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چکیده:
این پژوهش با هدف بررسی نقش وزارت صنعت و سازمانهای وابسته در پاسخ به نیازهای جنگ تحمیلییی طراحییی شیید و
چالش های موجود در مدیریت اقتصاد جنگ را موردتوجه قرار داد .پژوهش از نوع توصیفی -تحلیلی است که بییا اسیتفاده از
چارچوب مفهومی جامعه شناسی جنگ و رابطه متقابل صنعت و جنگ به دوره تییاری ی جنییگ تحمیلییی عییراع علیییه ایییران

هدفمند انت اب و با رویکرد روایت پژوهی تا رسیدن به اشباع نظری مورد مصاحبه قرار گرفتند .داده های حاصییل از شییانهده
مصاحبه انجام یافته با روش تحلیل مضمون کدگذاری و تحلیل شد .در نتیجه نقش بارز دولییت در اقتصییاد بییا سییهمیه بنییدی
کاالها و مدیریت دولتی در بازسازی ،بسیج منابع مالی و انسانی برای پاسخ به نیاز جبهه هییا ،تغییییر کییاربری صیینایع موجییود،
خودکفایی در تولید برخی ملهومات جنگی ،بازسازی صنایع آسیب دیده در جنگ و مییدیریت جهییادی بییه عنییوان ب زییی از
مضمون های فرعی شناسایی شدند .میهان تصدی دولت و اشییکاالت مییدیریت دولتییی از یکسییو و کزییاکش بییر سییر میییهان
ت صیص منابع به جنگ و انتظار درباره تداوم جنگ از سوی دیگر به عنوان چالش های اصلی مدیریت صنایع در زمان جنگ
مز ص شدند.
کلیدواژه :جنگ تحمیلی ،وزارت صنایع ،اقتصاد جنگ

1دانﺸجوی دکترای جاﻣﻌه ﺷناسﻲ ،واحد ﻋﻠوم وتحﻘیﻘات  ،دانﺸگاه آزاد اسالﻣﻲ ،تهران  ،ایران
2دانﺸیار گروه جاﻣﻌه ﺷناسﻲ ،واحد تهران ﺷﻤال ،دانﺸگاه آزاد اسالﻣﻲ ،تهران ،ایران (نویسنده ﻣسئول )
3استادیار گروه ﻋﻠوم اجتﻤاﻋﻲ،واحد تهران ﺷرق ،دانﺸگاه آزاد اسالﻣﻲ ،تهران ،ایران
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( )1۳۵9-1۳۶۷پرداخت .جامعه آماری مدیران صنعت و مسئوالن عالی رتبه درگیر در جنگ بودند که به روش نمونییه گیییری
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مقدمه و طرح مساله
جمهوری اسالمی ایران ،در روز سی و یکم شهریور ماه سال 1۳۵9خورشیدی برابر بییا  22سییماتامبر سییال  1980میییالدی بییا
تهاجم دولت بعثی عراع به مرزهایش روبرو شد .به طور کلی میتوان اوضاع اقتصادی ایران را پیش از شروع جنگ به شییر
زیر جمع بندی کرد :گسترش حجم و اندازه دولت و دولتی شدن بانک ها ،بیمه ها ،تجارت خارجی ،صنایع و معادن بییهر ،
و نیه ملی شدن نهدیک به  ۵00شرکت و مؤسسه تولیدی ،افهایش کسری بودجه و تأمین نهدیییک بییه  ۷0درصیید آن از منییابع
بانکی ،کاهش صدور نفت ،کاهش تولید واحدهای صنعتی به دلیل کمبود مواد اولیه و عوامییل دیگییر ،کییاهش نهدیییک بییه ۳۵
درصدی سرمایه گذاری ،وجود نظام دوگانه ارزی ،باال بودن سهم واردات کاالهای مصرفی (  2۶/۷درصیید) ،بییاال بییودن نییر
تورم ( 2۳/۵درصد) .بنابراین باید توجه داشت که اقتصاد ایران در آستانه جنگ تحمیلی ،بییه دالیییل شکییر شییده ،در وضییعیت
مطلوبی نبود (دژپسند و رئوفی)88 :1۳90 ،
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می توان شرایط اقتصادی ایران در دوران جنگ هزت ساله را در سه دوره جداگانه مز ص نمود که سال های ابتدای جنییگ
( ،)1۳۵9 -1۳۶0دوره بهبودی نسبی اقتصادی ( )1۳۶1-1۳۶۴و در نهایت دوره فرسایش اقتصییادی ( )1۳۶۵-1۳۶۷را شییامل
می شوند .شرایط اقتصاد جنگ که با خسارت به بنادر و مزکل واردات کاالها آغاز شده بود با شروع رکود اقتصییادی پیچیییده
تر شد و تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت سال  1۳۵9یک کاهش قابل توجه  2۳درصدی را نزان داد .در اییین سییال
میهان نفت صادراتی از  2/۶میلیون بزکه در روز در سال  1۳۵8به  0/9میلیون بزکه در روز کاهش یافت که منجر به محییدود
شدن دریافت های ارزی ناشی از صادرات نفت به  12میلیارد دالر شد .آثار منفی فیهیکی و روانی شیروع جنییگ غیرمنتظییره،
همراه با شرایط رکود اقتصادی ،چاره ای جه برنامه ریهی متناسب با موقعیییت جنگییی ،مبنییی بییر سییهمیه بنییدی کاالهییا بییاقی
نگذاشت .نگرانی از تورم  2۴درصدی این سال و جست وجو برای راه حل مناسبی جهت برخورد بییا آن ،یکییی از بییارزترین
دغدغه های آن زمان به شمار می آمد .دوره دوم جنگ ،سالهای  ،1۳۶1-1۳۶۴شاهد ادامییه اجییرای سیاسییتهای دو سییال قبییل
همراه با تالش جهت خارج شدن از رکود اقتصادی بود .میهان متوسط صادرات نفت در این دوره دو برابر دوره اول شد و به
حداقل 1/۵و حداکثر 2میلیون بزکه در روز رسید .در نتیجه ،درآمد حاصل از صادرات نفت افهایش قابل توجهی یافییت و بییه
 1۵تا  20میلیارد دالر بالغ شد .به رغم مزکالت جنگ ،دستیابی به درآمد بیزتر از فروش نفت ،فرصتهای سییرمایه گییذاری و
بهبود نسبی فضای مناسب تر اقتصادی ،در حقیقت گذر از رکود و دستیابی به آغاز رونق نسبی اقتصادی را تییا حییدی امکییان
پذیر کرد .در سال  1۳۶۵بهای نفت در بازارهای جهانی افت شدیدی یافت و موجب کاهش درآمییدهای حاصییل از صییادرات
نفت از  1۵میلیارد دالر در سال  1۳۶۴به  ۶میلیارد دالر در سال  1۳۶۵شد و درآمدهای بودجییه عمییومی دولییت نیییه نقصییان
یافت .تزدید حمالت هوایی ارتش عراع و درگیر شدن منییاطق نفتیی کزییور ،توسییعه جنییگ نفییت کزییها و بمبییاران مراکییه
اقتصادی ،همگی بحران اقتصادی موجود را عمیق تر کرد .در نتیجه رشد تولید ناخالص داخلی از  2درصد در سال  1۳۶۴بییه
منفی  10درصد در سال  1۳۶۵کاهش یافت و تورم از  ۷درصد در سال  1۳۶۴به  2۴درصد در سییال  1۳۶۵رسییید .در چنییین

شرایط پیچیده ای برای رویارویی با آثار جنگ ،سیستم سییهمیه بنییدی کاالهییا اسییتمرار یافییت( .قسیییمی )۳-۶ :1۳9۶ ،چنییین
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وضعیتی که ههینه های ادامه جنگ بسیار بیزتر از پذیرش ههینه های پایان آن قلمداد شد ،به پییذیرش قطعنامییه  ۵98سییازمان
ملل و مذاکرات آتش بس در سال 1۳۶۷منجر شد.
در زمینه عملکرد وزارت صنعت در جنگ تحمیلی چندین گهارش آماری منتزر شده اسییت .روانییب ش و روادار ( )1۳۷۷در
کتاب « بیست سال تالش صنعت» که توسط اداره آمار و اطالع رسانی وزارت صنعت و معدن تدوین شده اسییت ،عملکییرد و
خدمات وزارت انه در طول هزت سال جنگ تحمیلی مورد بررسی قرار گرفته و کلیه اقدامات وزارت صنعت و سییازمانهای
وابسته آن در در امور اقتصادی ،اشتغال ،تولید ،واردات و توزیع کاالی اساسی کزور و مدیریت شرایط بحرانی جنییگ و بعیید
از جنگ گهارش کرده اند .صادقیان ( )1۳8۳در کتاب «گهارش صنعت و معدن از سال  1۳۵۷تییا  »1۳82نیییه بییه فعالیتهییا و
اقدامات و نقش مهم صنعت در دوران دفاع مقدس و تزریح اقدامات اساسی این وزارت انه در بازسازیهای بعد از جنییگ در
نقاط جنگ زده کزور به تفکیک استانها پرداخته و به ترتیب تمام سالهای جنگ و بعداز جنگ را به صورت گهارش آمییاری
تصویر کرده است.

