
و تجار بين المللي نيز درس��ت مث��ل هجوم مگس 
به طرف ش��يريني رو به س��وي ايران سرازير شد و 
همگام با آنان عده اي از ايرانيان هم در اطراف دربار 
و مفتخورهاي آن حلقه زدند تا شايد از اين نمد براي 
خود كالهي دس��ت و پا كنند. واسطه گري رشدي 
س��رطاني يافت و پول هاي هنگفتي از اين راه رد و 
بدل شد تا خارجي هاي ناآشنا به امور ايران بتوانند 
با مقامات سطح بااليي كه عامل اجراي برنامه هاي 
جاه طلبانه ش��اه بودند تماس برقرار كنند. در اين 
ميان اعضاي خانواده سالطين معزول اروپايي نيز 
به لطف آش��نايي و رفت وآمد با دربار شاه به نوايي 
رسيدند و توانستند براي انعقاد بعضي قراردادهاي 
سرس��ام آور بين دولت ايران و شركت هاي اروپايي 
واس��طه گري كنند. ظاهراً خوش��بختي به س��راغ 
ايراني ها آمده بود، ولي كسي خبر نداشت به دنبال 
آن بي عدالتي ها، تبعيض ها و فسادهاي گوناگون نيز 
در راه است. پس از چندي در اثر افزايش استخراج 
نفت براي اس��تفاده از پ��ول آن به م��رور انبارهاي 
ذخيره سازي كش��ورهاي غربي مملو از نفت شد و 
به رغم پيش بيني هاي خوش بينانه ش��اه صادرات 
نفت ديگر از حد معيني فراتر نرفت. در همان حال 
چون مخارج برنامه هاي بلندپروازانه و هزينه خريد 
تسليحات به حدي افزايش يافته بود كه تمام ثروت 
ناش��ي از اضافه درآمد نفت را يكج��ا مي بلعيد، لذا 
براي تأمين هزينه س��اير برنامه هاي مملكتي، شاه 
در صدد باال بردن ميزان صادرات نفت برآمد، ولي 
به اين دليل كه انبارها پر بود و مشتري ها رغبتي به 
خريد اضافه نشان نمي دادند، او ناچار براي بار دوم 
دستور داد تا در برنامه پنج ساله كشور تجديدنظر 

به عمل آيد. «)3(
  در آينده نزديك همه چيز دگرگون خواهد 

شد!
مينو صميمي نيز در خاطرات خود به اين مس��ئله 

اشاره كرده است و مي نويسد: 
»در عين حال اين احساس نيز كم و بيش در همه 
وجود داشت كه ش��رايط موجود بس��يار ناپايدار و 
موقتي اس��ت و بي تردي��د در آين��ده نزديك همه 
چيز دگرگ��ون خواهد ش��د. بر اثر تزري��ق مقادير 
هنگفت پول به ش��ريان اقتصاد كش��ور قيمت ها با 
سرعتي سرسام آور س��ير صعودي را مي پيمودند و 
در اين ميان چون نس��بت افزايش بهاي مسكن و 
اجاره خانه بيش از همه بود، لذا دالالن و سفته بازاني 
كه به هيچ مرام و مس��لكي جز انباشتن جيب خود 
نمي انديشيدند، به س��رعت وارد معامالت زمين و 
مس��كن ش��دند و به تاخت و تاز پرداختند. در هر 
گوش��ه تهران س��اختمان هاي جديدي مثل قارچ 
از زمين س��ر بيرون مي آوردند و در حالي كه همه 
جا از مجتمع هاي مس��كوني بي قواره و نامتناسب 
معمارساز پر مي ش��د، دالالن و بس��از و بفروشان 

سودهاي كالني به جيب مي زدند. «)4(
اين اتفاقات آن چنان گس��ترده روي دادند كه فهم 
آن نيازي ب��ه تخصص در حوزه اقتصاد نداش��ت و 
حتي فرد غيرمتخصصي مانند فريده ديبا)5( نيز در 

خاطرات خود به آن اشاره كرده است: 
»افزايش بهاي نفت در سال هاي دهه 1350 باعث 
ش��د درآمد ارزي ايران افزوده ش��ود. هويدا فقط 
پول خرج مي كرد و كاري به هيچ چيز نداش��ت. به  
جاي توس��عه كش��اورزي و صنعت به واردات روي 
آورد و پول ه��اي كالن نف��ت به ج��اي آنكه صرف 
سرمايه گذاري هاي زيربنايي ش��وند، براي واردات 
موز، پرتقال و محص��والت غذايي و مصرفي هزينه 

