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آنچه ارائه یک اثر علمی ،استداللی و استوار بر دانش ،دریافتها و مشاهدات
فردی را از ســوی یک نویسنده دشوار میسازد ،جدا سازی آن اثر ،از خاطرات
و برداشــتهای شــخصی متأثر از فضای سیاسی حاکم بر جامعه مورد مطالعه
اوست .لیکن استنباطهای کارشناسی از وقایع گذشته ،به لحاظ فاصله کارشناس
از جو سیاسی ،میتواند تا حد زیادی ازتأثیر اوضا ع و احوال سیاسی آن زمان بر
کنار باشد .پس از انقالب اسالمی در ایران ،مسائل اجتماعی و سیاسی پیچیدهای
زندگی روزانه مردم را تحت تأثیر قرارداد و دشواریهای عظیمی را در مدیریت
اقتصادی کشــور بوجود آورد .این چالشها دربرگیرنده مسائل مختلفی بدین
شــرح بود :ابعاد گوناگون فعالیت دولت موقت از شروع به کار تا استعفا ،عدم
هماهنگی میان دولت موقت و شــورای انقالب ،تشــکیل مجلس مؤسســان،
تدوین قانون اساســی و آغاز کار مجلس شورای اسالمی ،عدم هماهنگی میان
وزارتخانهها و ســازمانهای گوناگون از قبیل کمیتهها ،سپاه ،جهاد سازندگی و
دادگاههای انقالب ،شروع انقالب فرهنگی و تعطیلی دانشگاهها ،اشغال سفارت
آمریکا در تهران و به گروگانگرفتن کارکنان آن ،مسدود شدن داراییهای ایران
در بانکهای آمریکایی ،شروع جنگ ایران و عراق ،عدم هماهنگی در مدیریت
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جنگ میان ارتش و ســپاه ،1و کاهش درآمد حاصل از صادرات نفت و بسیاری
موارد دیگر.
در مجموعــه حاضر ،ســعی بر این اســت که به برخی از برداشــتهای
کارشناســانه نگارنده در دوران  8ساله جنگ ایران و عراق و آثار این جنگ بر
بانک مرکزی و اقتصاد ایران ،اشــاره شود .2نگارنده طی اکثر این مدت ،مسئول
اداره بررســیهای اقتصادی بانک مرکزی ایران بوده و از این منظر تخصصی،
آثار جنگ بر زندگی مردم ،بانک مرکزی و اقتصاد ایران را نظارهکرده است.3
جنگ ایران و عراق از  31شــهریور  1359آغاز شد و در مرداد  ،1367پس
از یک دوره  8ســاله ،به پایان رسید .برخی تاریخ شروع جنگ را  22شهریور
 ،1359همزمان با شروع کار نخستوزیری محمدعلی رجایی میدانند .4علت
حمله عراق به ایران ،موضوعی گســترده و تا حدی خارج از حوصله گزارش
حاضر اســت .از میان دالیل گوناگون ،میتوان به قرارداد الجزایر میان ایران و
عراق که در  15اســفند  1353در الجزایر امضا شده بود اشاره کرد .این قرارداد
 -1هاشمیرفسنجانی خاطرات سال  ،1363صفحه  ،39در مالقات خصوصی از قول امام خمینی میگوید
«مشــکل بزرگ جنگ همین اختالف سپاه و ارتش اســت» .همچنین هاشمیرفسنجانی ،خاطرات سال
 ،1364امید و دلواپسی ،صفحات  ،80 ،65 ،56 ،25و .123
 -2نگارنده پس از گرفتن دیپلم ریاضی از دبیرستان خوارزمی و ثبتنام در دانشگاه شریف (آریامهر سابق)،
در امتحانات بورس بانک مرکزی قبول شــد که نقطه عطفی در زندگی وی بهحساب میآید .او با استفاده
از بورس تحصیلی بانک مرکزی برای مدت ده ســال در کشور انگلستان در مقاطع کارشناسی در دانشگاه
النکاســتر و کارشناسی ارشد در مدرسه اقتصاد لندن ،در رشــته اقتصاد تحصیل کرد و بالفاصله پس از
دریافت درجه دکترای اقتصاد از دانشگاه کمبریج در سال  1355عازم تهران شد و در بانک مرکزی شروع
به کارکرد .وی همزمان به صورت پاره وقت در دانشگاهها تدریس میکرد و در عمل به کمک مثالهایی از
برداشتهای اولیهاش از اقتصاد ایران ،ترکیبی از نظریه و عملکرد موضوعات حوزه اقتصاد را به دانشجویان
ارائه میکرد که مورد توجه بیشتر آنها قرار میگرفت.