رشد منفی تولید ناخالص ملی ،کاهش سرمایه گذاری ،کسری موازنه ارزی ،عدم وصول درآمدها و کسر بودجه دولییت ،نییر
بیکاری و تورم به این نتیجه میرسد که اقتصاد کزور در آن مقطع شرایط خوبی نداشته است و با اییین حییال نحییوه مییدیریت
اقتصادی کزور در طول جنگ به گونه ای بوده که استقراض خارجی انجام نزییده اسییت .دژپسییند و رئییوفی ( )1۳90اوضییاع
اقتصادی ایران در دوران جنگ را بررسی نموده و شاخصهای تولید و ارزش افهوده ،مصرف ،جمعیت و بازار کار ،پس انداز
و سرمایه گذاری ،سیاستهای پولی و اعتباری ،تجارت خارجی و ههینه و درآمدهای دولت و شاخصهای رفاهی را بررسییی
نمودهاند .در ب ش دیگری به خسارتهای مستقیم و غیرمستقیم ب شهای م تلف اقتصادی در جنگ پرداختهاند .تحلیل آنها
جامع و کل نگر است و نیم نگاهی به شرایط اقتصادی عراع در طول جنگ تحمیلی و اوضاع اقتصادی ایییران قبییل از شییروع
جنگ نیه دارد .قسیمی ( )1۳9۶نیه شاخص های اقتصادی از جمله بودجه دولت ،درآمییدهای ارزی ،حجیم نقییدینگی ،تییورم،
رشد اقتصادی ،صادرات و واردات و  ...را بررسی می کند ،هر دو تحقیق آمارها و شاخصهای اقتصییادی را در سییطح کییالن
بررسی میکنند و درباره مدیریت اقتصادی جنگ تنها اشاره ای دارند و به موضوع این تحقیق که عملکرد ب ش صنعت است
نمی پردازند.
مروری بر پیزینه تحقیقات و مقاالت پژوهزی منتزر شده نزان میدهد که آنهییا یییا آمارهییا و ارقییام فعالیییت وزارت صیینعت
هستند که توسط خود سازمان و با نگاهی مثبت به عملکرد سازمانی منتزر شده اند یا با نگاه ساختاری و کالن نگر ،مییدیریت
اقتصادی در دوران جنگ را بررسی کرده اند و به طور خاص به وضعیت صنعت نارداختهاند .این ب ییش از تییاریخ اقتصییادی
کزور کمتر مورد توجه قرار گرفته است و دادههای مربوط به آن پراکنده و خام است .شایسته است اقییدامات و دسییتاوردهای
دولتمردان و کارکنان وزارت صنعت و معدن با رویکرد جامعهشناسی اقتصییادی بررسییی و بییه نسییلهای امییروز و آتییِ اییین
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فریدون آالنی ( )1۳80شرایط اقتصادی ایران در مقطع پایانی جنگ را بررسی کرده و با استفاده از شاخصهای اقتصادی مانند
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سرزمین عرضه شود .توجه به ب زی از تاریخ اقتصادی -اجتماعی کزور تنها برای اهداف نظری و افهودن بر دانییش موجییود
نیست بلکه اهداف توسعه ای نیه دربردارد .امید است نتایج این تحقیق شرایطی را فراهم میسازد تا درسها و تجارب نحییوه
مدیریت صنعت در شرایط بحرانی آشکار شود .از این رو در پی پاسخ به این سواالت است که:
 .1وزارت صنعت و سازمانهای وابسته در پاسخ به نیازهای جنگ تحمیلی چه نقزی ایفا کردند؟
 .2کدام مسائل و چالشها عملکرد وزارت صنعت و سازمانهای وابسته را در پاسخ به نیازهای جنییگ را تحییت تییاثیر قییرار داده
بود؟

چارچوب مفهومی
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از انجا که این تحقیق به روش کیفی انجام می شود از چارچوب نظری که مبنای فرضیه های تحقیق قرالر می گیییرد بییی نیییاز
است با این حال پرداختن به مباحث اقتصاد جنگ و رابطه صنعت و جنگ چارجوب مفهومیی فراهم مییی کنیید کییه راهنمییای
محقق در خوانش و تفسیر داده های جمع آوری شده خواهد بود .گیدنه صنعتی شدن جنگ را ب زی از مدرنیته مییی دانیید و
می نویسد « :از همان ن ستین مراحل دوران صنعتی شدن ،فرآیندهای تولیدی مییدرن اسییتفاده نظییامی نیییه داشییته انیید و اییین
موجب دگرگونی اساسی روش های تأمین ههینه جنگ ،ساختن جنگ افهار و شیوه های سییازماندهی نظییامی شییده اسییت بییه
نحوی که همه این ابعاد بسیار پیزرفته تر از فرهنگ های غیرصنعتی است .نیییروی اقتصییادی برتییر ،انجییام سیاسییی و برتییری
نظامی ،همراه با هم ،دلیل گسترش ظاهرا مقاومت ناپذیر روش های زندگی غربی در سراسر جهان طی دو قرن گذشییته بییوده
است( ».گیدنه و بردسال)۵۴ :1۳8۶ ،
پل کندی  )198۷( 1در تحلیلی تاری ی درباره قدرتهای غربی رابطه تنگاتنگ و تاثیر متقابل بین اقتصاد و جنگ را نزییان مییی
دهد .نویسنده با بررسی جنگهای اروپاییان در عرض پانصد سال میپرسد ههینه این جنگها از کجا تأمین میشود؟ عایداتی
که این جنگها را از نظر اقتصادی توجیه کند چقدر است؟ و الگویی را آشکار میکند که بییا دسییتیابی قییدرتهای غربییی بییه
مستعمرهها ،بازارهای خارجی و سرزمینهایی در قارههای دیگر ،ایجاد ارتزییی بییا نیییروی دریییایی بییهر

بییرای حفاظییت از

متصرفات؛ فروکش کردن مهیت نسبی مستملکات؛ تداوم ههینههای کمرشکن ارتشها و ناوگانهییا در برابییر غنییایم در حییال
کاهش؛ و ضعف ناگهیر قلب اماراتوری از حیث بنیه مالی ،اداری و نظامی و شکست در برابر رقبا پایان مییابد .جنگ گذشته
از خسارتهای وارده مستقیم و انهدام ب زی از تاسیسات صنعتی و زمینهای زراعی ،معادن ،سیستم حمل و نقییل و  ...نظییام
اقتصادی را با بحرانهای دیگری روبرو میکند از آن جمله:

Paul Kennedy

1

الف) کاهش تولید :در اوضاع جنگی ،از سویی به دلیل اشغال ب زی از مناطق ،واحدهای اقتصادی آن مناطق از چرخه تولییید
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خارج میشوند و از سوی دیگر ،به دلیل انتقال ب زی از منابع ارزی و انسانی به حوزه جنگ ،واحدهای اقتصییادی مسیتقر در
خارج از مناطق جنگی نیه در مسیر کاهش تولید قرار میگیرند.
ب) انتقال نیروی انسانی از سایر ب شها به ب ش جنگ و وقوع پدیده مهاجرت :در دوران جنییگ بهییره بییرداری از عوامییل
تولید برای اهداف جنگ در اولویت قرار میگیرد ،زیرا که به دلیل نیاز جنگ به نیروی انسانی به میهانی بیزتر از کییادر نظییامی
در امور دفاعی ،نیروی انسانی شاغل در ب شهای دیگر به ب ش امور دفاعی انتقال مییابد که در پی آن کاهش بهره بییرداری
از ظرفیت های تولیدی در ب ش غیرنظامی را به دنبال دارد .به ویییژه آنکییه در زمییان جنییگ ضییرورت انجییام دادن تحقیقییات
گسترده و جامع تر در امور نظامی ،مستلهم به کارگیری تعداد زیادی از دانزمندان و محققان برجسته است.
ج) کاهش سرمایه گذاری :در دوران جنگ ،عدم امنیت و ثبات اقتصادی ،عدم اطمینان و نبود چزم انییداز مثبییت ،بییه کییاهش
انگیهه برای سرمایه گذاری داخلی و خارجی میانجامد ،و حتی ناامنی حاصل از جنگ و باال رفییتن ریسییک سییرمایه گییذاری
موجب خروج سرمایه از کزورهای بحران زده خواهد شد .کاهش پس انداز یکی دیگر از پیامدهای شرایط جنگی است.