شدند. «)6(

  مهاجرت فزاينده ايرانيان از كشور
از جمله پيامدهاي افزايش درآمد نفت در دهه 50 
مهاجرت افراد بي شمار از كشور بود. فريدون هويدا 

در خاطرات خود در اين باره مي گويد: 
»به موازات جاري شدن سيل پول در سال 1355 
به س��وي ايران گروهي از ايراني��ان آن چنان دچار 
احساس خوشبختي و رفاه شدند كه دسته دسته رو 
به سوي كشورهاي خارج نهادند. اين امر موجبات 
خروج مقادير زيادي ارز از كشور شد و به اين ترتيب 
بود كه افزايش هزينه زندگي، دس��تيابي به منافع 
كالن و شيوع سوء اس��تفاده هاي مالي روزبه روز به 
فقر و محروميت مردم طبقه پايين افزود و در عوض 
ثروت بيش��تري را براي مردم طبقه متوسط جديد 

به ارمغان آورد.«)7(
نظ��ام اداري نيز از پيامده��اي افزايش قيمت نفت 
در امان نماند. عبدالمجي��د مجيدي در اين زمينه 

چنين نوشته است: 
»پ��س از ب��اال رفت��ن قيمت نف��ت در س��ال هاي 
بع��د از 1350 ه��ر وزارتخان��ه اي ب��راي خودش 
برنامه ريزي ه��اي خيل��ي جاه طلبان��ه اي كرد و ما 
در س��ازمان برنامه گرفتاري مان اي��ن بود كه بين 
بخش هاي مختلف دول��ت تعادل و ت��وازن ايجاد 
كنيم. مثاًل خوب خاطرم هس��ت كه وزير پس��ت و 
تلگراف هدفي گذاشته بود كه تا پايان برنامه پنجم 
تعداد مش��تركين تلفن در ايران ب��ه 2 ميليون نفر 
برسد كه خب هيچ كس بدش نمي آمد. همه دلشان 
مي خواست به اين سرعت شبكه تلفن توسعه يابد، 

ولي الزمه اش اين بود كه سرمايه گذاري عظيمي در 
ايستگاه ها و پايگاه هاي تلفني و مخابراتي مملكت 
مي شد و وزارت پست و تلگراف شبكه خيلي وسيع 
به هم مرتبط��ي را به وجود م��ي آورد. از همه اينها 
مهم تر تعداد قابل توجهي آدم مي بايس��ت تربيت 
مي كرد كه اصاًل در ظرف آن دوره اي كه در مقابل ما 
بود، امكان اينكه چندين هزار نفر آدم تربيت شوند 
كه بتوانند با يك سيستم الكترونيكي در اين حد كار 

كنند وجود نداشت.«)8(
مينو صميمي نيز در خاطرات خود به گوشه ديگري 

از نتايج افزايش قيمت نفت اشاره كرده است: 
»در س��ال 1353]ش[ درآمد فروش نفت كشور از 
سالي 5 ميليارد دالر به سالي 20 ميليارد دالر رسيد 
و ايران به يكي از كشورهاي ثروتمند جهان تبديل 
ش��د، ولي بالغ بر نصف جمعيتش را افراد بي سواد 
تشكيل مي دادند و كماكان در فهرست كشورهاي 

عقب افتاده جا داشت.«)9(
  يك حس كاذب امنيت!

جالب آن است كه اشرف پهلوي)10( نيز در خاطرات 
خود به همين مسئله اشاره دقيقي كرده است: 

»در سال هاي پس از 1352]ش[ قيمت نفت از هر 
بشكه سه دالر به 12 دالر افزايش يافت. اين ميزان 
پول نو يافته نفت يك حس كاذب امنيت به وجود 
آورد. اين حس كه تمام مشكالت به آساني قابل حل 
هس��تند و مي توانيم هر چيزي كه دلمان خواست 
بخريم. مؤسسات و ادارات دولتي بدون برنامه ريزي 
هماهنگ يا دقيق درازمدت هرچه توانستند خرج 
كردند. بندرهاي ما پر از كشتي هايي شد كه هفته ها 
و ماه ه��ا در انتظار تخليه بار بودند. دولت در س��ال 
1355]ش[ براي هزينه ه��اي اضافي اين تأخيرها 
400 ميليون دالر جريمه داد. در دوره اي از ثروت 
بي س��ابقه نه تنها تنگناها، بلكه كمبودها را نيز در 
اساسي ترين سطح اساس��ي تجربه كرديم. تأخير و 
معطلي هاي بنادر ما باعث كمبود در برخي كاالهاي 
غذايي و مصرفي شد. تقاضاهاي جديد و سنگين به 
عرضه برق ما )كه نتوانس��ت خود را سريع جمع و 
جور كند و با اين تقاضا هماهنگ شود( باعث كمبود 

