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   ابوالحسن عمیدی نوری در کنار دکتر محمد مصدق و سایر اعضای جبهه ملی ایران در بدو تأسیس این  جبهه

حاشيهاي بر انتشار خاطرات سياسي و
اجتماعي زندهياد مريم بهروزي

نمادي از تكاپوي زنان
در انقالب

  شاهد توحيدي
زندهي��اد مري��م بهروزي،
نمادي از تالش و تكاپوي
زن��ان در فرآين��د انقالب
اسالمي به شمار ميرود.
همزمان با ش��روع نهضت
اس�لامي به رهبري امام
خمين��ي(ره) ،او ك��ه از
مقلدان ايش��ان ب��ود ،به
تحصي��ل عل��وم دين��ي
مشغول شد و پس از پايان تحصيل به تشكيل جلسات
مذهبي براي زنان همت گماش��ت .در اين جلس��ات به
تدريس عل��وم مذهبي و س��خنراني پرداخ��ت كه اين
روش جديد موجب جذب بيش��تر عالقهمندان ش��د.
برخي از شركتكنندگان به مسائل سياسي عالقهمند
بودند ،به همي��ن دليل در گروهي به نام «هس��تههاي
مقاومت» س��ازماندهي ش��ده و به پخش اعالميههاي
حضرت ام��ام پرداختند .با نزديكي ب��ه پيروزي انقالب
اسالميفعاليتخانمبهروزيوهستههايمقاومتبيشتر
شد .در سال 1357دكتر مفتح براي سخنراني در مسجد
قبا از خانم بهروزي دعوت به عمل آورد كه ايشان در يكي
از جلسات سخنراني توسط ساواك دستگير و زنداني شد
و پس از آزادي از زندان در راهپيمايي و تظاهرات مردم
عليه حكومت پهلوي شركت كرد.
با پيروزي انقالب اسالمي فعاليتهاي سياسي -مذهبي
خانم بهروزي بيشتر شد .وي در ابتدا عضو حزب جمهوري
اسالمي شد و از طرف حزب براي تهي ه گزارش از ناآرامي
استانهاي مرزي به آن نواحي فرستاده ميشد.همچنين با
شروعجنگتحميليعراقعليهايرانبرايتبليغبهمناطق
جنگي فرستاده ميشد .به همين دليل بخشي از خاطرات
ايشان به اين بخش از زندگي و فعاليتشان اختصاص دارد
و مطالبي درباره فعاليت سياس��ي -مذهبي زنان قبل از
پيروزي انقالب و همچنين فعاليت آنان در حزب جمهوري
اس�لامي و حمايتهاي آنها از رزمندگان اسالم دارد .به
هنگام ثبتنام نامزدهاي نمايندگي اولين دوره مجلس
شوراي اسالمي دكتر بهش��تي از خانم بهروزي خواست
براي ورود به مجلس ثبتنام كند و ايشان نيز در انتخابات
مياندورهاي ثبتنام ك��رده و به عن��وان نماينده تهران

نظري بر گزارش تاريخي و موثق ابوالحسن عميدينوري از ايران دهه 40

فساد ،اغماض و ديگر هيچ!
  دكتر موسي فقيهحقاني

  زندهیاد مریم بهروزی

با انتشار شش جلد از
يادداشتهايتاريخي
و روزانه ابوالحس�ن
عميد ينوري ،برگي
مهم ب�ر دفت�ر قطور
پهلو يپژوه�ي در
ايران افزوده گش�ته
اس�ت .در روزه�اي
گذش�ته ،شش�مين
جل�د از اي�ن اث�ر از
س�وي مؤسس�ه مطالع�ات تاريخ معاص�ر ايران
منتش�ر و مراس�م رونمايي از آن نيز برگزار شد.
ب�ه همي�ن مناس�بت و در خوانش�ي تحليلي از
شش�مين جلد از اين روزنگاش�تهاي تاريخي،
مقالي از استاد ارجمند دكتر موسي فقيهحقاني
را به شما تقديم ميداريم .اميد آنكه مقبول افتد.