حمل و نقل به ویژه گلوگاههای ورود و خروج کاال در بنادر عمال موجب میشییود تجییارت خییارجی و درآمیید ارزی کزییور
م تل گردد .تهدید و آسیب دیدگی تجهیهات و لوازم ت لیه و بارگیری کاال ،افهایش حق بیمییه وسییایل حمییل و نقییل ،تغییییر
مسیر انتقال کاال به امن ترین مسیر ،مزکالت عمده ای را در این ب ش به همراه دارد.
ه) افهایش ههینههای دولت :افهایش ههینههای دولتهای درگیر جنگ ،هم برای تأمین ههینه جنگی و است دام نیروی انسانی
الزم و هم برای فراهم سازی شرایط و فضای عمومی کزورهای درگیر جنگ ،در جهت حفظ آرامییش و جلییوگیری از بییروز
بحران و تنش صورت میگیرد .در این خصوص باید ههینه هایی که دولت برای ایجاد تعادل در بازار کاال و خدمات اساسییی،
متحمل میشود به طور ویژه مورد تأکید قرار گیرد( .دژپسند و رئوفی)2۴ -20 :1۳90 ،
اقتصاد جنگ به تجهیه و تحلیل مسائل اقتصادی و نحوه اجرای سیاستهای اقتصییادی در دوران جنییگ میپییردازد .بییه عبییارت
دیگر ،به چگونگی اعمال سیاستها و انت اب گهینه هایی میپردازد کییه بییه تبییع آن ،بییه کییارگیری تمییامی منییابع و توانییایی
اقتصادی کزور ،با هدف موفقیت و کسب پیروزی در جنگ حاصل آید .حال آنکه دفاع مربوط به مسائل دوران صلح و جنگ
میباشد ،بنابراین اقتصاد دفاع معنای وسیع تری دارد و مسائلی از جمله بازدارندگی و اجتناب از جنییگ و همچنییین شییروع و
خاتمه جنگ و اوضاع دوران بازسازی را در بر میگیرد( .دژپسند و رئوفی )19 :1۳90 ،در زمان جنگ ،دولتها میکوشییند در
کنار برنامهها و عملیات نظامی ،با ات اش سیاستهای اقتصادی مناسب ،نه تنها از توان اقتصادی برای رسیدن به اهییداف جنییگ
استفاده کنند که با کنترل بازار از امکان ایجاد شرایط بحرانی و سقوط دولییت بکاهنیید .نگییاهی بییه تجربییه کزییورهای جهییان
ب صوص در جنگ جهانی دوم نزان میدهد که حتی در آزادترین نظامهییای اقتصییادی ،شییرایط جنییگ و بحییران اقتصییادی،
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د) اخالل در تجارت خارجی :جنگ موجب کاهش تولید و افهایش تقاضا میشود در عین حییال خسییارت دیییدن شییبکههای
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دخالت دولت در ت ص یص منابع و نامین و توزیع کاالهای اساسی اجتناب ناپذیر اسییت .از اییین نظییر مییدیریت اقتصییادی در
دوران جنگ تحمیلی موضوعی ضروری برای تحقیق و بررسی است.
روش تحقیق
داده های این تحقیق با رویکرد توصیفی -تحلیلی و به روش کیفی و با ابهار مصاحبه جمع آوری می شییوند .در اییین تحقیییق
رویکرد روایتپژوهی مورد استفاده قرار میگیرد .روایتپژوهی یعنی داستانهای زیسته و نقییل شییده (کراسییول-۷۴ ،1۳9۴ ،
 .)۷۶روایتپژوهی اشکال متعددی دارد و از شیوههای تحلیلییی متنییوعی اسییتفاده میکنیید کییه ریزییه در رشییتههای م تلییف
علوماجتماعی و انسانی دارد .واژه «روایت» را میتوان به هرگونه متن یا گفتمانی نسبت داد یییا اینکییه از آن بییرای اشییاره بییه
حالت خاصی از پویش در پژوهش کیفی استفاده کرد که کانون تمرکییه آن داسییتانهای نقلشییده توسییط افییراد اسییت .امییا در
مجموع روایت ،متنی گفتاری یا نوشتاری است که حاکی از یک رویداد /اقدام یا مجموعهای از رویدادها /اقدامات اسییت کییه
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پویندی تقویمی با هم دارند .محققان برحسب استراتژیهای تحلیل ،نوع متفاوتی از روایتپژوهی را برمیگهینند.
از روش نمونهگیری هدفمند (تعمدی) استفاده شد و تالش شده است تا حد امکان کسانی برای مصاحبه انت ییاب شییوند کییه
خود دست اندرکار مدیریت صنعتی زمان جنگ بودند و اطالع دست اول دارند .گردآوری دادههای تحقیق از طریق مصییاحبه
مهایای بسیاری دارد و امکان میدهد تا فرد مطلع دیدگاههایش را کاملتر و بهتر از زمانی که به سواالت پرسزنامه یا مصییاحبه
ساخت یافته پاسخ میدهد بیان کند .موزر و ناگل ( )2002مصاحبه با مت صصان را نوعی مصاحبه نیمهسییاختیافته میداننیید.
در این جا برخالف مصاحبههای زندگینامهنگارانه با فرد مطلع نه به عنوان یک ش ص ،بلکه به قابلیتش به عنییوان مت صییص
در یک حوزه خاص توجه میشود .مت صصان نه به عنوان یک مورد منفرد بلکه به منهله نمایندگان یگ گییروه از مت صصییان
خاص در نمونه گنجانده میشوند .راهنمای مصاحبه در اینجا کارکرد رهنمودی بیزتری در خصوص حییذف موضییوعات بیی
حاصل دارد ...مزکل هدایت در اینجا خود را بیزتر نزان میدهد ،چون فردی کییه بییا او مصییاحبه میشییود بیزییتر بییه منهلییه
صاحب توانایی و قابلیتهای خاصی مورد توجه است تا به منهله یک ش ص .در تفسیر مصاحبه با مت صصان هدف عمییدتا
تحلیل و مقایسه محتویات دانش مت صصان است .نمونهها در این نوع مصاحبه بییر اسییاس نمونییه گیییری تییدریجی انت ییاب
میشوند(.فلیک :1۳8۷ ،ص ) 18۳-18۴
یکی از روشهای ساده و کارآمد تحلیل کیفی ،تحلیل مضمون 2است .در واقع ،تحلیییل مضییمون ،اولییین روش تحلیییل کیفییی
است که پژوهزگران باید یاد بگیرند .این روش ،مهارتهای اساسی مورد نیاز بییرای بسیییاری از تحلیلهییای کیفییی را فییراهم
میکند .مضمون الگویی است که در دادهها یافت میشود و حداقل به توصیف و سازماندهی مزاهدات و حییداکثر بیه تفسیییر
جنبه هایی از پدیده میپردازد (کمالی )9۷ ،پژوهزگر در تحلیل مضمون ،مباحث مهم مطر شده در متن را است راج میکند.
فرایند تحلیل مضمون شامل یک رفت و برگزت مستمر بین مجموعه دادهها و خالصههای کدگذاری شده و تحلیل دادههایی
2 Thematic Analysis

است که به وجود میآیند .تحلیل مضمون فرایندی بازگزتی است که در آن حرکت به عقب و جلو در بییین مراحییل شکرشییده
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وجود دارد.
یافته های تحقیق
مز صات عمومی مطلعین به شر شیل است:
ردیف

نام و نام خانوادگی

سوابق کاری در زمان جنگ ()۱۳۵۹-۱۳۶۷

1

محسن رفیق دوست

وزیر سااه

2

بههاد نبوی

وزیر صنایع سنگین

۳

غالمرضا شافعی

وزیر صنایع

۴

علیرضا شیخ عطار

استاندار کردستان و آشربایجان غربی 1۳۵9-1۳۶۴

۵

جلیل بزارتی

مزاور ب ش کزاورزی -روستایی ن ستوزیری

۶

حمیدرضا جالیی پور

مزاور ستاد ویژه ن ست وزیری

۷

محمود امینی کافی

فرماندار شهرکرد ،ستاد بازسازی استانداری تهران

8

عبدالرضییا هاشییم زایییی

استاندار ایالم

معاون وزیر صنایع 1۳۶۴-1۳۶8

9

غالمرضا محمد جعفری

فرماندار آبادان

10

اصغر ابراهیمی اصل

استاندار ایالم و آشربایجان غربی

11

عباس زارع میرک آبادی

استاندار کرمانزاه

12

محمد حسن اصغرنیا

استاندار سمنان و کردستان

1۳

سیییید اسیییماعیل داودی

استاندار اصفهان ،رئیس سازمان تربیت بدنی

شمسی
1۴

محمدنبی حبیبی

شهردار تهران 1۳۶2-1۳۶۶

1۵

حسن غفوری فرد

وزیر نیرو

1۶

سردار محسن کریمی

فرمانده سااه رو اهلل استان مرکهی

متن مصاحبه ها بازخوانی ،کدگذاری و طبقه بندی شد .بیانات مهم مطلعین انت اب و گهارش شدهاند:
 -۱نقش بارز دولت در اقتصاد جنگ

چالش های وزارت صنایع در پاسخ به نیازهای جنگ

نهبندان

120۵

دو سال ابتدای جنگ شاهد اهتمام دولت وقت برای مقابله با آثار روانی و فیهیکی جنگ ویرانگییر بییود .اولییین اقییدام دولییت،
تزکیل ستاد بسیج اقتصادی و سهمیه بندی کاالهای اساسی بود که منجر به استفاده از کوپن ،دفترچه بسیج با اتکا بییه تعییاونی
های کارمندان شد .بههاد نبوی (وزیر صنایع سنگین) در این باره می گوید « :از روز اول مهرماه  ۵9پاالیزگاه آبییادان بمبییاران
شد و دیگر کاربردی برای ما نداشت و این در حالی بود که پاالیزگاه آبادان مهمترین تامینکننده سوخت کزور بود .یکییی از
ن ستین کارهایی که در ستاد بسیج اقتصادی انجام شد این بود کییه سییوخت کزییور اعییم از بنییهین ،گازوئیییل و نفییت سییفید
سهمیهبندی شد .بر این اساس ما به سراغ سهمیهبندی رفتیم ،نه به این دلیل که یییک اندیزییه سوسیالیسییتی بییر دولییت حییاکم
باشد».
در آن زمان نگاه های متفاوتی به مسائل اقتصادی وجود داشت و مثال دکتر نورب ش در برخوردهای فکییری میییان رجییایی و
بنی صدر جانب رجایی را می گرفت که خواهان اتکای بیزتر دولت به بانک مرکهی بود ،یا اینکه بهییهاد نبییوی وزیییر صیینایع
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سنگین ،حسین نمازی وزیر امور اقتصادی و دارایی و مصطفی عالی نسب مزییاور اقتصییادی ن سییت وزیییر ،طرفییدار نظریییه
میرحسین موسوی ن ست وزیر در خصوص نقش بارز دولت در اقتصاد بودند .در مقابل برای مثال ،عییده معییدودی از جملییه
حبیب اهلل عسگراوالدی وزیر بازرگانی وقت و همچنین مسئولین اتاع بازرگانی ،به تقویت ب ش خصوصی  -که در آن زمییان
جنبه های تجاری و سنتی آن در مقابل فعالیتهای واقعی تولیدی مطر بود  -و آزادسازی اقتصاد ،حتی در زمان جنگ ،اصییرار
داشتند (قسیمی)۳0 :1۳9۶ ،
شافعی (وزیر صنایع) درباره ضرورت دخالت دولت در اقتصاد زمان جنگ می گوید « :در شرایط جنییگ ،دخالییت دولییت در
اقتصاد و بازار را بهناگهیر پذیرفتیم .جنگ شرایطی را تحمیل میکرد که برای همگان مفهوم بود ،از جمله اقالمییی کییه قیمییت
آنها در شرایط جنگ کنترل میشد ،گندم ،برنج ،کاالهای اساسی ،شویندهها و دهها قلم کاالی کزاورزی و صنعتی بود .اعمال
چنین سیاستی باعث میشد عامل کیفیت نادیده گرفته شود .از طرف دیگییر ،اگییر تولیدکننییدهای قییادر بییه تغییییر کزییت و یییا
جایگهینی محصول صنعتی بود ،در این جایگهینی تردید به خود راه نمیداد .بنابراین از میهان تولیدات اقالم استراتژیک کاسته
میشود و در نتیجه به وابستگی کزور به این نوع اقالم افهوده میشود .در ب ش صنعت نیییه وضییع مزییابهی اتفییاع میافتییاد.
گرچه دولت با به کار گرفتن همه استعدادهای خود ب زی از کاالهای فوع را به قیمتهای مصوب به دست مردم میرسییاند،
بهزودی با مفسدههایی از قبیل کمبود ،رانتخواری ،بازار آزاد ،امضای طالیی ،دالل بییازی و ...مواجییه میشیید .بییه هییر حییال،
همچنانکه دولت در زمان جنگ ناگهیر از دخالت در شئون اقتصاد و بازار بود».
محمد جعفری (فرماندار آبادان) اما به تفاوت نگاه مدیریت دولتی و چالش بر سر میهان دخالت دولت در انجام امور اجرایییی
اشاره دارد « :یکی از اشتباهاتی که ما کردیم و سرمان کاله رفت این بود که اقتصاد و مدیریت جنگ و ب صوص بازسییازی را
در سیستم دولتی انداختیم .همان ستاد بازسازی در چند سال بعدش به مجلس کزیده شد و در آن فساد ایجاد شده بییود .اگییر
در زمان جنگ و جبهه یک مقدار دستمان بازتر می شد و مدیریت ،مدیریت مردمی تری می شد ،مطمئنا برنامه ریهی و کارها
بهتر انجام می شد».