برق و خاموشي هاي مكرر شد.«)11(
از جمل��ه دقيق تري��ن توصيفاتي ك��ه از برنامه هاي 
اقتص��ادي ده��ه 1350 در ايران ارائه ش��ده اس��ت 
توصيف عبدالمجيد مجيدي به عنوان عالي ترين مقام 

برنامه ريزي اقتصادي در ايران آن روزگار است:
»برنامه ها و طرح هايي كه دستگاه هاي دولتي پس 
از افزايش قيمت نفت به سازمان برنامه ارائه كردند، 
نه تنها عمل��ي نبودند، بلكه پرت و پ��ال بودند و اين 
برنامه ها آن چيزي كه بشود از نظر منطقي و علمي 
به آن صحه گذاشت نبودند، اما همين برنامه ها هم 
كه تصويب ش��دند در عمل رعايت نش��دند و عماًل 
خيلي از آن تجاوز ش��د. هيچ وزيري خودش را در 

چارچوب برنامه مقيد نمي دانست.«)12(
و نكته ديگري در اين زمين��ه كه از منظر خاطرات 

مينو صميمي شايسته توجه است: 
»يكي ديگر از مس��ائل حيرت آور، طي دوره رونق 
پول و س��رمايه داران در ايران فقدان يك سيستم 
بانكي كارآمد براي تسهيل عمليات بانكي در كشور 
بود كه باعث مي شد حتي براي اقداماتي ساده مثل 
انتقال پول از يك حس��اب به حساب ديگر مدت ها 
وقت صرف شود و معلوم نبود با چنين اوضاعي شاه 
چگونه اميد داش��ت تهران را به يكي از مراكز مالي 

جهان تبديل كند!«)13(
*پي نوشت ها در سرويس تاريخ جوان موجود 

است. 

اشرف پهلوی: اين ميزان پول نو يافته 
نفت يك ح�س كاذب امنيت به وجود 
آورد. اي�ن حس ك�ه تمام مش�كالت 
به آساني قابل حل هستند و مي توانيم 
هر چيزي كه دلمان خواس�ت بخريم. 
مؤسس�ات و ادارات دولت�ي ب�دون 
برنامه ريزي هماهنگ يا دقيق درازمدت 
هرچه توانستند خرج كردند. بندرهاي 
ما پر از كش�تي هايي ش�د كه هفته ها 
و ماه ه�ا در انتظ�ار تخليه ب�ار بودند
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افزايش قيمت نفت در دهه 50 و پيامدهاي مخرب آن بر اقتصاد ايران 

چطورشديكدفعه
بهاينوضعيتافتاديم؟

  شاهد توحيدي
تاريخ��ي-   اث��ر 
پژوهش��ي »ح��ق 
قضاوت كنس��ولي، 
كاپيتوالس��يون« 
محصول س��ومين 
نشس��ت پژوهشي 
مؤسسه مطالعات 
پژوهش ه��اي  و 
سياس��ي در ب��اب 
اين موضوع است. 
اهميت اين مجموعه س��خنراني ها در آن است 
كه بر يكي از مهم ترين و محرك ترين تصميمات 
سياس��ي رژيم پهلوي انگش��ت نهاده و آن را از 
مناظر متنوع مورد بررسي قرار داده است. ناشر در 
ديباچه اين مجموعه درباره چندوچون برگزاري 

