گندم زداشات و ماردم بادون زاان  سال به علت كمي برداشت محصول، خراسان

خواست و زتيج  كاار را سالال مازده بودزد و رضاشاه هر روز وزير دارايي را مي

 بود. كرد و خيلي از اين بابت عصبازيمي

كرد و ستاد عملياات تشاكيل داور متوالياً از هشت صبح تا ده شب كار مي

ها را تا ير كاميونزگ مسهاي رزگارداده بود و روي زقش  ايران بر ديوار با سنجاق

ا تكرد و مرتباً با رؤساي ادارات غلّه و غيره در تماس بود آخرين لحره تريين مي

رتاش از ساير زقاط كشور كمبود گندم خراسان را جبران كند. وقتي از همكااري ا

م يوس گرديد و يهميد ترمّدي هست كه كاميون زدهند به دكتر محماد ساجادي 

او هم آب پاكي را ريهت و گفت باه علات ريادش بارر وزير راه متوسّل شد، 

ازد و قاادر باه حمال گنادم سنگين در گردز  گدوك واگوزها از ريل خارج شاده

 زيستند.

الرااده آور را شانيد، يوقهنگامي كه در اطاق داور بودم و اين خبار يا س

زاراحت شد و بر روي كازاپه دراز كشيد و با زاراحتي گفت يالزي كاار مان تماام 

خواهد اين مشكل حل شاود. است و طبيرت هم با من سر زاسازگاري داردو زمي
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وليس از جازب ديگر رضاشاه را توهّم برداشته بود كاه در شاركت مركادي لفات

و  مالياه - رود و مرمول اين بود كه وزراي خارجهشود و پول خدازه هدر ميمي

ياب شوزد. صابح آن راه هرموقع مطلب واجبي داشته باشند بدون وقت قبلي شري

دهند كه شااه او را مي گيرد از دربار اطالعروزي كه داور تصميم به خودكشي مي

شود )ظاهراً رئيس بازك ملي احوار كرده است. وقتي داور وارد ديتر رضاشاه مي

ازد( به محض آزكاه ساالم ماي وزير هم حوور داشتهاميرخسروي و جم زهست

الم آقااي رئايس جمهاورم منراورش ايان باوده كاه گويد سكند، شاه با تغيّر مي

ازد كه داور درصدد برازداختن سلطنت اسات م موران شهربازي به او گدارش كرده

خواهد اين مقام را كسب كند و يا اينكه رضاشااه باه ايان ترتياب خواساته و مي

ضرب  كاري را به وزير دارايي خود بدزد و از قرار مرلوم كلمات ركيكي زسبت به 

شود از شدت زااراحتي روي داور وقتي وارد باغ مي طوري كهكند، بهر ادا ميداو

ميرزا رود و ياوراً سالطان حساينزشيند، برداً يكسر به وزارتهازه مايزيمكت مي

گويد زمايندگان مجلس شكايت خواهد و ميرخشازي رئيس ازحصار ترياك را مي

رياك بياوريد تا صحّت و ساقم ها مريين كايي زدارزد، چند لول تدارزد كه ترياك

 اين شايره در آزمايشگاه روشن شود.

مرحوم داور پس از قتل تيمورتاش و سردار اسرد و اعدام اسدي و ززدازي 

الدوله ييروز از دوستان قديمي خودش، حدس زده بود روزي زوبت كردن زصرت

گارد  او هم يرا خواهد رسيد، لذا دستور داده باود دكتار مهادي زامادار مقاداري

مريين يا كوكائين براي او تهيه كند و هميشه اين گرد را در البالي كمربناد خاود 

خواست به ذلّت بميرد. همان روز به رئيس خدازه دستور همراه داشته است و زمي

دهد صورت موجودي را براي او بياورزد و طبق دستور كتبي شاركت مركادي مي
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مدير  لي وكيلي و بقي  اعواي هي تزويسد كه اگر عكند و شرحي ميرا منحل مي

گناه شركت مركدي هرگوزه اقدامي كرده باشند به دستور شهص او بوده و آزها بي

گيارد، و شارحي خطااب باه رضاشااه ازد و تمام مس وليت را باه گاردن ميبوده

دارد هيچ حيف و ميلي به عمل زيامده و زويسد و با ذكر ارقام قطري مرلوم ميمي

شاهص  تنها موجاودي حساابتهيه كرده بود زهه رئيس كل خدازه طبق آماري ك

جهات خااطر او را و بيشاه در بازك، بلكه دارايي دولت دسات زهاورده اسات 

ازد. اين زامه را بردها گلشائيان ]وقتي[ كفيل وزارت دارايي مي شاود مشوب كرده

ده بودزد به كند و ازقرار مرلوم وزراي قبلي جرأت زكركشوي ميد داور پيدا مي در

 عرض برسازند.