-۲بسیج منابع برای جنگ
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گذشته از میهان دخالت دولت در اقتصاد ،میهان اختصاص منابع دولتی به جنگ چالش دیگری بییود .جلیییل بزییارتی (مزییاور
ب ش کزاورزی -روستایی ن ستوزیری) « :دستورالعمل نحوه حضور مردم و دولت و کمک های مردمییی و دسییتگاه هییای
اجرایی در جنگ از طریق شورای عالی و ن ست وزیری مورد تدوین قرار گرفت .برای مثال ،طر اعییهام کارکنییان در طییر
 ۴۵روزه مطر شد .مورد دیگر کمک های دیگر دستگاه های دولتی بود .در بعضی مواقع با تهیییه مصییوباتی امییوال اسییقاطی
دولتی از قبیل خودرو ،موتورسیکلت در تهران و شهرستانها در اختیار ستاد پزتیبانی جنگ قرار داده می شد تا از آن طریق در
خدمت جبهه و جنگ قرار گیرد ».تعدادی از مدیران در سااه از عدم اهتمام صددرصدی دولت به جنگ گالیه داشتند.
امینی کافی (ستاد بازسازی استانداری تهران) « :در خوزستان یک واحد راه سازی داشتیم که ماشییین آالت مییورد نیییاز شییامل
کمارسی ،لودر ،بولدوزر ،وانت و اینها را شهرداری های تابعه استانداری تهران تأمین کرده بودنیید .اییین واحیید راه سییازی بییا
استفاده از افراد با انگیهه و متدین در آنجا فعال بود .هرجا که می خواستند عملیاتی انجام بدهند و نیاز بییه یییک راه دسترسییی

سردار کریمی درباره نقش راهآهن در پزتیبانی از جبههها میگوید «:رژیم بعثی عراع به نقش کلیدی راهآهن سراسییری شییمال
به جنوب پی برده بود و بسیاری از پلها در مسیر اراک به خرمزهر را مورد آماج حمالت هییوایی قییرار میییداد امییا ،کارکنییان
راهآهن با همکاری نیروهای محلی در کوتاهترین زمان ممکن با اراده بسیجی و جهادی ،تاسیسات ت ریییب شییده را مرمییت و
مسیر عبور قطارها را بازسازی میکردند .از آنجایی که در اوایل جنگ عملیاتهییا در فاصییله زمییانی کوتییاهی انجییام میشیید،
حضور بهموقع رزمندگان اسالم در جبههها اصلی مهم تلقی میشد که راهآهن اراک در این خصوص نیه نقش کلیدی داشییت.
انتقال مجروحان و شهدا از جبهه جنوب به استانهای مرکهی کزوراز دیگر خدمات راهآهن اراک در دوران دفاع مقدس بییود
که در این راستا راه آهن اراک با در اختیار داشتن واگنهای م صوص ،برای حمل مجروحان و تعبیه سییردخانه در بعضییی از
واگنها ،شهدا را به خارج از مناطق جنگی منتقل میکرد .ارسال موادغییذایی از اسییتانهای مرکییهی بییه جبهییهها نیییه از دیگییر
خدمات چزمگیر راهآهن اراک به جبههها بود چرا که وجود این مهم امکان دسترسی بهموقع رزمنییدگان بییه موادغییذایی و در
نتیجه تقویت بنیه نظامی را فراهم میکرد».
ابراهیمی اصل (استاندار ایالم) « :بعضی از مواقع کزتی اقالم و مایحتاج که وزارت بازرگانی از خارج وارد می کرد مستقیم به
جبهه می آمد .ماشین آالت سنگین و نیمه سنگین و سبک موردنیاز جبهه با دستور استاندار تأمین مییی شیید .بییرای اسییتانداران
استان های جنگی خطر جنگ و نیاز جبهه ملموس بود و هماهنگی زیادی با رزمندگان داشتند .ادارات استان هییای غیرجنگییی
شاید خطر جنگ را لمس نکرده بودند و برای آنها شاید س ت بود که یک دفعه اغلب ماشین آالت که بییرای راه سییازی وارد
کرده بودند را آزاد کنند .در استانهای جنگی به گونه ای دیگر بود و مسئوالن از صمیم قلب تصمیمات را اجییرا مییی کردنیید».
زارع میرک آبادی (استاندار کرمانزاه) نیه می افهاید« :این پزتیبانی ها م صوصا در کرمانزاه که از هر دو طرف با استان هییای
جنگی همجوار بود الزم بود که انجام بزود مثال اگر یک عملیاتی در ایالم یا در سنندج بود ،به صورت سری مطر مییی شیید
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بود این واحد می رفت آنجا در حد توانش کار می کرد و تقریبا از همان اوایل جنگ تا اواخر حضور داشت».
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که در استان کرمانزاه ،بیمارستان ها از نظر فنی و امکانات و حمل و نقل و آماده باشند .چون احتمییاال زخمییی هایمییان زیییاد
شود؛ همین طور هم می شد».
 -۳مدیریت ایثارگرانه
فرشاد مومنی ( )1۳۷۵در نگاهی کلی به مدیریت اقتصادی زمان جنگ ،افهایش ههینههای دولت بییه دلیییل افییهایش پرسیینل را
کمتر از مقدار قابل انتظار برآورد میکند و بر این نکته تاکید دارد که بسیاری از پرسیینل بسیییجی و جهییادی بییه دلیییل روحیییه
انقالبی ،حقوع دریافت نمی کردند .موحد ( ،)1۳8۶مدیریت جهادی را در سه بعد و  10مؤلفه تعریف کرده است که عبییارت
اند از :بعد ساختاری (مدیریت برای خدا ،مدیریت والیتی ،انعطاف پذیری سییاختار و تزییکیالت متناسییب بییا شییرایط) :بعیید
رفتاری (مدیریت داوطلبانه ،تحول آفرین ،پویا و انعطاف پذیر در مأموریت ها ،خودباوری ،توجه به نیروی انسانی بییه عنییوان
منابع مهم کاری ،پرکاری ،س ت کوشی ،خستگی ناپذیری و سرعت عمل در کارها) و بعد زمینه ای (مدیریت مزارکت پذیر،
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نهادینه کردن اخالع و ارزش های دینی در محیط کار ،مدیریت قناعتی با اهمیت دادن به بیییت المییال) .مییدیریت جهییادی در
زمان جنگ مورد تاکید تعدادی از مصاحبه شوندگان بود .محمد جعفری (فرماندار آبادان) می گوید « :آن موقع همه ایثارگرانه
کار می کردند؛ برای مدیران ادارات ،معاونان و ...نه مأموریتی و اضافه کاری بود؛ یک حقوع ثابت کمی می دادند و بییا همییین
هم ایثارگرانه کار می کردند .این یک نقطه قوتی بود و دلیل اینکه مملکت اداره می شد همین ایثییارگری هییا بییود و اییین کییه
درگیر مسائل مادی و حقوع باال و ...نبودند .مهم ترین مسئله ای که می شود بیان کرد این است کییه :آن موقییع یییک اتحییاد و
همبستگی و یک احساس نیازی بود که همه سعی می کردند به هر صورت ممکن و بدون هیچ چزم داشتی با هیییچ منتییی بییا
هم همکاری کنند حتی امکاناتی که ما در ستاد باسازی داشتیم را به راحتی به جاهایی که اضطرار بود می دادیم و مییی گفتیییم
فرقی نمی کند؛ آنجا هم یک قسمت از مملکت است».
با این حال ساختارشکنی و اجتناب از مدیریت دیوان ساالرانه و بی اعتنایی به طی کردن مراحل اداری برای ت صیص منابع و
ههینه کردها بدون اشکال نبود .اصغرنیا (استاندار کردستان) « :در عملیییات محمیید رسییول اهلل (ص) ،آقییای تمیییهی ،مسییئول
پزتیبانی ،به شورای تأمین آمد و آقای فزارکی مسئول پزتیبانی لزکر  28بود .بچه ها گفتند برای انتقال تانییک هییا کمرشییکن
نداریم ،نه در سااه و نه در ارتش .آقای تمیهی گفت :من کسی را دارم در اصفهان کییه کمرشییکن مییی سییازد؛ اگییر ده میلیییون
تومان به من بدهید یک کمرشکن می آورم .من هم ده میلیون تومان را به او دادم .مثال زمییانی کییه گفتنیید بچییه هییا در بانییه و
سردشت و ...دارند گرما می کزند؛ کارخانه ی ی در آن نهدیکی بود و من هییم پییول دادم و گفییتم آنجییا را ب رییید .آن زمییان
استاندار همه کاره بود .یا مثال دکتر ایرج فاضل که رئیس جراحان ایران است در درمانگاهی در مریییوان بچییه هییا را جراحییی
میکرد؛ که بمباران شد و آن درمانگاه بهم ری ت؛ دکتر نبئی که مدیر کل بهداری استان بود گفت :اگر پولی به ما بدهید ،آنجییا
را رو به راه میکنیم .این کارها را که ما کردیم ،بعد از پنج سال دیوان محاسبات کزور من را خواست و محاکمه کرد که مییثال
شما با چه مجوزی آن پول ها را دادید؟ گفتم :آقای قاضی معلوم است شما نه کردستان را دیده اید و نه حتی جنگ را .گفییتم:

