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 قدمهم
 به یک یا چند ضابطه و معیار نیـاز خـواهیم            لزوماًجنگ،  برای ارزیابی عملکرد اقتصادی کشور در دوران        

هرچـه  توان ضوابط و معیارهای مناسبی برگزید تا مـا را بـه شـناختی                  این است که چگونه می     سؤال. داشت
 تر به واقعیت نایل کند؟ چه نزدیک و هرتر عالمانه

 :توان بهره جست  به طور کلی برای ارزیابی عملکرد یک اقتصاد در یک دوره معین، از چند روش می
 

 روش اول
 کشورها در طول تاریخ خود با نقـاط عطـف کوچـک و بـزرگ                معموالً. اصالت دادن  به نقاط عطف است      

 جنگ و انقـالب برخـی از مصـادیق مهـم            ، طبیعی عمده و اساسی    های بزرگ، سوانح      بحران. شوند  مواجه می 
هـای    هـا و محـدودیت      ، توانـایی    ها مستقل از شرایط     ای، مقایسه   در چنین مقایسه  . چنین نقاط عطفی هستند   

ای کـه بـرای آن نقطـه          شود تا به اعتبار نقش برجسته       شود و تالش می     نظام اقتصادی به بررسی گذاشته می     
های قبل و بعد از آن        وند تحوالت متغیرهای عمده و اساسی اقتصادی کشور را در دوره          عطف قائل هستند، ر   

 .مطالعه قرار دهند
های روحی، مادی و سازمانی یـک کشـور را تحـت              برحسب آنکه نقطه عطف تعیین شده چگونه ظرفیت       

تن شـرایط جامعـه طـی دو        اما به اعتبار نادیده گـرف     .  قرار دهد، استفاده از این روش البته مزایایی دارد         تأثیر
های    و نیز راه را برای برداشت      ،کند  هایی راه پیدا  می      ها و ضعف     در چنین تحلیلی کاستی    لزوماًدوره متفاوت   

تـوان مقایسـه را بـه         در ایـن روش مـی     . سـازد   می  تعصب آلود بر له یا علیه یک دوره معین تا حدودی هموار           
مقایسه عملکرد کلی اقتصاد از طریق مطالعـه رونـدهای          . ادسطوح متفاوت انجام د   های گوناگون و در       صورت

 .مربوط به رشد تولید ناخالص ملی یا دیگر متغیرهای سطح کالن اقتصاد نیز از این طریق عملی است
برای مثال یکی از انتقاداتی که به عملکرد اقتصادی کشور، در طی دوران جنگ تحمیلی وارد شده، سهم         

در حالی که مستقل از مشکالت      . های انجام شده به تولید ناخالص ملی کشور است          گذاری   نازل سرمایه  نسبتاً
هـای   نظریـه  متفاوتی که در عرصه  اساساًهای    گذاری وجود دارد، و طرز تلقی       و ابهاماتی که در مفهوم سرمایه     

ـ                ه منظـور  گوناگون از آن ارایه شده است، باید دید آیا در شرایط جنگی امکان آزاد کردن منـابع چشـمگیر ب
 چنـین اقـدامی عقالئـی و        اصـوالً  و در صورت مثبت بودن پاسـخ، آیـا           ،پذیر هست یا نه     گذاری امکان   سرمایه

 به خصوص برای تجربه کشور خودمـان در دوران جنـگ تحمیلـی و بـه      مسألهشود؟ این     منطقی ارزیابی می  
سیسـات  أ بـر انهـدام ت     که اسـتراتژی دشـمن    ،  598 تا زمان پذیرش قطعنامه      1365طور مشخص برای دوره     

 . های بیشتر است اقتصادی کشور استوار گشته بود، به طور جدی نیازمند بررسی
گفته هنگامی که با دوران بعد از جنـگ الاقـل طـی              کرد دوره جنگ با همه مالحظات پیش      هر چند عمل  

ت از آن دارد کـه   شـود، حکایـ      مقایسه مـی   است، ساله اول که اسناد عملکرد آن انتشار یافته          5دوران برنامه   
های   های زیربنایی انجام شده طی دوران جنگ اگر از میانگین مشابه طی سال              گذاری  میانگین نسبت سرمایه  