اين نشست آورده است:
»حق قضاوت كنسولي، كاپيتوالسيون موضوع 
س��ومين نشست تخصصي مؤسس��ه مطالعات 
و پژوهش هاي سياس��ي بود. اين نشس��ت روز 
دوشنبه 11 آبان ماه سال 1383 در محل موزه 
تماشاگه زمان برگزار شد. در اين نشست تاريخچه 
كاپيتوالسيون در ايران بررسي و سپس به موضوع 
احياي آن در دوره پهلوي اول پرداخته شد، اما 
عمده بحث مربوط ب��ه تصويب مصونيت اليحه 
مستش��اران امريكايي در ايران در سال 1343 
بود ك��ه متعاقب آن حضرت ام��ام خميني)ره( 
پس از اطالع از مفاد مصوبه اعالم خطر كردند. 
اعتراضات امام كه اينك رهبري بالمنازع مبارزات 
مردم مس��لمان ايران را علي��ه حكومت پهلوي 
در دس��ت گرفته بودند، باال گرفت. نقطه عطف 
اعتراض امام)ره( س��خنراني 4 آبان ماه س��ال 
1343 بود كه در اين س��خنراني ضمن تشريح 
قانون تصويبي مجلس��ين عزاي عمومي اعالم 
كردند. به دنبال اين اعت��راض حكومت پهلوي 
ديگر حضور امام خميني)ره( را در ايران تحمل 
نكرد و ايشان را از منزلشان به فرودگاه اعزام و از 

همان جا به تركيه و س��پس عراق تبعيد كرد و 
اين اقامت اجباري در خارج از كشور حدود 15 
سال به طول انجاميد. هرچند نزد افكار عمومي 
حس��نعلي منصور، نخس��ت وزير وقت، بيش از 
س��اير رجال عصر پهلوي در تصويب اين اليحه 
مقصر شناخته مي ش��د، اما اين اليحه با نظارت 
مس��تقيم اياالت متحده امريكا و حاميانش در 
حكومت پهلوي به تصويب رسيد. پس از پيروزي 
انقالب اسالمي هيچ يك از بازماندگان حكومت 
پيشين حتي بدنام ترينش��ان دخالت خود را در 
تصويب اين اليح��ه نپذيرفتند و حداكثر با ذكر 
اين نكته كه تصويب اين اليحه موضوع جديدي 
نبود و امتياز بيش��تري به شمار نمي رفت، قصد 
داشتند با نسبت دادن اين اليحه به كنوانسيون 
وين راجع به مزاي��اي ديپلمات هاي خارجي از 
زير بار مسئوليت ش��انه خالي كنند. سخنرانان 
اين نشست تخصصي و موضوع سخنراني آنها به 

ترتيب ايراد سخنراني عبارت بودند از: 
1- دكتر محمد هراتي، تاريخچه كاپيتوالسيون 

در ايران 
2- دكتر گودرز افتخارجهرمي، وضعيت حقوقي 

كاپيتوالسيون
3- دكتر داوود هرميداس باوند، گروه هاي سياسي 

و كاپيتوالسيون
4- حجت االس��الم روح اهلل حس��ينيان، ام��ام 
خمين��ي)ره( و اليح��ه مصونيت مستش��اران 

امريكايي در ايران 
5- قاسم تبريزي، حسنعلي منصور، رجال پهلوي 

و كاپيتوالسيون
كتاب حاضر در دو بخش تنظيم ش��ده اس��ت؛ 
بخش اول متن س��خنراني هاي ايرادشده است. 
هرچند سعي شده اس��ت هنگام تنظيم مطالب 
حداقل ويرايش انجام گيرد، اما با وجود اين متن  
س��خنراني ها پس از تنظيم توس��ط سخنرانان 
بازبيني ش��ده  اس��ت. بخش دوم كتاب شامل 
يك مقاله با عنوان حق اس��تفاده امريكاييان از 
معافيت و مصونيت سياس��ي و قضايي قرارداد 
وين در ايران نوش��ته دكتر محمد هراتي است. 
از همه سخنرانان نشس��ت تخصصي، نويسنده 
مقاله پيوست اين مجموعه و همه كساني كه در 

برگزاري اين نشست و آماده سازي كتاب مربوطه 
مؤسسه مطالعات و پژوهش هاي سياسي را ياري 

رساندند، سپاسگزاريم.« 
همانگون��ه ك��ه اش��ارت رف��ت، دكت��ر گودرز 
افتخارجهرمي، مش��اور حقوقي رئيس جمهور 
وقت در زمره سخنرانان  اين نشست بوده است. 
وي در بخشي از سخنان خويش در باب موضوع 