«يادداشتهاي يك روزنامهنگار» عنوان اثري است
كه تاكنون پنج جلد آن از س��وي مؤسسه مطالعات
تاريخ معاصر ايران منتش��ر ش��ده و در معرض ديد
عالقهمندان قرار گرفته اس��ت .تعداد مجلدات اين
مجموعه ح��دودا ً  16جلد خواهد ب��ود و مطالب آن
حوادث و مس��ائل ايران از  1340ت��ا  1356را در بر
خواهد گرفت .اكنون كه ششمين جلد اين مجموعه
به محضر عالقهمندان عرضه ش��ده ،شايسته است
ضمن بررس��ي اهميت اين يادداش��تها اش��ارهاي
اجمالي به مطالب مطرح ش��ده در اين جلد داشته
باشيم.
  هويت يادداشتنگار
اين يادداشتها به قلم فردي است كه خود از نزديك
حوادث مهمي را در تاري��خ معاصر ايران درك كرده
و در جايگاه يك فعال سياسي ،اجتماعي ،فرهنگي،
حقوقي ،اقتصادي و مطبوعاتي مشاهدات ،شنيدهها
يا آنچه خود در آن دخي��ل بوده را در قالب خاطرات
روزانه ثبت كرده است .ابوالحسن عميدينوري فعال
مطبوعاتي كه در اغلب نش��ريات مهم قلمفرس��ايي
ميكرد و خود صاحب نش��ريهاي به نام داد بود ،به
حكم كار نويس��ندگي در مطبوعات به بس��ياري از
مسائل جاري توجه داشت و با درج آنها در خاطرات
دستنوش��ت خود ،گنجين��هاي از ناگفتهها را بهجا
گذاش��ته اس��ت .وي همچنين بهعنوان يك فعال
سياس��ي و نماينده مجلس با رمز و راز سياس��ت و
قانونگذاري آش��نا بوده اس��ت و خاطرات او به اين
نوع مسائل هم اشاره دارد .عميدينوري در كسوت
يك وكيل و حقوقدان با مسائل قضايي ايران و برخي
پروندههاي مه��م نيز درگير بود و نواقص دس��تگاه
قضايي و سرنوش��ت برخ��ي از پروندههاي قضايي و
اعمال نفوذها را در خالل يادداش��تهاي خود ذكر
و برمال كرده اس��ت .نويس��نده يادداشتها ،دستي
هم در امور اقتصادي بهويژه ملكداري و كش��اورزي
داشت؛ بنابراين اطالعات خوبي از وضعيت كشاورزي
و ملكداري در ايران قبل و بعد از اصالحات ارضي ارائه
ميكند كه ميتواند براي عالقهمندان اين حوزه مفيد
باشد .گزارش او از وضعيت اجتماعي ايران نيز ما را
در آشنايي بيشتر با مس��ائل اجتماعي كشور ياري
ميكند .حضور او در محافل غيررسمي و گعدههاي
دوستانه با توجه به تنوع افرادي كه وي با آنها مرتبط
بود اعم از نمايندگان مجلس ،رؤس��اي قوا ،قضات،
وكال ،نظاميان ،وزرا ،چهرههاي سياس��ي و اصحاب
مطبوعات نيز بر غناي مطالب اين كتاب و ناگفتههاي
تاريخي آن ميافزايد.