 -3نگارنده در مهرماه  1365بهعنوان مشاور مدیر اجرايی به بانک جهانی رفت .او پس از دو سال فعالیت
در بانک جهانی بهعنوان مدیر اجرايی کشورهای الجزایر ،تونس ،مراکش ،افغانستان ،ایران و غنا به صندوق
بینالمللی پول منتقل شد و با پایان فعالیتش در این موسسه که دو سال به طول انجامید به بانک جهانی
بازگشت و این بار بهعنوان اقتصاددان ارشد در بخش آسیای میانه تا زمان بازنشستگیاش فعال بود .نگارنده
وقایع دو سال پایان جنگ را از خارج از کشور بهصورت مستمر پیگیری میکرد.
 -4بهزاد نبوی« ،دولت موســوی چگونه در دوران جنگ ،کشور را اداره کرد» ،پایگاه تاریخ ایرانی ،جمعه،
 10مهر .1394

« -1یادداشتهای علم» ،جلد چهارم ،1353 ،ویرایش علینقی عالیخانی ،چاپ ابکس ،1984 ،صفحه .340
 -2برای تقسیمبندی مشابهی از سالهای جنگ مراجعه شود به سخنرانی بهزاد نبوی در همان ،و فرهاد
دژپســند و حمیدرضا رئوفی« ،اقتصاد ایران در دوران جنگ تحمیلی» ،مرکز اسناد دفاع مقدس،1387 ،
صفحه .94
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برای ایران نتایج مثبتی داشت 1ولی مسئولین وقت عراق را ناخشنود کرد .پیامد
این ناخشــنودی چنین بود که در اولین فرصت ،یعنی درحالیکه اقتصاد ایران
با مشکالت ســالهای بعد از انقالب ،تحریم اقتصادی و مسدود شدن ذخایر
ارزی دســت به گریبان بود ،عراق به ایران حمله کرد .در دوران جنگ ،عالوه
بر دشواریهای پیچیدهای که یاد شد ،اقتصاد ایران با فرار سرمایه ،خارج شدن
مدیران باتجربه در صنایع و بخشی از نیروی انسانی ماهر از کشور روبرو بود که
مجموعه این عوامل عدم توازن شدیدی را در اقتصاد کالن کشور بوجود آورد.
کافی نبودن درآمدهای دولت در مقابل هزینههای فزاینده آن ،کسری روبه رشد
بودجه عمومی دولت و اتکای گســترده و طوالنی به بانک مرکزی برای تأمین
آن و آثار شــدید تورمزای حاصل از آن ،همــراه با رکود اقتصادی ،درمجموع،
مدیریت اقتصادی کشور را در زمان جنگ با چالشهای بسیاری روبرو کرد.
بهطــور کلی در زمان جنگ ،تولید ناخالص داخلی و درآمد ســرانه ،روندی
نزولی داشت یا از آهنگ رشد آهستهای برخوردار بود .تخریب عوامل تولید ،شامل
از بین رفتن سرمایه یا استفاده ناکافی از آن ،معدوم شدن یا جابجایی نیروی کار و
نابود شــدن مواد اولیه ،آثار منفی در تولید بوجود آورد یا آهنگ رشد اقتصادی را
کندتر کرد .تغییرات قیمت جهانی نفت و درآمد حاصل از صادرات آن که موجب
نوســاناتی در میزان واردات و هزینههای بودجه دولت شد ،همراه با آثار بازدارنده
تحریمهای اقتصادی ،پیامدهای ویرانســازی عوامل تولید را تشدید کرد .در این
صفحات ،برخی از خاطرات ،برداشــتها ،دشواریها ،فرصتها  -خواه مناسب،
خواه از دســترفته  -در سه دوره اقتصادی جنگ روایت میشوند .این سه دوره،
سالهای ابتدای جنگ ( ،)1359-1360دوره بهبودی نسبی اقتصادی ()1361-1364
و درنهایت دوره فرسایش اقتصادی ( )1365-1367را شامل میشوند.2

ابتدای جنگ
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این دوره شــاهد اهتمام دولت وقت برای مقابله با آثار روانی و فیزیکی جنگ
ویرانگر بود .اولین اقدام دولت ،تشــکیل ســتاد بسیج اقتصادی و سهمیه بندی
کاالهای اساســی بود که منجر به اســتفاده از کوپن ،دفترچه بســیج یا اتکا به
تعاونیهای کارمندان شد .بالفاصله پس از شروع جنگ ،در تاریخ  2آبان ،1359
شهر مرزی خرمشــهر و پساز آن شهرهای آبادان ،اهواز ،دزفول و سوسنگرد