اين هم انديشي، چنين گفته است: 
»كاپيتوالسيون يا قضاوت كنسولي ابتدا به وسيله 
كشورهاي غربي به كشورهاي شرقي تحميل شد. 
دولت عثماني با اينكه دولت بالنسبه مقتدري بود، 
در برابر پيشرفت هاي كشورهاي غربي پذيرفت 
كه به آنها يك نوع مصونيت بدهد. ش��ايد اولين 
باري كه اين مصونيت ها و اين قضاوت كنسولي 
اعطا شد به كشور فرانسه بود. در ايران هم ابتدا 
در زمان صفويه قضاوت كنسولي به خارجي ها 
داده شد، به خصوص در زمان شاه سلطان حسين 
صفوي كه ب��ه هلندي ها چنين امتي��ازي داده 
شد. اما قضاوت كنس��ولي و كاپيتوالسيون در 
اثر جنگ هاي ايران و روس به كشور ما تحميل 
شد. قراردادهاي تركمانچاي و گلستان بودند كه 
اين نوع قضاوت و اين نوع مصونيت را به كش��ور 
ما تحميل كردن��د. بي جهت نيس��ت كه وقتي 
قراردادي خيلي يك طرفه نوشته مي شود، رسم 
است كه مي گويند اين قرارداد تركمانچاي است. 
اين هم واقعاً به صورت يك  طرفه تنظيم ش��د، 
چون ما در جنگ شكست خورده بوديم. بنابراين 
آنچه تحميل كردند از طرف حكومت وقت قبول 
شد. معناي اين قضاوت كنسولي و كاپيتوالسيون 
اين نيست كه اتباع يك كشور در كشور ديگر در 
مورد اعمالي كه انجام مي دهند، اعم از حقوقي 
و كيفري تابع حقوق كش��ور خودش��ان باشند. 
يعني اگر بين خودشان معامله اي انجام مي دهند 
تابع كشور خودشان باش��ند. در امور مدني هم 
وقتي اتباع يك كش��ور خارجي با آن كش��وري 
كه محل اقامتشان اس��ت قراردادها و معامالتي 
دارند تابع حقوق كشور اتباع خارجي هستند. در 

مسائل كيفري هم به همين ترتيب، اگر مرتكب 
جرمي شدند يا جنايتي مي كردند ممكن بود با 
حضور نمايندگان سياس��ي آن كشور محاكمه 
شوند، ولي بالفاصله بعد از صدور رأي به كشور 
خودش��ان تحويل مي ش��دند، گاهي هم براي 
محاكمه به كش��ور خودش��ان اعزام مي شدند. 
اين وضع كاپيتوالسيون بود. اين وضع حقوقي 

بيگانگان در قالب كشورهاي شرقي بود. 
به تدريج كه كشورها اس��تقالل بيشتري پيدا 
كردند يا از زير يوغ استعمار خارج شدند، قانون 
اساس��ي نوش��تند و قضاوت هاي كنسولي هم 
ملغي شد، اما در ايران اين قضاوت كنسولي تا 
مدت ها بعد از تصويب قانون اساسي باقي ماند. 
عمده اي��رادي كه خارجي ها داش��تند اين بود 
كه درست اس��ت در ايران قانون اساسي وجود 
دارد، ولي قوانين مدون در زمينه هاي مختلف 
وجود ندارند. همين بهان��ه اي براي ادامه رژيم 
كاپيتوالس��يون ش��ده بود. البته دولت ها همه 
دست نشانده آنها بودند. باالخره با كمك مرحوم 
مدرس اين قوانين تدوين شد. قوانين كيفري 
ايران )قانون جزاي عمومي( در س��ال 1304 
نوشته شد. مرحوم مدرس بود كه توانست اين 
قانون را به نحوي تنظيم كند كه مورد مخالفت 
علما و مراجع قرار نگيرد. اگ��ر قانون مجازات 
عموم��ي را كه مجلس تصوي��ب كرد مالحظه 
كنيد، در ماده اول آمده است اين قانون از باب 
ايجاد نظم در مملكت تصويب مي شود، وگرنه 
چنانچه جرمي بر اساس موازين شرعي كشف 
شود، مجازات او بر اساس حدود شرعي خواهد 
بود. به اين ترتيب با كوش��ش مرحوم مدرس 
قوانين كيفري تصويب ش��د. در س��ال 1307 
هم بخش اول قانون مدني به تصويب رس��يد 
كه قانون مترقي و پيش��رفته اي بود. همه اينها 
زمينه را فراهم ك��رد تا مجلس ش��وراي ملي 
بتواند كاپيتوالسيون را لغو كند. در سال 1307 
كاپيتوالسيون در ايران ملغي شد. شايد ايران 
جزو آخرين كش��ورهايي بود كه نظام قضاوت 
كنسولي را برچيد، ولي همانطور كه مي دانيد، 
متأسفانه بعدها به نحو ديگر و شكل ديگري اين 