  محتواي شش�مين جلد از يادداش�تهاي
عميدينوري
آنچه در مجلد ششم يادداش��تهاي عميدينوري
خواهيم خواند عبارت اس��ت از :نابودي مشروطيت
در س��ايه ديكتاتوري پهلويها ،سانس��ور گسترده

اخبار ،بههمريختگي اوضاع كشاورزان در پي اجراي
اصالح��ات ،سوءاس��تفاده مس��ئوالن از بيتالمال،
غارت منابع طبيعي توس��ط درباريان و مس��ئوالن
دولتي ،ديكتاتوري شاه ،تملق و چاپلوسي مريدان و
مسئوالن نسبت به شاه ،عدم تمايل ايرانيان خارج از
كشور به بازگشت به كشور ،ناكارآمدي بوروكراسي
دولتي ،ضعف نظام بيمه درماني ،تلفات جادهاي در
ايام نوروز ،فساد اخالقي و مالي در دستگاه قضايي،
بياعتمادي مردم به دس��تگاههاي دولتي ،فساد در
روستاها بهواس��طه حضور س��پاه دانش ،سوءرفتار
مس��ئوالن با متخصصان ايراني ،خامفروش��ي نفت
براي تأمين بودج��ه خريدهاي تس��ليحاتي ،زيرپا
گذاشتن قانون اساسي توس��ط شاه ،دخالت شاه در
همه امور ،نفوذ س��اواك در دادگس��تري و در بين
وكال ،امتيازات ش��اه به امريكا و انگليس ،فساد مالي
گس��ترده دربار و هواداران ش��اه ،ناتواني زارعين از
پرداخت اقس��اط زمينهاي واگذاري ،عوامفريبي با
چاپ قرآن ،فش��ار اقتصادي به مردم و ورشكستگي
تجار ،بيضابطگي در ارتش ،بههمريختگي اداري در
كش��ور ،تهيه لوايح دولتي با نظر شاه ،زمينخواري
اطرافيان ش��اه ،كاپيتوالس��يون و تبع��ات آن ،زد و
بند مس��ئوالن با مقاطعهكاران و پيمانكاران ،فساد
گس��ترده مال��ي در وزارتخانهه��ا و ادارات ،دخالت
ساواك در كش��تار  15خرداد ،مش��اركت نظاميان
امريكاي��ي در دس��تگيري امام خمين��ي در خرداد
 ،1342آموزش مأموران شكنجه در ساواك توسط
نظاميان امريكايي ،نبود امنيت س��رمايهگذاري در
كشور و دستاندازي مس��ئوالن به موقوفات ،اجبار
مطبوعات از سوي س��اواك به درج مقاالت ارسالي،
شكايت مسئوالن س��ابق از نابساماني اوضاع كشور،
تحميالت س��اواك به بانكها به منظور وام دادن به

  ابوالحسن عمیدی نوری در محل مجلس شورای ملی

به مجلس راه يافت .به اين ترتيب ايش��ان تا دوره چهارم
نماينده مردم تهران در مجلس بود .وي در دوره نمايندگي
يكي از مدافعين حقوق زن��ان در مجلس بود و با فعاليت
ايش��ان قوانيني مانند منع تعدد زوج��ات ،حق حضانت
كودكان به مادر ،بازنشس��تگي زنان با 20سال كار و ...به
تصويب مجلس رسيد .در اين دوره به نمايندگي از مجلس
در كنفرانسهاي بينالمللي اعزام ميشد .بخش مهمي از
خاطرات خانم بهروزي مربوط به اين دوره است و اطالعاتي
نو و دسته اول درباره فعاليتهاي مجلس پس از پيروزي
انقالببهدستميدهد.شكلگيريجناحهايسياسيدر
مجلس و رقابت آنها از ديگر مسائلي است كه خانم بهروزي
به تشريح آنها پرداخته است .بخش مهمي از فعاليت خانم
بهروزي مربوط به تأسيس جامعه زينب(س) است .اين
جامعه تشكلي سياس��ي -مذهبي براي زنان است كه به
پيش��نهاد رئيسجمهور وقت آيتاهلل خامنهاي به وجود
آمد .اين تشكل كه خانم بهروزي از مؤسسان و دبيركل آن
استنقشمهميدرفعاليتهايانتخاباتيمجلس،رياست
جمهوري و شوراي اسالمي شهر تهران دارد و همچنين
براي ترويج فرهنگ اسالمي تالش ميكند.
فصل اول كتابي كه از آن سخن ميرود ،با عنوان «تولد،
خانواده و تحصي�لات» به معرفي پدر و م��ادر و فضاي
تربيتي و تحصيالت و ازدواج ايشان ميپردازد و بخشي
نيز فرزندان خانم بهروزي را معرفي ميكند.
فصل دوم تحت عنوان «نهضت اسالمي به رهبري امام
خميني» مفصلترين بخش كتاب است .در اين فصل
خانم بهروزي خاطرات خود را از سال 1341و آشنايي با
نهضت امام شروع ميكند و تا ورود امام به ايران و مالقات
با ايشان به پايان ميرساند.
فصل س��وم با عنوان «جامعه زين��ب(س)» چگونگي
تأس��يس و فعاليت جامعه زينب را تشريح ميكند و به
طور خاص يكي از تش��كيالت سياسي -مذهبي زنان را
معرفي ميكند.