آقای قاضی من پول ندارم که به شما بدهم .من را به سی ضربه شییالع محکییوم کردنید .بعیید پییول دادم و آن سییی ضییربه را
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خریدم».
 -۴تصدی وزارت صنایع در دهه شصت
پس از پیروزی انقالب اسالمی ،بسیاری از کارآفرینان که با امتیاز ارتباط با دربار و وامهای کم بهره دولتی بییه ثییروت رسیییده
بودند از ایران گری تند و شورای انقالب به منظور سامان دهی واحدهای صیینعتی و جلییوگیری از تییأخیر در رونیید تولیییدات
کزور ،در سال  1۳۵8قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران را تصویب و به دولت موقت ابالغ کرد .همراه با اجرای این قانون،
تعداد زیادی از واحدهای صنعتی شامل صنایع مادر و معادن بهر

تحت پوشش سازمان صنایع ملی ایران و سازمان گسترش

و نوسازی صنایع ایران قرار گرفت و پس از آن بر اثر اجییرای احکییام دادگاههییای انقییالب اسییالمی دربییاره کسییب ثروتهییای
نامزروع ،تعدادی از واحدهای صنعتی به بنیاد شییهید ،بنیییاد مستضییعفان و جانبییازان ،بنیییاد پییانهده خییرداد و  ...واگییذار شیید.
(صادقیان)2۵ :1۳8۳ ،

سنگین در زمان جنگ درباره وضعیت صنایع کزور در آن سالها می گوید « :در دوران مهندس موسییوی وقتییی وزیییر صیینایع
سنگین شدم ،حدود  ۷00واحد خصوصی تحت پوشش صنایع سنگین بود ،که خیلییی هییم از آنهییا حمایییت میکییردم .آقییای
تحصیلی که قبل از انقالب صاحب پارس متال بود ،آمد و گفت :من میخواهم در صنایع سنگین سرمایهگذاری کنم .گفتم :در
چه زمینهای؟ گفت :در نورد گرم .من گفتم :طبق قانون حفاظت و توسعه صنایع که بییه تصییویب مجلییس و شییورای نگهبییان
رسیده است ،نورد گرم جه رشتههایی است که باید در اختیار دولت باشد .شما آمدهای و دقیقاً همان را میخییواهی؟ میین کییه
نمیتوانم قانون را عوض کنم .هر چیه دیگری غیر از آن ب واهی ،ما به تو موافقت اصولی میدهیم تا بروی و سییرمایهگذاری
کنی .شاید چنین مواردی سبب شده باشد که بعضی احساس کنند که ما میخواستیم ب ش خصوصی را از بین ببریم».
شافعی (وزیر صنایع) « :در دولت آقای موسوی این جور نبود که برای توسعه صنعت محدودیت فکری وجییود داشییته باشیید.
اگرچه بعضی ها بودند که واقعاً م الف بودند به طور مثال یادم هست که وقتی من در اردبیل موافقییت اصییولی بیرای ایجییاد
کارخانه سیمان یا کارخانه الستیک صادر کردم ،که خدا را شکر امروز هم هردوی آنهییا ایجییاد شییده و مزییغول فعالیییت انیید،
اردبیل نمایندهای داشت که بسیار انسان خوب و مومنی بود و هست ،اما فکر توسعه ای نداشت و م الف بود .در حییالی کییه
نماینده هر شهری باید از وزیری که در شهر او دست به ایجاد کارخانه و اشتغال میهند ،حمایت و تزکر کند الکیین آن بییرادر
عهیهمان به دلیل اینکه معتقد بود این کارخانه ها ممکن است منجر به فاصله طبقاتی شود ،با این اقدام م الف بود».
 -۵هماهنگی با دولت و سپاه
شیخ عطار (معاون وزیر صنایع) « :در سال  1۳۶۴دولت مصوبه ای گذراند ،که در بعضی از وزارت انه ها معاونت جنگ ایجاد
شود .مهندس میر حسین موسوی برای پزتیبانی از جنگ دو تزکیالت دیگر هم در دولت ایجاد کرد تزکیالت بییرای درگیییر
کردن صنعت با جنگ و این که صنایع کزور تولیدات جنگی داشته باشند بود و زیر نظر آقای بههاد نبوی کار مییی کییرد .یییک
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در سال های جنگ سه وزارت انه صنعتی مزغول کار بودند .صنایع ،صنایع سنگین و معادن و فلهات .بههاد نبوی ،وزیر صنایع
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ستاد هم برای بازسازی بمباران های شهری و پیزگیری و ایجاد پناهگاه و بازسازی دیگر صنایع تزییکیل شید .عییالوه بییر آن
جلساتی هم هر سه هفته یکبار مهندس موسوی ن ست وزیر با وزرای شیربط تزکیل می داد که این ستاد جنگ دولییت بییود.
در آن زمان معاونت جنگ وزارت صنایع را با کمترین تعداد افراد دفتری ،راه اندازی کردیم و نیروی جدید است دام نکییردیم.
ما توانستیم همه معاونت های وزارت را درگیر جنگ کنیم ،یعنی دیگر هیچ معاونی نمی گفت که جنگ مربییوط بییه معاونییت
شیخ عطار است و به من کاری ندارد».
البته به دلیل فوریت های پیش آمده و شتابهدگی در طی روندهای اداری ممکن بود در ثبییت و آرشیییو تجهیییهات ارسییالی بییه
جبهه های جنگ اشتباهاتی ر دهد .جالیی پور (مزاور امور اجرایی ن ست وزیری) روایت مییی کنیید « :بییرای ارسییال اییین
غلتک ها ما از ستاد بمباران ها و پزتیبانی ن ست وزیر یک یادداشت کوچکی به وزیییر صیینایع سیینگین دادیییم و ایزییان هییم
فوری ابالغ کرد .البته متاسفانه  1۷سال بعد پرونده بهرگی روی میه ما گذاشتند (دولتها عوض شده بودند) و گفتند شییما اییین
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مبلغ میلیون یا میلیارد بابت غلتک ما بدهکار هستید».
شیخ عطار (معاون وزیر صنایع) در زمینه هماهنگی ب ش های م تلف با سااه و ارتش در زمینییه بییرآوردن نیازهییای جنییگ و
تفاوت در مدیریت می گوید « :برای انجام امور جنگ وزارت انه جلسات خیلی زیادی تزکیل می شد ،مثییل جلسییه بییا آقییای
دکتر حسن فیروزآبادی ،دکتر میرزاده ،مهندس بههاد نبوی .مسئوالن سااه از وزارت صنایع راضی تر بودند تا از وزارت صنایع
سنگین ،وزارت صنایع سنگین با اینکه کارهای زیادی داشت اما در پزتیبانی از جنگ س ت گیری می کرد ،اما ما راحییت تییر
برخورد می کردیم .مدلی که مد نظر من بود یا مدل آقای بههاد نبوی فرع داشت .آقای صفایی فراهییانی معییاون جنییگ آقییای
بههاد نبوی بود و سیاسی برخورد می کرد .مثال می گفت ماشین سازی اراک االن وضعش خراب است و پول نییدارد .بنییابراین
ما می آییم پول جنگ را می گیریم و پل های خیبری را درست می کنیم ،برای این کار کلی وقت صرف می شه که چنیید مییی
گیری و چقدر تولید می کنی؟ من می گفتم ما به روش دیگر عمل می کنیم».
رفیق دوست وزیر صنایع سااه می گوید« :وزارت انه های صنایع البته بیزتر صیینایع سیینگین و صیینایع سییبک چییون معییادن و
فلهات خیلی با کار ما ارتباط نداشت ،در حد توانزان کمک می کردند ولی در حدی که ما می واستیم نمییی توانسییتند کمییک
بکنند ».او در مورد برخی از کارشکنی ها می گوید« :برخی مقامات دولت موسوی مانند بههاد نبوی ،حتی برای احداث توالت
صحرایی در جبهه ها ،ههینه ده برابر مطالبه می کردند .جبهه از من تعدادی توالت صحرایی خواسته اسییت .توالییت صییحرایی
چهارتا نبزی است که روی آن ورع کرکرهای میاندازند .ما این را از وزارت صنایع خواستهایم و وزارت صیینایع گفتییه اسییت
که هرکدام  ۷۵ههار تومان خرج دارد؛ لذا خودمان رفتیم و اطراف جاده کرج ساختهایم هرکدام ۷ههار تومان ».از این حکایییت
می توان کزاکش بر سر میهان اختصاص منابع به جبهه ها را دریافت .در حالی که مسیوالن سااه همه چیه را برای جنییگ مییی
خواستند ب زی از مدیران صنایع نگاه حسابگرانه تری داشتند.
 -۶اعزام نیروی وزارتخانه به جبهه