اشــغال شدند و بدین ترتیب بندر خرمشهر با بیش از  20اسکله ،بدون استفاده
ماند .1باتوجه به دسترســی ارتش عراق به بندر امام خمینی (شــاهپور سابق)،
چارهای جز آماده کردن بندرهای نیمهتمام عباس و بوشهر نبود؛ ولی آمادهسازی
و استفاده از این بندرها با دشواریهایی از قبیل تکمیل پروژه ساخت آنها ،بهره
برداری از انبارهای ذخیره و فراهم کردن وســایل حملونقل مورد نیاز جهت
ارســال کاالها به مراکز مصرف روبرو شد .در این شرایط ،مشکالت با شروع
رکود اقتصادی پیچیدهتر شــد و تولید ناخالص داخلی به قیمتهای ثابت سال
ل توجه  23درصدی را نشان داد .در این سال میزان نفت
 1359یک کاهش قاب 
صادراتی از  2/6میلیون بشــکه در روز در سال  1358به  0/9میلیون بشکه در
روز کاهش یافت که منجر به محدود شدن دریافتهای ارزی ناشی از صادرات
نفت به  12میلیارد دالر شد .آثار منفی فیزیکی و روانی شروع جنگ غیرمنتظره،
همراه با شــرایط رکود اقتصادی ،چارهای جز برنامهریزی متناسب با موقعیت
جنگی ،مبنی بر سهمیه بندی کاالها باقی نگذاشت .نگرانی از تورم  24درصدی
این ســال و جســتوجو برای راهحل مناســبی جهت برخورد با آن ،یکی از
بارزترین دغدغههای آن زمان بهشمار میآمد.
حدود  5ماه پس از شروع جنگ ،هیأت میانجی صلح کشورهای غیر متعهد،
طرح آتشبس همراه با پرداخت غرامت جنگی از ســوی دولت عراق به ایران،
ایجاد منطقه غیرنظامی در کشور و خروج نیروهای عراقی از ایران را ارائه کرد
1- Razoux Pierre, the Iran-Iraq War, Translated by Nicholas Elliott, (The Belknap
Press of Harvard University Press, 2015), P496.

ولی مورد موافقت مســئولین کشور قرار نگرفت و این عدم توافق ،ادامه جنگ
را در پی داشــت .1در سال دوم از دوره اول جنگ ،نشانههایی از کمرنگ شدن
شــدت رکود اقتصادی دیده شد که منجر به رشد منفی اقتصادی  5درصدی در
سال  1360شــد .ولی ادامه صادرات نفت در حد  0/9میلیون بشکه در روز و
درآمد حاصل از صادرات آن در حدود  12میلیارد دالر نتوانســت پاسخگوی
نیازهای فزاینده اقتصادی و نظامی کشور باشد و همانند سال قبل ،تورم در حد
باالی  23درصد باقی ماند .کوشش دولت در جهت اتخاذ سیاستهای اقتصادی
الزم ب ه منظور مقابله با رکود اقتصادی ،کاهش تورم و به حداقل رســاندن آثار
زیانبخش جنگ در زندگی روزمره مردم بود .هاشمیرفسنجانی در خاطراتش
به جلســهای در دیماه  1360اشاره میکند که «نخستوزیر میگفت در آینده،
ناچار به ریاضت هســتیم و کمبود داریم .باید به مردم اعتماد بدهیم که بروند
سراغ توسعه و سرمایهها را از تجارت به تولید منتقل کنند."2

دوره دوم جنگ ،ســالهای  ،1361-1364شاهد ادامه اجرای سیاستهای دو
سال قبل همراه با تالش جهت خارج شدن از رکود اقتصادی بود .میزان متوسط
صادرات نفت در این دوره دو برابر دوره اول شــد و به حداقل  1/5و حداکثر
 2/1میلیون بشــکه در روز رســید .درنتیجه ،درآمد حاصــل از صادرات نفت
افزایش قابلتوجهی یافت و به  15تا  20میلیارد دالر بالغ شد .بهرغم مشکالت
جنگ ،دستیابی به درآمد بیشــتر از فروش نفت ،فرصتهای سرمایهگذاری و
بهبود نســبی فضای مناســبتر اقتصادی ،در حقیقت گذر از رکود و دستیابی
به آغاز رونق نســبی اقتصادی را تا حدی امکانپذیر کرد .درنتیجه رشد تولید
ناخالص داخلی در ســالهای دوره بهبودی نسبی اقتصادی جنگ ،بین حداکثر
« -1دولت رجایی و جنگ ایران و عراق» ،راســخون 13 ،مهر  1391و هاشمیرفسنجانی ،خاطرات سال
 ،1360صفحه.107.