فصلچهارمباعنوان«نمايندگيمجلسشوراياسالمي»
يكي از فصلهاي مهم كتاب اس��ت كه اطالعاتي درباره
فعاليت خانم بهروزي در مجلس اول تا چهارم ش��وراي
اسالمي دارد .در اين بخش فعاليتهاي خانم بهروزي در
مجلس براي دفاع از حقوق زنان و مأموريتهاي او براي
شركت در كنفرانسهاي بينالمللي آمده ،همچنين از
رقابتهاي انتخاباتي گروههاي سياس��ي براي ورود به
مجلس صحبت شده اس��ت .به عالوه برخي از احزاب و
گروههاي سياسي نيز معرفي ش��دهاند و مطالبي درباره
چگونگي شكلگيري آنها گفته شده است.
فصل پنجم ب��ا عنوان «اح��زاب و انتخاب��ات» به نقش
جوامع همس��و و اصالحگ��را در انتخابات نه��م و دهم
رياس��تجمهوري و فعاليت اصولگرايان در اين دو دوره
پرداخته و در پايان حوادث بعد از انتخابات سال 1388
تحليل شده است.
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حض�ور عمی�دی ن�وری در محاف�ل
غيررسمي و گعدههاي دوستانه با توجه
به تنوع افرادي كه وي با آنها مرتبط بود،
اعم از نمايندگان مجلس ،رؤس�اي قوا،
قضات ،وكال ،نظامي�ان ،وزرا ،چهرههاي
سياس�ي و اصحاب مطبوعات بر غناي
یادداشتهای سیاسی وی  و ناگفتههاي
تاريخ�ي من�درج در آن ميافزايد .وي
همچنين بهعنوان يك فعال سياس�ي و
نماين�ده مجلس با رمز و راز سياس�ت و
قاونگذاري آشنا بوده است و خاطرات
او به اي�ن نوع مس�ائل هم اش�اره دارد

نورچشميها ،دريافت وامهاي كالن از بانك توسط
مسئوالن ،رواج رش��وهخواري در نظام وظيفه براي
اخذ معافيت ،اجحاف بنياد پهلوي به مردم گرگان،
سوءاس��تفاده مالي رؤساي مجلس��ين ايران ،فساد
اخالقي گسترده مسئوالن ،اوضاع نامناسب بهداشت
عمومي در تهران ،اش��رافيگري خان��دان پهلوي و
بياطالع��ي از وضعيت مردم ،ع��زل و نصب وزراي
كابينه هويدا توسط شاه ،فرار مالياتي ثروتمندان و
فشار اداره ماليات بر كسبه و توليدكنندگان ،تباني
افسران شهرباني در تبديل پالك موقت اتومبيلهاي
وارداتي ،دخالت شاه در پروندههاي قضايي و نقض
استقالل قوه قضائيه ،تجويز عملهاي غيرضروري از
سوي پزش��كان ،خريد و فروش پستها در ادارات و
مراكز دولتي ،تصرفات عدواني امالك مردم توسط
خاندان پهلوي ،اختالس و فس��اد گسترده در نظام
بانكي ،نابودي جنگلها پس از ملي شدن جنگلها
از س��وي عوامل درب��ار ،ناب��ودي جنگلهاي تالش
و اس��الم توس��ط امريكاييها ،پايان بازي احزاب و
اجبار اعضاي حزب مردم به عضويت در حزب ايران
نوين ،فروش امالك ضبط شده مالكان از سوي اداره
اصالحات ارضي ،وضعيت ناگوار مطبوعات ،فروش
مواد مخدر توس��ط مأمورين در زندانها ،نارضايتي
مردم از رون��د بررس��ي پروندهها در دادگس��تري،
دش��ت قزوين و لطمات اس��رائيليها به كشاورزي
آن منطقه ،ت�لاش امريكا ب��ر تكمحصولي كردن
اقتصاد اي��ران ،نابودي كش��اورزي و دامداري ايران
بر اثر اجراي اصالحات ارضي ،فروش گندم وارداتي
به روس��تاييان و كش��اورزان ،انحص��ار توزيع مواد
غذايي در دست باندهاي مافيايي نظير رشيديانها،
رانتخواري گس��ترده مس��ئوالن دولت��ي ،حضور
مسئوالن دوتابعيتي در حكومت ،تعيين نمايندگان
مجلس از سوي شاه و دهها مسئله ديگر كه در خالل
سطور كتاب با آن مواجه ميشويم .طرح اين حجم
از مس��ائل و موضوعات در اين مجلد از يادداشتها،
بيانگر اهميت شش��مين جلد از يادداشتهاس��ت.