اعهام نیروهای شاغل ب ش دولتی به جبهه ها در قالب طر ماموریت  ۴۵روزه ب زی از بسیج منابع دولتی برای جنییگ بییود
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که در وزارت صنایع نیه مانند سایر وزارت انه ها انجام شد .شیخ عطار (معاون وزیر صنایع) در این باره می گوید « :مأموریت
دیگر ما حضور و اعهام کارکنان وزارت صنایع به جبهه بود .عده ای از کارکنان و مییردم روحیییه عملیییات رزمییی را نداشییتند،
درست است که بسیج هم افراد را به جبهه اعهام می کرد اما در عین حال یییک عییده می واسییتند بییه جبهییه برونیید و خییدمت
غیرعملیاتی یا پزتیبانی کنند .خدمات وزارت صنایع به جبهه های جنگ ما تاسباتی در جبهه درست کنیم که اییین قبیییل افییراد
آنجا را اداره کنند ،مثال ما در فاو و در زمانی که دست ما بود کارخانه پ ت کیک یهدی زدیم .به بچییه هییای خییط اول کییه از
نقاط م تلف ایران آمده بودند ،هر روز کیک یهدی میدادیم .این خدمات در روحیه رزمنییدگان تییأثیر داشییت .همچنییین یییک
کارخانه یخ در پزت جبهه راه اندازی کردیم و کار ساخت یخ را به این افراد دادیم .در جبهه شبکه برع نبود و نیروگییاه بییرع
کوچک هم تاسیس کردیم .تأسیساتی برای شستزوی شیمیایی ایجاد کردیم ،یعنی رزمندگانی که شیمیایی می شدند ،اول مییی
بایست شستزو شوند و بعد به بیمارستان بروند ،این کار را در ایالم و خرمزهر انجام دادیم».

جنگ به جه سال و اقالم لجستیکی نیازمند تهیه اقالم مصرفی رزمندگان نیاز هست :آب ،غذا ،دارو ،لباس ،پوتین ،پتو ،چادر
و  ...باید برای صدهاههار نفر مهیا شود .جلیییل بزییارتی (مزییاور ب ییش کزییاورزی -روسییتایی ن سییتوزیری) مییی گوییید:
«کارخانجات تولیدی بویژه بیسکویت سازی و کماوت سازی در خدمت جنگ و رزمندگان بود» .شیییخ عطییار (معییاون وزیییر
صنایع) توضیح می دهد « :ما در معاونت پزتیبانی جنگ چند مأموریت داشتیم ،یکی این بود که امکانات صنعتی که در تملک
سااه و ارتش بود جوابگوی نیازهای جنگ نبود و باید کل صنایع را بسیج مییی کییردیم .مییا جبهییه هییا را بیزییتر از نظییر اقییالم
لجستیکی انفرادی مثل کفش ،پوتین و لباس و غذاهای بسته بندی شده پزتیبانی می کردیم و کییل صیینعت کزییور را در اییین
مسیر وارد کردیم .در سال های  1۳۶۵-1۳۶۶وضع درآمد ارزی ما خیلی بد بود و کل سییهمیه ارزی صیینعت کزییور (وزارت
صنایع)  9میلیارد دالر بود .نهدیک  ۴میلیارد دالر از ارز مورد نیاز صنعت (نصف ارز مورد نیییاز صیینعت کزییور) را از جنییگ
گرفتیم ،هر دو طرف هم راضی بودند ،ما به جبهه سیمان ،سازه های بتونی و تیرچه بلوک می دادیم».

 -۸بازسازی صنایع کوچک خسارت دیده
در طول جنگ تحمیلی صنایع مهم کزور حتی در شهرهای دور هدف بمباران عراع قرار می گرفتند .در یییک نمونییه در سییال
 1۳۶۵صبح پنجم مردادماه  ۴فروند جنگنده رژیم بعثی وارد حریم هوایی شهرستان اراک شییدند و 12راکییت بییه سییمت سییه
شرکت صنعتی واگنپارس ،آلومینیوم و آشرآب پرتاب شد ،در این حمله  ۷۷نفر از شاغلین این صنایع در حین کار به شهادت
رسیدند و  ۳۵0نفر نیه مجرو شدند.
شافعی (وزیر صنایع) درباره وضعیت آن روزها روایت می کند « :جنگ همه منابع را ب ود جذب کییرده بییود .روزی کارخانییه
سیمان دورود را بمباران میشد و باید بازسازی میشد و فردایش سیمان بهبهان را میهدند ،روز دیگر کارخانه قند دزفول و باز

چالش های وزارت صنایع در پاسخ به نیازهای جنگ

 -۷برآوردن نیازهای عادی جبهه
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بعد از آن کارخانه نیزکر کارون و هفت تاه ،همینطور الی آخر .خاطرم هست که برای بازدید از کارخانه هفت تاه رفته بییودم
که تنها  ۵دقیقه بعد از خروج من از کارخانه ،آنجا را بمباران کردند .شرایط جنگ اینگونه بود و منابعی هم برای توسعه نبود».
شیخ عطار (معاون وزیر صنایع) نیه اضافه می کند « :در آن زمان دامنه بمباران ها به کارخانجات هم کزیده شییده بییود و یییک
ستاد بازسازی در وزارت صنایع تزکیل داده بودند که وقتی کارخانجات بمباران می شد؛ با کمک دولت خودشان را بازسازی
کنند تا صنعت دچار رکود نزود ،آقای شافعی (وزیر صنایع) دلیل سابقه ای که در بازسازی و ایجاد صنعت داشتم از من برای
همکاری دعوت کرد .سیاست دولت آن زمان این بود که جنگ ،شرایط زندگی عادی مردم را کمتیر تحییت تییأثیر قییرار دهیید.
یعنی نگوییم که چون این نیروگاه ،این کارخانه و این پاالیزگاه زیر بمباران است آن را تعطیل می کنیییم تییا خسییارات نبینیید،
بلکه می گفتند که اگر ده بار هم بمباران شد دوباره آن را بازسازی می کنیم .مأموریییت دیگییری کییه انجییام دادیییم ،بازسییازی
صنایع و کارخانجات بود .کارخانه کاغذ پارس در هفت تاه با کارخانه نیزکر هفت تاه ،هر کدام سه الییی چهییار بییار بمبییاران

ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ (ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻋﻠﻤﻲـﭘﮋوﻫﺸﻲ) ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﻲ ﺳﻴﺎﺳﻲ ایران ،ﺳﺎل دوم،ﺷﻤﺎره چهﺎرم(ﭘﻴﺎﭘﻲ)8زﻣستﺎن1398

شدند .برای بازسازی کارخانه نیزکر کارون چندبار بودجه گرفتیم ،کار بازسازی از کار ساخت متفاوت است ،برای بازسییازی
عمدتا از خود کارخانه ها کمک می گرفتیم و روش های بازسازی را به کارخانجات آموزش مییی دادیییم ،همچنییین کارخانییه
سیمان غرب و خیلی جاها بمباران شده بود که ما برای بازسازی اقدام کردیم»
 -۹تالش برای رفع محرومیت
تا پایان سال  ،1۳۶۴مزکالت م تلف اقتصادی حادث شده از جنگ موجب نزیید تییا دولییت از طر هییای گسییترده ملییی در
زمینههای م تلف اقتصادی و اجتماعی غافل شود و جهادسازندگی با سرعت خییدمات و نیازهییای اولیییه ماننیید آمییوزش ،راه،
بهداشت و برع را در روستاها گسترش داد .شیخ عطار (معاون وزیر صنایع) درباره طر های توسعه در منییاطق محییروم مییی
گوید« :طرحی در دولت تصویب شد که صنایع کوچک را ایجاد و به مردم بفروشیم .شرکت توسعه و سرمایه گییذاری غییرب
کزور متزکل از سازمان صنایع ملی ،بانک سازمان گسترش (متعلق به وزارت صنایع سنگین) ،بانک صیینعت و معییدن ،بانییک
صادرات و بنیاد مستضعفان تزکیل گردید ،که هرکدام  20درصد سهام داشتند .این تزکیالت زیییر نظییر وزارت صیینایع بییود،
وقتی در وزارت صنایع مزغول شدم این طر را اجرایی کردم .آقای مهندس میرحسین موسوی و آقای شافعی وزیییر صیینایع
حمایت خیلی خوبی از تأسیس شرکت توسعه و سرمایه گذاری کردند ،در آن زمان در کردستان چیییهی بنییام صیینعت وجییود
نداشت .یکی از کارهایی که انجام گرفت ایجاد شهرک صنعتی بود .اولین صنایعی که فعال شد کارخانه کفش ،کارخانه کلید و
پریه و کارخانه آرد بود ،متاسفانه بعدها در سال  1۳۶۵این شرکت را تعطیل کردند».
هاشم زایی نهبندان (استاندار ایالم) « :در آستانه شروع جنگ بود .برای ههار نفر هم اشتغال ایجییاد کییرده بییودیم .آنهییا بیزییتر
مدرسه سازی ،جاده سازی و ساختمان سازی می کردند .ساخت چند کارخانه کوچک را شییروع کییرده بییودیم؛ کارخانییه آرد،
کارخانه یخ ،کارخانه گچ که بعد از جنگ شروع شد» اصغرنیا ( استاندار کردستان) نیه می گوید« :در شرایط سی ت ،کارهییای
عمرانی نیمه تمام و کارهای عمرانی جدید انجام شد و پروژه نیمه تمام کزت و صنعت مهاباد را که از زمان شاه مانده بود راه
انداختیم».