 -2هاشمیرفسنجانی« ،خاطرات سال  ،»1360صفحه .441
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 23درصد در ســال  1361و منفی  ۷درصد در ســال  1363در نوسان بود .در
این شــرایط ،در اثر اجرای سیاستهای ســهمیه بندی کاالها از یکطرف و
افزایش نســبی تولیدات داخلی از طرف دیگر ،رشــد شاخص بهای کاالها و
خدمات مصرفی از  19درصد در ســال اول از دوره دوم جنگ به  7درصد در
ســال آخر این دوره کاهش یافت .در ابتدای این دوره در ســال  ،1361برنامه
پنج ساله توسعه اقتصادی کشور که دربرگیرنده سالهای  1362-1366بود ،از
سوی سازمان برنامه تهیه شد و در اوایل سال  1362در شورای اقتصاد و هیأت
دولــت پس از بحثهای فراوان به تصویب رســید .ولی در آن زمان به لحاظ
برداشــت اکثر نمایندگان مجلس مبنی بر بینیازی به برنامه اقتصادی در زمان
جنگ ،تصور اشتباه از ناهمخوانی آن با اقتصاد اسالمی و عدم تکافوی ظرفیت
اجرايــی دولت در زمان جنگ ،این برنامه ،که در محافل اقتصادی به برنامه پنج
ســاله صفر توســعه اقتصادی کشور معروف اســت ،رأی موافق را در مجلس
پرهیجان و حســاس آن زمان کسب نکرد .الزم به یادآوری است که برنامه پنج
ســاله صفر توســعه اقتصادی دربرگیرنده نتایج اولین کوشش کارکنان سازمان
برنامهوبودجه در تدوین اصول برنامه ریزی بود که طی گزارش جامع سیســتم
برنامه ریزی ،شامل اصول برنامه بلندمدت  20ساله ،نقش برنامه میانمدت پنج
ســاله ،و جایگاه برنامههای بخشــی و منطقهای ،چندین بار در شورای اقتصاد
مورد بحث قرار گرفت.1

دوره فرسایش اقتصادی

در ســال اول از دوره فرســایش اقتصادی جنگ ،1365-1367 ،بهای نفت در
بازارهای جهانی افت شدیدی یافت و سیر نزولی آن ،که از س ه ماهه چهارم سال
 1364شــروع شده بود ،در سال  1365ادامه یافت و موجب کاهش درآمدهای
حاصــل از صادرات نفت از  15میلیارد دالر در ســال  1364به  6میلیارد دالر
1- Hossein Razavi and Firouz Vakil, “The political Environment of Economic Planning
in Iran, 1971-1983”, Westview Special Studies on the Middle East, 1984, pp:113-119.

 -1مصاحبه با حسن عابدیجعفری ،پایگاه خبری جماران.1393/06/22 ،
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در سال  1365شــد و درآمدهای بودجه عمومی دولت نیز نقصان یافت .برای
تأمین مایحتاج فزاینده مردم و پاسخ به نیازهای روزافزون نظامی ،کسری بودجه
عمومی دولت افزایش یافت و در همین راســتا ،اتکای دولت و ســازمانهای
دولتی به بانک مرکزی برای تامین کســری بودجه بیشتر شد .افزایش وابستگی
بخش دولتی به منابع بانک مرکزی ســبب انباشت بیشاز حد نقدینگی بخش
خصوصی و تورم شد .تشدید حمالت هوایی ارتش عراق و درگیر شدن مناطق
نفتی کشور ،توسعه جنگ نفتکشها و بمباران مراکز اقتصادی ،همگی بحران
اقتصادی موجود را عمیقتر کرد .درنتیجه رشــد تولیــد ناخالص داخلی از 2
درصد در سال  1364به منفی  10درصد در سال  1365کاهش یافت و تورم از
 7درصد در سال  1364به  24درصد در سال  1365رسید.