البته در برخي از صفحات شايعات و گمانهزنيهاي
رايج در بين مردم و رجال سياسي نيز درج شده است
كه برخي از آنها صحيح و بخش��ي نيز صرفاً حدس
و گمان��ي بود ك��ه در آن مقطع رواج داش��ت .البته
اين خود به ش��ناخت فضاي حاكم بر جامعه و افكار
عمومي در مقاطع مختلف كمك ميكند.
  بس�تر تاريخ�ي ن�گارش يادداش�تهاي
عميدينوري
با نگاهي اجمالي به تحوالت و رخدادهاي كشور در
آن مقطع درمييابيم كه از لحاظ سياسي مهمترين
مس��ائلي كه در س��ال  1345و س��ه ماهه نخست
 1346ايران و جه��ان با آن روبهرو ب��ود عبارتند از:
وقوع و شكس��ت كودت��اي بعثي در عراق ،تش��ديد
اختالفات ايران و مص��ر ،برپاي��ي هفدهمين دوره
اجالسيه كميته نظامي سنتو در تهران ،كشته شدن
عبدالس�لام عارف رئيسجمهور عراق در س��انحه
هوايي ،كودتاي نظاميان عليه پادش��اه يونان ،تغيير
كابينه هويدا با كنار گذاشتن باقر عاملي و سرلشكر
پاك��روان از كابينه ،س��فرهاي محمدرضا پهلوي به
روماني ،يوگسالوي ،مراكش ،بلغارستان ،مجارستان،
لهس��تان ،آلمان ،تركيه و نيز بهبود نسبي روابط با
شوروي در حوزههاي سياسي ،اقتصادي و فرهنگي
در پي ورود به دوره همزيستي مسالمتآميز از سوي
غرب و شوروي.
س��فر مقدماتي نظير وزير خارجه پاكستان ،جودت
سوناي رئيسجمهور تركيه ،ش��يخ راشدبن سعيد
آلمكتوم ،پادش��اه نپال ،اورل هريمن ،نمايندگان
كنسرسيوم ،ديك راس��ك وزير امور خارجه امريكا،
عبدالرحمن عارف ،وزير امور خارجه هند ،پادش��اه
تايلند ،قائم مقام نخستوزير روماني و ملك حسين
اردني به ايران هم در اين مقط��ع رخ داد .مهمترين
موض��وع در منطق��ه وقوع جن��گ بين اس��رائيل و

دولتهاي عربي بود كه به شكست اعراب منجر
شد.
از ديگر وقايع مهم اي��ن دوره مرگ دكتر محمد
مصدق ،فروغ فرخزاد و س��عيد نفيسي و آغاز به
كار تلويزيون ملي ،تش��كيل مجلس مؤسس��ان
براي تغيير قانون اساس��ي ،انتصاب اسداهلل علم
به وزارت دربار ،تصويب اليحه حمايت از خانواده
و محاكمه تعدادي از اعضاي نظامي حزب توده
بود.
از لح��اظ اقتص��ادي ،رژيم پهلوي به گس��ترش
روابط با شوروي و بلوك شرق كه زمينههاي آن
با موافقت امريكا فراهم ش��ده بود مبادرت كرد.