رود باه همسار خاود اول شب كه داور به خازه ماي 1315در تاريخ بهمن 

ها شاام بهورياد و خورم، شما با بچهگويد من امشب خسته هستم و شام زميمي

 اي كه براي مادر و خازم خود تهيه مي كند، و به زحوي از ايانبهوابيد. پس زامه

خواهاد در هماان اطااق دهد پاوزش ميجام ميعمل خود كه از روي زاچاري از

كند و يمپذيرايي ترياكهايي را كه از رخشازي گريته بود با ته قلم خودزويس خرد 

 با گرد مرييني كه در كمربند خود داشته اول مهلوط كارده و ساپس در آب حال

 طوري كه خط آزها بر ليوان آبهاوري بااقيكشد، بهجرعه سر ميكند و جرعهمي

شود چراغ ساالون روشان اسات و بود. همسر او صبح روز برد متوجه ميمازده 

بيند داور با لبااس در روي زيمكات خوابياده، عقاب شود ميوقتي وارد اطاق مي

الملاك و يرساتد و دكتار لقماناللهيار صالح كه در همان زدديكي مندل داشته مي

اي كنناد يايادهآيند و هرچاه كوشاش ميدكتر مير و دكتر جهازشاه صالح هم مي

 كند.آيرين تسليم ميبه جان ترتيب داور جانبهشد و به اينزمي
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 گلشائيان ايدود وقتي كه داور در رأس ساعت هشت باه وزارتهازاه زياماد

خان پيشااهدمت مهصااو  او پرساايدم آقااا تشااريف ترجااب كااردم، از حساان

احتي تمام به ازدم با زاردهد آقاي داور يوت كردهخان جواب ميازد؟ حسنزياورده

روزه براي بازرسي كار شاركت مركادي مراجراه اتفاق عاله كه از طرر شاه همه

اختيار لب شود بيرود و وقتي با جناز  او مواجه ميكرد يوراً به مندل داور ميمي

گويد اين چه مملكتي است؟ يك روز تيمورتااش گشايد و بلند ميبه شكايت مي

ز شادت اشند، حاال هم بايد كاري كنند كاه داور كو سردار اسرد را در ززدان مي

وزير دسات بار روي استيصال دست به خودكشي بدزد. در اين موقع جم زهست

گويد مگر مهتااري رئايس شاهربازي را آن گذارد و آهسته ميدهان گلشائيان مي

كند زود برو به خازه. اي؟ به او تكليف ميبيني و آيا از جازت سير شدهگوشه زمي

هايي را كه داور خطااب باه ماادر و همسار خاود زوشاته باوده رئايس زامه گويا

هد در موقع صدور گواهي مرگ اسمي ددارد و به دكترها دستور ميشهربازي برمي

 از ازتحار زبرزد و علت را سكت  قلبي ذكر كنند.

خواهند باا تشاريفات جناازه را از شبساتان برد هم همكاران داور ميروز 

يپ حمل كنند و گلشائيان هم يك سر تابوت را گريته بود، سرتمسجد سپهساالر 

گوياد آيد و ميالسلطنه رادسر )سرداري( مراون وقت شهربازي به عجله مياديب

ها چيست؟ و به اين ترتيب به اشار  مقامات باال تشييع جنازه يكي بازياين لوطي

 ه تهت زشاازدناز وزراي مررور كه سهم بدرگي در ازقراض سلسل  قاجاريه و ب

گردد. ازقرار مرلوم رضاشاه ميل زداشت در بين ماردم رضاشاه داشت موقور مي

 شايع شود يكي از وزراي مررور او دست به خودكشي زده است.

 