در چنین شــرایط پیچیدهای برای رویارویی با آثار جنگ ،سیســتم سهمیه
بندی کاالها اســتمرار یافت .در این موقعیت ،پیروی از برنامه دوساله «شرایط
نوین اقتصادی" که پس از بحثهای فراوان در شورای اقتصاد و هیأت دولت به
تصویب رسیده بود ،به دولت وقت کمک کرد که با تأکید بر صرفهجویی ارزی،
مواد اولیه و غذايی مورد نیاز کشــور فراهم شــود و از وسعت ابعاد نامطلوب
رکود تورمی جلوگیری شــود .این برنامه دوساله در سال  1365توسط سازمان
برنامهوبودجه و با همکاری تعدادی از کارشناسان اقتصادی دیگر سازمانها تهیه
شــده بود و سالهای  1365و  1366را دربرمیگرفت .برنامه مذکور نیز همانند
برنامه پنج ســاله صفر توسعه اقتصادی کشور که قب ً
ال به آن اشاره شد ،به دلیل
برداشتی که در آن زمان میان اکثر نمایندگان هیجان زده مجلس مبنی بر بینیازی
به برنامه اقتصادی در زمان جنگ وجود داشــت ،در مجلس رأی موافق کسب
نکرد .عابدیجعفری  -وزیر بازرگانی دولت میرحســین موسوی  -با اشاره به
این برنامه یادآوری میکند که گرچه مجلس این برنامه را تصویب نکرد ،دولت
مهندس موسوی خود را ملزم به اجرای آن میدانست.1
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در سال  ،1366هرچند بهای نفت افزایش کمی یافت و به متوسط بشکهای
 17دالر رسید ،ولی دریافتهای ارزی ناشی از صادرات نفت در حد  9میلیارد
دالر نتوانســت در کاهش آثار منفی رکود تورمی این ســال توفیق یابد و تولید
ناخالص داخلی از رشــدی معادل  0/2درصد فراتر نرفت .در این سال افزایش
پرداختهای جاری بودجه عمومی دولت ،بهرغم بهبود نســبی در درآمدهای
دولت ،کســری بودجهای معادل  1469میلیارد ریال بوجود آورد که در حقیقت
بیــش از  94درصد آن از منابع بانک مرکزی تأمین شــد .این اتکای تام ،نظیر
سالهای گذشته ،ســبب ادامه روند افزایش نقدینگی بخش خصوصی و تورم
تا حد  28درصد شــد .ادامه این وضعیت در سال آخر از دوره سوم جنگ نیز
باعث رشــد منفی تولید ناخالص داخلی  5درصد همراه با باالترین میزان تورم
در دوران جنگ شد .در این سال ،بهای نفت در بازارهای جهانی نسبت به سال
 8 ،1366درصد کاهش یافت و موجب افت درآمدهای حاصل از صادرات نفت
از  9میلیارد دالر در ســال  1366به  8میلیارد دالر در سال  1367شد .افزایش
ســریع پرداختهای بودجه عمومی دولت ،میزان کســری بودجه را به 2125
میلیارد ریال رساند که در حقیقت  40میلیارد ریال بیشتر از کل درآمدهای دولت
در این سال بود.
اتکای فراوان دولت در تأمین این کسری بودجه به بانک مرکزی  -در حد
 95درصد  -در تاریخ اقتصاد ایران بیسابقه بود .در حقیقت در این سال ،بانک
مرکزی حدود نیمی از کل پرداختهای بودجه عمومی دولت را از طریق اعطای
اعتبار به دولت تأمین کرد .تأمین گســترده کســری بودجه دولت در این سال
همانند سالهای قبل ،موجب گسترش باالترین میزان تورم در تمامی سالهای
جنگ ،یعنی  29درصد ،شــد .در پایان دوره فرســایش اقتصادی ،سیاستهای
بقاگرایانه که به زنده ماندن در زمان جنگ تأکید داشتند ،ب ه صورت گستردهای
به اجرا درآمدند .از یک ســو منابع محدود ارزی کشــور جهت تأمین نیازهای
فزاینده جنگ و مواد غذايی مورد احتیاج در نظر گرفته میشد و از سوی دیگر
بودجه دولت با اختالف فاحشــی میان درآمدهــا و هزینهها ،موجب مراجعه