انعقاد قرارداد بازرگاني با روماني و خريد تراكتور
و گاوآهن از آن كشور ،توافق با كنسرسيوم بر سر
افزايش توليد و افزايش 17درصدي درآمد ايران،
عقد قرارداد تأسيس ذوبآهن با شوروي ،دريافت
وام از امريكا ،تأس��يس كارخانه تراكتورس��ازي
از س��وي روماني در ايران ،امض��اي موافقتنامه
پنجساله بازرگاني با ش��وروي براي مبادله 540
ميليون دالر كاال طي پنج س��ال ،درخواست وام
 60ميليون دالري از امريكا ،افتتاح كارخانه ايران
ناسيونال و فروش نفت به بلغارستان و مراكش،
افتتاح كارخانه س��يمان فارس و امضاي قرارداد
خريد اسلحه از انگلس��تان مهمترين رويدادهاي
اقتصادي اين مقطع محسوب ميشود .بر اساس
آمارهاي رسمي جمعيت ايران در اين زمان 25
ميليون و  789نفر اعالم ش��د .آم��ار كارمندان
دولت��ي در اين س��ال  243هزار نف��ر در ادارات
دولتي20 ،هزار نفر كارمندان و افسران شهرباني،
 2200نفر دانشگاهي و  700قاضي اعم از نشسته
و ايستاده اعالم شد .درآمد ايران از محل صادرات
نف��ت  217/200/000پوند ب��ود .بانك مركزي
ميزان اس��كناس انتش��ار يافته را  250ميليون
تومان اعالم كرد و بودجه كل كش��ور در س��ال
 1346به مبلغ  145ميليارد ريال ش��امل هزينه
و درآمد به تصويب رس��يد .آنچ��ه اقتصاد ايران
را در اين س��الها آزار م��يداد كاهش صادرات،
افزايش بيروي��ه واردات ،تورم ،بيكاري ،فس��اد
و كمبود كاالهاي اساس��ي بود .افزايش بيرويه
واردات محص��ول سياس��تگذاريهاي غلط در
س��الهاي پس از كودتاي  1332ب��ود كه براي
جلب رضايت امريكاييها صورت گرفت .از سال
 1333ت��ا  1343مي��زان واردات كاال  7/5برابر
ش��د و صادرات در همين مدت فقط  10درصد
افزايش داش��ت .به عبارت ديگ��ر واردات ايران
در  1333ح��دود  7/4ميليارد ري��ال و صادرات
بدون نفت  10/2ميليارد ریال بود 10 .سال بعد
واردات ايران به حدود  56/5ميليارد ريال رسيد؛
در حالي كه صادرات فقط  11/5ميليارد ريال بود.
يكي از داليل اين افزايش ،سياس��ت غلط دولت
در س��الهاي  1336 -1368بود كه براس��اس
آن براي جلوگيري از ت��ورم ارزي ،واردات را آزاد
كرد و به همين دليل حجم واردات در  1339به
بيش از  52/6ميليارد ريال رس��يد .اين سياست
باعث خالي شدن خزانه كشور ش��د تا جايي كه
شريف امامي در ابتداي تشكيل دولت اعالم كرد
به اندازه پنج ريال ه��م ارز در خزانه وجود ندارد.
نبود ارز و پر ش��دن انباره��ا از كاالهاي خارجي
باعث شد واردات در خالل س��الهاي  40و 42
كاهش يابد ،اما با تمام ش��دن كاالهاي وارداتي
انبار ش��ده ،دالالن دست به كار ش��دند و با وارد
كردن كاالهاي بنجل خارجي حجم واردات را به
رقم  52/6ميليارد ريال رساندند .بخش عمدهاي
از واردات مربوط ب��ه كاالهاي مصرفي بود كه در
داخل توليد ميش��د مانند فرآوردههاي دامي و
محص��والت كش��اورزي .واردات بيرويه هزاران
اتومبيل و  100هزار رادي��و و اقالم ديگر اقتصاد
كش��ور را با بحران مواجه كرد .وجود دهها هزار
كارگر بيكار كه بخش عمده آن به دليل واردات
بيرويه به شكل قانوني و غيرقانوني بود بخشي از
نتايج اين سياست مخرب بود .اقالمي نظير برنج،
لپه ،نخود ،پنير ،روغن ،نمك و ...بخش عمده اين
واردات را تشكيل ميداد ،در حالي كه ايران خود
در اغلب اين م��وارد توليدكننده بود .براس��اس
آمار رس��مي  500تا  600ميليون دالر از درآمد
 2400ميلي��ارد دالري اي��ران ص��رف واردات
ميشد .البته آمار غيررسمي رقمي فراتر از آمار
رسمي را نشان ميداد .اقتصاد ايران از سال 1339
دچار ركود ش��ده بود و آمار بيكاران در اين سال
به  17566نفر رس��يد .افزايش تعداد بيكاران در
 1340به  21315نفر ،حكايت از ادامه و تشديد
بحران اقتصادي داشت .با بارندگيهاي زمستان
 1342احتم��ال داده ميش��د در س��ال 1343
دوران ركود به پايان برس��د اما س��رماي سخت
اواخر زمس��تان و خش��كي بهار  1343اين اميد
را بر باد داد .گراني در سال  1343بيداد ميكرد
و در  11ماهه اين س��ال  49/4ميليارد ريال كاال
وارد كشور شد .وفور كاالي قاچاق بهويژه سيگار
در كنار واردات رس��مي ،توليدات داخلي ايران
را با چالش جدي مواجه ك��رده بود .وجود بيش
از  50هزار روس��تاي مخروبه در كش��ور2750 ،
زاغهنشين و  20هزار گودنشين در تهران به اضافه
اهالي حصيرآباد در قسمت جنوبي پل راهآهن و
گودنش��ينان در خيابان پهلوي(س��ابق) نزديك
پمپ بنزين حكايت از نابس��اماني و فقر گسترده
در كشور داشت .در اين سال اداره كشور به دست
چهرههاي حزب ايران نوي��ن افتاده بود و بودجه
مصوب براي اولين بار مورد تجديدنظر واقع شد.