 -۱۰تغییر کاربری صنایع موجود
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ب زی از خسارت های جنگ به تغییر کاربری صنایع موجود برای پاسخ به نیازهای جنگ معطوف است .شیخ عطییار (معییاون
وزیر صنایع)« :متوجه شدیم که کارگاه ها و کارخانه های زیادی داریم که هر چند ظاهر آن به جنگ نمی خورد اما به شییرطی
که ما پول و اعتبار به صاحبان صنایع بدهیم آن صنعت می تواند تولید جنگی داشته باشد .ما دیدیم چند کارخانه که در ب ش
خصوصی ساعت دیواری می ساخت می تواند در این کارخانه ها ماسوره خمااره تولید شود .کارخانه دیگری کییه متعلییق بییه
یک هم وطن ارمنی بود ماهی تابه تفلون می ساخت ،بررسی کردیم ،دیدیم می شود پوکه توپ از آن درآورد و آن هییم وطیین
ارمنی پوکه ساز شد .به وی گفتیم نگران نباش اگر قابلمه نمی سازی ،امور شما به اندازه قابلمه سییازی مییی گییذرد ،اییین هییم
وطن هم به این دلیل که می خواست در جنگ نقزی داشته باشد ،قبول کرد ».این نکته نباید مغفول بمانیید کییه بییا اختصییاص
صنایع موجود به تولید کاالهایی برای جنگ ،از تولید و عرضه کاالها و ملهومات زندگی عادی و روزمره مردم کاسته می شود
و این کاالها کمیاب تر و گرانتر خواهند شد.

با طوالنی شدن جنگ و استفاده عراع از سال های شمیایی تولید کاالهای دیگری مدنظر قرار گرفییت .شیییخ عطییار (معییاون
وزیر صنایع) روایت می کند« :بعد از آقای رفیق دوست که آقای شم انی وزیر سااه شد ،آقای شییم انی در سییال  ۶۶یییا ۶۷
تزکیالت صنایع سااه را هیئت مدیره کرد و آقای حسینی تاش را که اآلن در شورای عالی امنیت ملی است مدیر عامییل آنجییا
گذاشت .آقای حسینی تاش پیش ما آمد و دو تا پیزنهاد مطر کرد .یکی فعالیت های مربوط بییه صیینایع پییارچین و مهمییات
سازی و تولید مواد ضد حمالت شیمیایی بود .در خیابان شریعتی تهران قبل از انقالب یک دانزکده ای به نام پارس بییود .مییا
همهمان با وزارت صنایع در یکی از طبقات آن کار می کردیم و در البراتوار دکتر عمیدی پماد بزه و غیره تولید می کییرد .در
صنایع داروسازی و غیره دستم خیلی باز بود .همین لباس های شیمیایی که قبال خییارجی بییود ،را در ایییران در کارخانییه بنییاد
تولید کردیم .در جاده کرج کارخانه بهر

پالستیک سازی بود و ماسک هم تولید می کرد».

رفیق دوست (وزیر سااه)« :عملیات خیبر ،اولین عملیاتی بود که دشمن از سال شیمیایی در حد بسیار باال استفاده کییرد و در
حالی که که با آمادگی نداشتیم به این خاطر  8درصد از مجروحین شیمیایی ما شهید شدند ،بالفاصله در صیینایع وزارت سییااه
یک ب ش پدافند شیمیایی با مسئولیت آقای نقفی نیا ایجاد کردیم ،و به سرعت احتیاجییات دفییاع شیییمیایی را تهیییه کییردیم از
احتیاجات انفرادی ،گروهی ،پایگاهی یعنی مثال برای هر فردی ،یک بسته ایییی درسییت کییرده بییودیم کییه در آن آمایول خییود
تهریقی آوروپن ،پودر ،ماسک یدکی ،کاسول ماسک بود که همه ی اینها را هم در داخل تولید می کردیم و هم بییه سییرعت از
خارج می آوردیم».
 -۱۲تالش برای خودکفایی در تولید
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 -۱۱تولید کاالهای جدید برای جنگ
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درباره میهان اختصاص منابع ارزی محدود به جنگ کزاکزی وجود داشییت .بهییهاد نبییوی (وزیییر صیینایع سیینگین) بییه دنبییال
خودکفایی صنایع زیرساختی بود « :طرحی به مجلس پیزنهاد کردیم که در بودجه ارزی هر سال قسمتی هم به طر های مهیم
دهه اول انقالب اختصاص داده شود که یکی از این طر های مهم کارخانه واگن فارس و کارخانه هاکو اراک بییود .همچنییین
صنایع مس شهید باهنر از دیگر طر های آن دوره بود که کمک کرد مس خام را به ورع ،مفتول و لولییههای مسییی و برنجییی
تبدیل کنیم .در حالی که پیش از این مس را به صورت شمش صادر میکردیم و ورقه ،مفتول و لولییههای مسییی را از خییارج
وارد میکردیم که با راهاندازی آن کارخانه توانستیم جلوی این کار را بگیریم».
رفیق دوست (وزیر سااه) همه منابع موجود را برای پاسخ به نیازهای جنییگ مییی خواسییت « :از اواخییر سییال  ۵9مییا سییاختن
امکانات را از نارنجک و خمااره  ۶0شروع کییردیم کییه اینهییا قبییل از تزییکیل وزارت و تزییکیل معاونییت صیینایع و سییاخت
کارخانههایی که تا آخر جنگ از چندین برابر تزکیالتی بود که صنایع دفاع قبل داشت که االن شاید نود درصد بنیه دفاعی مییا
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را کارخانجاتی که توسط سااه در زمان جنگ ساخته شد تزکیل میدهد .شمش سورل یک فلهی اسییت کییه در تمییام صیینایع
ری تهگری اعم از قابلمه و سیلندر خودرو و پوکه خمااره و پوکه توپ  ...به عنوان ماده اولیه استفاده میشود .مییا مقییداری از
این ماده را هم با شیوه زمان جنگ وارد کردیم .همه کارخانجات بهر

و کوچک دولتی مثییل ایییران خییودرو ،سییایاا ،ماشییین

سازی تبریه و  ...را در اختیار گرفتیم و گفتیم این مواد اولیه و این نمونه را بگیرید و پوکهها را برای ما درست کنید .همهمییان
سه ههار دستگاه ماشین کای تراش که هر دستگاهش ههار دالر بود آن هم با یک نییوع دور زدن وارد کییردیم و بییه سییه هییهار
تراشکار در سراسر کزور دادیم و گفتیم اینها را مطابق خماارهای که به شما دادیم کای بتراشید؛ به آنها گفتیم عالوه بییر اینکییه
مهدتان را به شما میدهیم ،هرکس که کارش را زودتر تمام کرد این دستگاه کایتراش را هم به او هدیه میدهیم .با همین کار
شروع کردیم .در بیابانهای کرج هم اینها را پر میکردیم .البته چند شهید هم دادیم .ولی در سییادهترین حالییت و بییا کمتییرین
امکاناتی که داشتیم آن حرکت انجام شد .به طوری که در کربالی  ۵برای اولین بار آتش ما بر آتش دشمن برتری پیدا کرد».
 -۱۳خرید ماشین آالت خارجی
استفاده از قراردادهای م تلف تهاتری باتوجه به تحریم اقتصادی ،جنگ ایران و عراع و کییاهش درآمییدهای حاصییل از نفییت
پس از انقالب ،اهمیت ویژه ای یافت .در حالت تحریم اقتصادی و قبول نکردن طرف های بازرگانی به ادامییه تجییارت آزاد و
نبود توان تولیدات داخلی به منظور پاسخ به تقاضای داخلی ،دستیابی به کاالهای مزابه  -گرچه با کیفیت پییایین تییر از طریییق
تهاتر صادرات در مقابل واردات ،رویکرد قابل قبولی به نظر می رسید .پس از انقالب ،ایران با کزورهای چین ،آلمان شییرقی،
شوروی ،ترکیه ،پاکستان ،مجارستان ،رومانی ،لهستان و کره شمالی قراردادهای تهاتری امضا کییرد .بییه عییالوه همکییاری هییای
اقتصادی و موافقت نامه های چندجانبه میان ترکیه ،پاکستان و ایران و همچنین اتحادیه پایاپییای آسیییایی در گسییترش روابییط
بازرگانی مؤثر بود(.قسیمی)1۴9 :1۳9۶ ،
جالیی پور (مزاور امور اجرایی ن ست وزیری) از مزکل کمبود تانکر حمل مایعات و اصرار غیرمنطقی وزیر صنایع سیینگین
برای تحمل کمبودها و اتکا به تولید داخلی روایت می کند « :در کارخانجات داخلی ما روزی فقط دو الی سه تانکر با قطعات

اولیه محدود تولید می شد .قطعات بعضی صنایع از خارج باید می آمد و تبدیل به کاالی مونتییاژ و کییاالی صیینعتی مییی شیید.
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ساخت و تولید ماشین های معمولی ،مثل تانکر آب در نوبت کارخانه شهاب خودرو بود .امکان تولید ماشین هایی را کییه مییی
خواستیم برای کارهای مردم از آن استفاده کنیم نداشتیم .آن موقع وزیر صنایع آقای بههاد نبوی بود و تأکید داشییت کییه حتییی
یک ماشین هم نباید از خارج وارد شود و فقط باید از تولید داخلی باشد اما ما مزییکل داشییتیم .وزارت نفییت بییرای سییوخت
رسانی حدود ههار تا ماشین تانکردار وارد کرد .در نهایت حدود صد تانکر صفر را بعضی از آنهییا م ییهن هییم داشییت بییرای
آبرسانی در اختیار استانداری خوزستان قرار گرفت».
نکته مهم این است که با وجود تحریم های ایران رسمی فروش سال  ،این تحریم ها کمتر از حال حاضر بودند به نحوی کییه
هم خرید تهاتری ممکن بود و هم اینکه به جه دو کزور آمریکا و شوروی بقیه کزورها برای فروش کاالها و دسییتگاه هییایی
که در جنگ به کار می رفتند اعم از هواپیما و هلکوپتر محدودیتی نداشتند .امییا خرییید از سییایر کزییورها نیییه گییاه بییه شییکل
غیرکارشناسانه انجام می شد .شیخ عطار (معاون وزیر صنایع) از خریدهای غیرضییروری سییااه در دوره فرسییایش اقتصییادی و
کمبود ارز س ن می گوید « :آن موقع آقای علیهاده مسئول صنایع سااه بود .آقای علیهاده و آقای محسن منطقی در سال 1۳۶۵