امر احيا شد.«

 نظري بر اثر تاريخي- پژوهشي
»حق قضاوت كنسولي، كاپيتوالسيون«

روايت يك تحميل مبتذل

  حسنعلی منصور عامل تصويب قانون كاپيتوالسيون  در كنار محمدرضا پهلوی
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محمدرض�ا پهل�وي در واپس�ين س�اليان حيات 
خويش، ش�اهد رويدادي بود كه نهايتًا نابس�اماني 
و س�قوط حكوم�ت وي را تس�ريع ك�رد. افزايش 
قيمت نف�ت به رغم آنك�ه در آغاز ب�راي وي نوعي 
سرخوش�ي به ارمغ�ان آورد ام�ا در ادام�ه عامل 
وابستگي اقتصادي بيشتر و نيز بي عدالتي و تبعيض 
گسترده گرديد. در مقالي كه پيش روي شماست، 
با اتكا به گفته هاي كارگزاران رژيم ش�اه، ابعاد اين 
مسئله تشريح شده است. اميد آنكه مقبول افتد. 

   
  پول پاشي بي حساب در بازار مصرف!

از ابتداي دهه 50 شمسي اقتصاد ايران تحول جديدي 
را ش��اهد بود و آن افزايش قيمت نف��ت در بازارهاي 
جهاني و در پي آن افزايش صادرات نفتي كش��ورهاي 
صادركننده، از جمله ايران بود. اين حادثه پيامدهاي 
گوناگوني را در اقتصاد ايران به جا گذاشت. عبدالمجيد 

مجيدي در اين باره چنين مي نويسد: 
»پس از افزايش قيمت نفت در سال هاي 1350 به بعد 
و به دنبال آن افزايش بودجه دولت تورم خيلي شديدي 
به وجود آمد و عل��ت آن بود كه برخ��ورد صحيحي با 
مسئله افزايش قيمت نفت وجود نداشت. سعي مي شد 
راه حل ها از طريقي پيدا ش��وند كه خيلي قابل توجيه 
نبود. به عنوان مثال به ش��ما بگويم در همين مسئله 
تورم قيمت ه��ا بحثي كه داش��تيم و خيلي ناراحتي و 
عصبانيت ايجاد كرد اي��ن بود كه به عنوان مس��ئول 
سازمان برنامه مي گفتم: اگر مي خواهيد قيمت ها باال 
نروند بايد جلوي تورم را بگيريد، بايس��ت دولت كمتر 
خرج كند. آنجايي كه دولت در ب��ازار پول مي ريزد در 
نتيجه قيمت ها باال م��ي رود. اگر واقعاً نگران باال رفتن 
قيمت  ها هستيد دولت نبايد اينقدر پول در بازار بريزد. 
با آمار هم نش��ان مي دادم كه حج��م مصرف عمومي 
و مصرف دولتي چقدر سريع رش��د كرده و در نتيجه 
توليد و عرضه كردن كاالها و خدمات چقدر محدوديت 
داشته و درنتيجه چرا اينقدر قيمت ها باال رفته و تورم 
ايجاد شده است. متأسفانه كس��ي اين بحث را گوش 
نمي داد و به دعوا، بغض و ناراحتي كشيده مي شد. براي 
اينكه الزمه اش اين بود كه از بعضي از طرح  هاي عمراني 
يك خرده جلوگيري مي شد يا اينكه بعضي بودجه هاي 
جاري وزارتخانه ها مي بايست محدود مي شدند يا اينكه 
بعضي از برنامه هايي كه دس��تگاه هاي دولتي داشتند 
بايست يك مقدار تعديل مي شد، چون نمي خواستند 
انجام دهند در نتيجه دنبال راه حل ديگري مي رفتند 
و مي گفتند نخير، اينكه باز دارد تئوري اقتصادي براي 
ما مي گويد. مي ش��ود رفت كس��ي را كه گران فروشي 
مي كند گرفت و به زن��دان انداخت يا مأمورين كنترل 
قيمت بگذاريم كه اينها اينقدر گران به مردم نفروشند. 
اين مس��ائل و گرفتاري ها از آنجا ناشي مي شد كه ما 
مي گفتيم تأثير اين برنامه عمراني با اين حجم و نحوه 
خرج كردن بودجه جاري از نظر اقتصاد مملكت و اثرش 
روي قيمت ها چيست؟ كسي اين بحث منطقي را قبول 
نمي كرد، چون الزمه اش اين بود كه برنامه ها يك خرده 
محدود مي شد، اعتبارات كمتر خرج مي شد كه اين هم 
يك عده را ناراضي مي كرد. بحث م��ا در اين حد بود. 
حاال روي ساير مس��ائل هم تقريباً گرفتاري هاي ما از 
اين قبيل بود. مثاًل آنجايي كه صحبت از اين مي ش��د 
كه بنادر كشش ندارند، نمي دانم 200 كشتي معطل 
شده اند، مي رفتيم مي گفتيم بابا جان! شما بايست به 
نس��بتي جنس وارد كنيد كه ظرفي��ت ورودي كاالها 
در مملكت اجازه مي دهد. اگر درمجموع بيش از يك 
ميليون تن نمي توانيد از بنادر جنوب وارد كنيد، بيشتر 
نخريد. آن را هم كس��ي گوش نمي داد. باز مي رفتند 