همچنين قانون تجارت و قانون ماليات بر درآمد
نيز م��ورد تجديدنظر قرار گرف��ت و مرحله دوم
اصالحات ارضي آغاز ش��د .پيشبيني مسئوالن
رش��د حداقل  6درصدي بود كه محقق نش��د و
فقط تا حدودي عوايد نفت رشد  2تا  3درصدي

را تجربه كرد .بارندگي خوب  1343و انعقاد پنج
قرارداد نفتي كه حدود  184ميليون دالر عايدي
داشت به زعم برخي ميتوانست سال  1344را به
سال رونق اقتصادي تبديل كند؛ برخالف 1343
كه س��ال انتظار رونق بود ولي رون��ق به ارمغان
نياورد .در س��ال  56 ،1343ميليارد ريال كاالي
مصرفي و غيرس��رمايهاي وارد كش��ور شد كه از
س��الهاي  38و  39كه بيشترين حجم كاال وارد
كشور شده بود افزونتر بود و اين باعث وارد شدن
لطمه بيشتر به توليدات داخلي شد.
در كنار افزايش واردات ،صادرات كشور در 1345
نسبت به  1344كاهش داش��ت .در  1345جمع
كل صادرات كشور( غير از نفت)  820هزار تن به
ارزش 11/52ميلي��ارد ريال ب��ود ،در صورتي كه
در س��ال 1344جمع كل صادرات 911هزار تن
ب��ه ارزش 13/56ميليارد ريال اعالم ش��د .يعني
در س��ال 1935 ،1345ميليون ري��ال كاال كمتر
از  1344صادر ش��د .اقالمي كه كاهش صادرات
در آنها به چش��م ميخورد ،ش��امل فرش ،پنبه،
ميوههاي تازه و خش��ك ،كود شيميايي ،سيمان،
كلوخههاي كاني و معدني و احش��ام بود .اساس��اً
ص��ادرات ايران طي س��الها ي��ا در همين حالت
مانده يا با كاهش مواجه ش��ده بود .اين در حالي
بود كه كشورهاي در حال توسعه نظير هند با شعار
«صادرات يك وظيفه ملي است» نسبت به افزايش
صادرات اقدام كرده بودند .سال 1345ايران شاهد
افزايش قيمت زمي��ن و زمينخواري و همچنين
كمبود گوشت و فشارهاي تورمي گوناگون بود.
  دولت هويدا ،درآمدها و هزينهها
دولت هويدا هدف اساس��ي بودجه سال1345
را حفظ و تداوم رش��د اقتصادي و تسريع در امر
صنعتي ش��دن كشور ،تثبيت نس��بي قيمتها،
حفظ موازنه ارزي ،توسعه صادرات ،تأمين رفاه
اجتماعي و ايج��اد كار براي م��ردم و منطقهاي
شدن عمليات اجرايي دولت عنوان و درآمدها و
هزينهها را به ش��رح ذيل در بودجه تنظيم شده
اعالم كرد:
  درآمدها:
جمع كل درآمد دولت و س��ازمانهاي انتفاعي
و بازرگان��ي وابس��ته ب��ه دول��ت و مؤسس��ات
عامالمنفعهاي كه در اج��راي برنامههاي دولت
همكاري دارند مع��ادل  190468ميليارد ريال
است كه مانند بودجه سال جاري ،درآمد دولت به
دو قسمت عادي و برنامهاي تقسيم شده است.