که افراد آقای علیهاده برای خرید به خارج می رفتند فروشنده ها تعجب می گردند ،چرا که این افراد زبان بلیید نبودنیید و مییی
گفتند ما شش تا وایرکات می خواهم ،شش تا خیلی زیاد بود ،من که می رفتم یکی بیزتر نمی گرفتم وایرکات ماشین گرانییی
است و مصرف آن هم بسیار باالست .این دوستان می گفتند بگذار ما یک خرید کلی داشته باشیم» البته  20شهریور  ،1۳۶۷در
جلسهی رای اعتماد به دولت مهندس موسوی ،غفاری ،نمایندهی مجلس ،در م الفت با محسن رفیقدوست ،وزیییر سییااه ،بییه
شدت از مدیریت وزارت سااه ،بهویژه در بحث خریدهای خارجی و داخلی ،انتقاد کرد و گفت «:خصوصیات این وزارت انییه
[آن] است که در خرید ،میهان احتیاجات در نظر گرفته نمیشود! میهان تقاضا بستگی به میییهان موجییودی جیینس و نییوع آن و
میهان حقالعمل و پورسانت و حد اشباع روانی خریدار دارد ».او برای س نانش مثالهای عجیبی داشییت .بییا وجییود تکییذیب
رفیق دوست ،در نهایت نتوانست رای اعتماد بگیرد و از وزارت سااه کنار رفت و بعدتر در کتاب خاطراتش گهارش دریافییت
پورسانت را پذیرفت.
بحث و نتیجه گیری
با وقوع جنگ تحمیلی عراع علیه ایران و فزارهای بین المللی ،توجه مسئوالن اقتصادی و صنعتی کزور بییه اجییرای سیاسییت
جایگهینی واردات بیش از پیش شد .به طوری که وزارت انههای صیینعتی در قالییب دو محییور «بهییره بییرداری از ظرفیتهییای
موجود» و «ایجاد و توسعه ظرفیتهای جدید» فعالیتهای خود را تنظیم کردند .بییه دلیییل کمبییود مییواد اولیییه در واحییدهای
تولیدی و نیاز جبهه به اسلحه و تجهیهات ،تولید بسیاری از مهمات با استفاده از منابع دفییاعی در دسییتور کییار وزارت انییههای
صنعتی قرار گرفت .بسیاری از واحدهای صنعتی ،به ویژه در مناطق غربی و جنوب کزور ،مورد حمله دشمن قییرار گرفتنیید و
به شدت بمباران شدند ،ولی به رغم تمام این حمالت ،دولت با کمک نیروهای فنی و مهندسییی و مردمییی بییه طییور دائییم بییه

چالش های وزارت صنایع در پاسخ به نیازهای جنگ

 1۳۶۶ -خریدهای انبوهی از بهترین ماشین آالت تراش انواع  CNCو  NCبا باالترین مدل های آن موقع انجام دادند .گاهی
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بازسازی این واحدها همت گماشت و از طرفی تکمیل طر های نیمه تمام مورد توجه بیزتر واقع شیید و بییرای تولییید بیزییتر
مجوزهای جدید صنعتی صادر شد .به طوری که در هزت سال جنگ تحمیلییی تعییداد زیییادی از طر هییای صیینعتی نیییه راه
اندازی گردید.
در پاسخ به سوال تحقیق درباره نقش وزارت صنایع در پاسخ به نیازهای جنگ روایت مدیران دولتی در قالب مصییاحبه مییورد
تحلیل قرار گرفت و می توان محورهای خدمات وزارت صنایع در زمان جنگ تحمیلی را برشمرد:
-1بسیج ظرفیت های موجود صنایع برای ساخت تجهیهات جنگی ،خودرو و اقالم مصرفی موردنیاز
 -2ایجاد ظرفیت جدید در کارخانه ها و واحدهای صنعتی دولتی با تغییر کاربری و تکمیل طر های ناتمام
 -۳بازسازی واحدهای صنعتی آسیب دیده در جنگ در ب ش دولتی و خصوصی
 -۴تالش برای توسعه صنایع کوچک محلی به منظور محرومیت زدایی
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 -۵پیگیری توسعه صنایع زیرساختی برای حصول به خودکفایی و کاهش ههینه های ارزی.
 -۶بسیج منابع در اختیار وزارت صنایع شامل ارسال ماشین االت سنگین راهسازی
 -۷حضور شاغلین در وزارت انه برای آموزش فنی ،تعمیرات و پزتیبانی در جبهه ها
بر اساس کدگذاری باز و محوری ،مضمون های فرعی و اصلی روایت مطلعین از این قرار است:
مضمون فرعی

مضمون اصلی

مقوله

سهمیه بندی کاالها ،مدیریت دولتی

نقش بارز دولت

ابعاااااااد

در بازسازی

دخالاااات

آزادی تجیییارت ،مفسیییده هیییای

تقوییییت ب یییش

دولاات در

مدیریت دولتی

خصوصی

اقتصاد

اعییهام نیروهییای شییاغل دولتییی،
اختصاص اموال دولتی ،به کارگیری

اختصییاص منییابع

منابع بنیادها

ناالزم

منااااااابع
اختصااا

تغییییر کییاربری صیینایع موجییود،

یافتااه بااه

خودکفییییایی در تولییییید برخییییی

اختصییاص تمییام

ملهومییات جنگییی ،خرییید ماشییین

منابع

آالت و سال خارجی،

جنگ

تییالش بییرای خودکفییایی صیینایع
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موجیییود ،عمیییران زیرسیییاختها در

پایییان سییریع تییر

تاااااداوم

مناطق محروم ،پرداخییت خسییارت،

جنگ

جنگ

بازسازی صنایع آسیب دیده،
اولویت دادن به نیاز جبهه ها ،بسیج

جنگ تا فتح بغداد

منییابع اسییتانهای همجییوار جنییگ،
مدیریت جهادی
در مقوله میهان دخالت دولت در اقتصاد دو دیدگاه م الف وجود داشت .از یکسو جنا سیاسییی چییا خواهییان نقییش بییارز
دولت و انجام کلیه امور از طریق دولت بود و از سوی دیگر جنا راسییت خواهییان آزادی بیزییتر تجییارت و فعالیییت ب ییش
خصوصی بودند .با وجود بنیادی بودن این چالش ،به دلیل شرایط جنگ ،دخالت دولت در اقتصاد به ناچار پذیرفته شده بییود.

فرماندهان نظامی خواهان بیزترین بودجه ممکن برای نیازهای جبهه ها بودند ولی تعدادی از مدیران ارشد بر ضرورت کنترل
شرایط اقتصادی و اجتماعی و کاهش خسارت جنگ بر زندگی عادی مردم از طریق ادامه سییهمیه بنییدی کاالهییای اساسییی و
حتی اجرای طر های محرومیت زدایی و توسعه صنایع کوچک محلی در مناطق محروم تاکید داشتند.
آرامش در جبهه های جنگ از یکسو و درآمدهای ارزی کافی حاصل از فروش نفت در کنار امکان معامالت تهاتری بییا دیگییر
کزورها از سوی دیگر شرایط کم تنزی را به وجود آورده بود .اما با کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی و کییاهش شییدید
منابع ارزی دولت از یکسو و قدرت یابی عراع در جبهه ها ،افهایش عملیات نظامی ناموفق و پر تلفات ایران همراه بییا شییدت
یافتن بمباران شهرها از سوی دیگر ،امکان تداوم جنگ را زیر سوال برد .مجادله بر سر میهان منابع اختصاص یافتییه بییه جنییگ
شدت یافت اما به زودی مز ص شد حتی اگر تمام منابع دولتی و مردمی به تداوم جنگ اختصاص یابیید ،پیییروزی در زمییان
کوتاهی ممکن نیست .این شرایط به پذیرش قطعنامه  ۵98و آتش بس منجر شد.
درباره خسارت جنگ بر ب ش صنعت به شکل مستقیم و غیرمستقیم برآوردهایی انجام شییده اسییت و دسییتاوردهای صیینعت
نظامی در زمینه تولید ملهومات جنگی نیه مورد اشاره قرار گرفته است امییا در زمینییه مییدیریت جهییادی در وزارت صیینایع در
زمان جنگ ،داده ها اندک و پراکنده بود و امید است در تحقیقات بعدی به آنها پرداخته شود.

چالش های وزارت صنایع در پاسخ به نیازهای جنگ

اما از سوی دیگر بر سر میهان منابع دولتی اختصاص یافته به جنگ کزاکش وجود داشت .تعدادی از سیاستمداران انقالبییی و
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فهرست منابع
آالنی ،فریدون ( )1۳80شرایط اقتصادی ایران در مقطع پایانی جنگ .مطالعات دفاعی و امنیتی ،شماره  ( 2۷از  11۳تا )1۳2
احمدی امویی ،بهمن ( )1۳8۵اقتصاد سیاسی جمهوری اسالمی ایران در گفت وگو با :عهت اهلل سییحابی ،محسیین نییورب ش،
مسعود روغنی زنجانی ،مسعود نیلی ... ،تهران :گام نو.
دژپسند ،فرهاد و رئوفی ،حمیدرضا ( )1۳90اقتصاد ایران در دوران جنگ تحمیلی ،تهییران :سییااه پاسییداران انقییالب اسییالمی،
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