جنس سفارش مي دادند. «)1(
  نفت مثل سيل تمام زندگي ما را شست!

در ادامه چنين سياس��ت هايي بود كه اقتصاد ايران به 
روايت مجيدي دچار از هم گسيختگي شد: 

»با افزاي��ش قيمت نفت پ��س از س��ال 1352]ش[ 
تمام نظمي كه با صبر و حوصله و ظرف سال ها ايجاد 
شده بود از هم پاشيد و درس��ت يادم هست يك سال 
قب��ل از اينكه حكوم��ت هويدا برود، جلس��ه اي ]در[ 
حضور اعليحضرت تش��كيل داديم كه در آن جلس��ه 
اعليحض��رت بودند و هوي��دا بود. اصفيا وزير مش��اور 
بود و هوش��نگ انصاري وزير امور اقتص��ادي و دارايي 
بود و حس��نعلي مهران رئيس بانك مركزي بود و من 
بودم كه وزير مشاور و رئيس س��ازمان برنامه و بودجه 
بودم. مشكالت ديگر رو آمده بود. گرفتاري هاي واقعاً 
س��خت و الينحلي به وجود آمده بودن��د. اعليحضرت 
خيلي مغموم و افس��رده بودند. فرمودند: چطور ش��د 
يكدفعه به اي��ن وضعيت افتاديم؟ خ��ب، آقايان همه 
س��اكت بودند. من گفت��م: قربان! اج��ازه بفرماييد به 
عرضتان برسانم، ما درست وضع مردمي را داشتيم كه 
در دهي زندگي مي كردند و زندگي خوش��ي داشتند، 
منتها خب گرفتاري اين را داش��تند كه خشكس��الي 
ش��ده بود و آب كم داش��تند و آنقدر آب نداشتند كه 
بتوانند كش��اورزي خوبي كنند. دائماً آرزو مي كردند 
كه باران بيايد. آنقدر باران آمد كه سيل آمد، زد تمام 
اين خانه ها، زندگي و زمين هاي مزروعي اينها، همه را 
خراب كرد. خوشبختانه آدم ها زنده ماندند و توانستند 
جانش��ان را به در ببرند، ولي زندگي شان از هم پاشيد 
و اصاًل معيشتشان به هم ريخت. ما هم درست همين 
وضع را داريم. ما مملكتي بوديم كه داشتيم به خوشي 
زندگي مي كرديم. خب، دلمان پول و درآمد بيشتري 
مي خواست كه مملكت را بسازيم. يكدفعه اين درآمد 
نفت كه آمد مثل سيلي تمام زندگي ما را شست و رفت. 
)اعليحضرت( خيلي هم از اين حرفم خوششان نيامد و 
ناراحت شدند و پا شدند و جلسه را تمام كردند و رفتند 
بيرون. همه هم به من اعتراض كردند كه اين چه حرفي 

بود زدي؟«)2(
  رشد واسطه گري هاي سرطاني!

فريدون هوي��دا در خاطرات خود در اي��ن باره چنين 
آورده است: 

»پس از افزايش قيمت نفت در سال 1352 و به دنبال 
جاري ش��دن س��يل پول به ايران س��يل معامله گران 