 .1درآمده�اي ع�ادي :يعن��ي عواي��دي كه
توس��ط مؤسس��ات دولتي و وابس��ته به دولت
وصول ميش��ود و بهنوبه خود به درآمد عمومي
و اختصاص��ي تقس��يم ش��ده اس��ت ،مع��ادل
 57/298ميلي��ارد ريال ميباش��د .درآمدهاي
مذك��ور مانند گذش��ته از پنج بخ��ش تحصيل
ميگردد .افزايش حاص��ل در جمع درآمدهاي
عادي نس��بت به بودج��ه مصوب س��ال1344
معادل 47/80ميليارد ريال ميباش��د كه تأمين
آن از محل افزاي��ش وصوليهاي زير پيشبيني
ميشود:
از محل مالياتهاي مستقيم 1/4ميليارد ريال،
از محل مالياتهاي غيرمستقيم در حدود 1/8
ميليارد و از محل درآمدهاي متفرقه دولت حدود
 1/4ميليارد ريال.
 .2درآم�د برنامه :درآم��د برنام��ه در بودجه
تقديمي بالغ ب��ر  64ميليارد ري��ال پيشبيني
شده است كه  34ميليارد ريال آن از محل سهم
سازمان برنامه به ميزان  75درصد از درآمد نفت
تأمين ميشود.
  هزينهها:
جمع كل هزينه دولت و سازمانهاي انتفاعي و
بازرگاني وابسته به دولت و مؤسسات عامالمنفعه
معادل 192/112ميليارد ريال ميباش��د كه با
توجه به  190/468ميلي��ارد ريال درآمد دولت،
كسر بودجه س��ال آينده معادل 1/644ميليارد
ري��ال خواهد ب��ود .افزاي��ش حاصل��ه در جمع
هزينههاي بودجه نسبت به بودجه سال1344
بالغ بر  5ميليارد ريال ميباشد كه قسمت اعظم
آن به منظور تقويت نيروهاي انتظامي و دفاعي
كشور اختصاص داده شده است.
در نهايت اليحه بودجه سال 1345كل كشور به
شرح ذيل در اختيار مجلس قرار گرفت:
ماده واحدهـ بودجه سال 1345كل كشور شامل
درآمدها و هزينههاي وزارتخانهها و مؤسس��ات
دولتي و مؤسسات انتفاعي و بازرگاني وابسته به
دولت و مؤسسات عامالمنفعه ك ً
ال از حيث درآمد
بالغ بر 190/468/000/000ريال (يكصد و نود
ميليارد و چهارصد و شصت و هشت ميليون ريال)
و از حيث هزينه بالغ ب��ر192/112/000/000
ريال (يكصد و نود و دو ميليارد و يكصد و دوازده
ميلي��ون ريال) ميباش��د .درآمده��اي عمومي
و طبقه ال��ف درآمده��اي اختصاص��ي جمعاً به
مبلغ 65/042/986 /000ريال (ش��صت و پنج
ميليارد و چهل و دو ميليون و نهصد و هش��تاد و
شش هزار ريال) و هزينههاي از محل اين درآمدها
جمعاً به مبلغ 66/686/995/000ريال (شصت و
شش ميليارد و ششصد و هشتاد و شش ميليون و
نهصد و نود و پنج هزار ريال) به تصويب ميرسد.
اليح��ه بودجه به دلي��ل اثرات تورم��ي آن و نيز
كمرنگ شدن اعتبارات عمراني به دليل افزايش
مخارج جاري دولت و كس��ر بودجه 38ميليارد
ريالي با انتقاد بيس��ابقه و ش��ديد اعضاي حزب
مردم مواجه ش��د .اين امر خشم شاه را نسبت به
منتقدين برانگيخت و حمالت شديدي عليه آنها
در مطبوعات و محافل صورت گرفت.
به هر روي ،مرور يادداش��تهاي عميدينوري
ميتواند به درك بهتر رخدادهاي كش��ور ياري
برساند و مورد توجه عالقهمندان قرار بگيرد.