در این زمینه الزم است به خوبی دقت شود که .  کمتر از آن هم نیست،برنامه اول توسعه کشور بیشتر نباشد  
توسـط کسـانی تنظـیم و ارایـه شـده اسـت کـه بـا          ادعـای مزبـور،     های مورد استناد بـرای        آمارها و تحلیل  



 ن و اقتصاديموسسه مطالعات د
٣

 تدوین    عمده  یتمسؤولهای اقتصادی کشور در دوران جنگ تحمیلی مخالف بوده و             ها و سیاست    گیری  جهت
 1.اند و اجرای برنامه اول کشور را نیز خود بر عهده داشته

 
 :روش دوم

های گوناگون    بندی  اد توسعه دسته  در ادبیات دانش اقتصاد و نیز اقتص      . اصالت دادن به شرایط خاص است     
ها، کشورهای جهـان بـه اعتبـار          بندی  برحسب هر یک از این طبقه     . از کشورهای جهان صورت پذیرفته است     

قرار گرفتن در یک منطقه     . شوند  یک یا چند ویژگی مشترک با یکدیگر همطراز و همگروه در نظر گرفته می             
 تولیـد یـک یـا چنـد محصـول عمـده یـا               ، فنی –ان علمی   های مشترک و یکس     معین، برخورداری از توانایی   

برای مثـال   . توان به عنوان مصادیقی از آن شرایط خاص در نظر گرفت            مواجهه با مسایل واحد و معین را می       
در طی دوران جنگ و به خصـوص در پایـان آن در محافـل سیاسـی و آکادمیـک ایـران و نیـز بسـیاری از                            

گرفت و نوعی تعجب و  های خارجی ایران و عراق صورت می      یزان بدهی مهایی میان     کشورهای جهان مقایسه  
 یکسـان، بـا ذخـایر ارزی    تقریبـاً ابراز شگفتی همگانی در این زمینه وجود داشت که چطور ایران با درآمدی       

با جمعیتی بیش از دو برابر عراق و در حالی که از یکسو ایران با               بسیار کمتر از عراق در هنگام شروع جنگ،         
ها و خدمات مورد نیاز خـود رو بـه رو    کنندگان کاال ها از سوی عرضه   ترین تحریم   ترین و گسترده    جوانمردانهنا

المللـی برخـورداری      ای و بین    های منطقه   ها در عرصه    دستی  ترین گشاده   سابقه   و از سوی دیگر عراق از بی       ،بود
 میلیـارد دالر    70جی عراق بـالغ بـر       راداشت، بدهی خارجی ایران در زمان پذیرش قطعنامه صفر و بدهی خ           

 حاوی برخی نکات و اطالعات بسیار مفید است، اما به هـر             گرچه این روش نیز مانند روش اول،        2.شده است 
 .های روش شناختی خاص خود را نیز به همراه دارد حال محدودیت

 
 :روش سوم

ه در کشـورهای در حـال   در مباحث مربـوط بـه مـدیریت توسـع    . اصالت دادن به اهداف اعالم شده است    
شود، ضـرورت سـازماندهی کلیـه منـابع و امکانـات براسـاس                توسعه یکی از مهمترین مطالبی که مطرح می       

که کشورهای در حال توسعه فاقد      نیز  هایی     حتی در دوران   معموالًاز آنجایی که    . اهداف نظام اجتماعی است   
ساله مصوب کشور را     های یک   االنه حکم برنامه  های س    فرض بر آن است که بودجه      ،های توسعه هستند    برنامه
های قابل تصـور      ترین روش    ارزیابی و تحلیل عملکرد سیستم اقتصادی براساس اهداف، یکی از مناسب           ،دارند

 .برای مطالعه روندهای جامعه مورد بررسی است
ورد توجـه قـرار   های دیگری را نیز مـ   توان روش   عالوه بر این سه روش می     شاید نیازی به تذکر نباشد که       

اسـت،  »  فایـده –هزینـه  «هایی که ناظر  بر مطالعه عملکـرد یـک دوره معـین براسـاس منطـق         ارزیابی. داد
                                                      

ص  ، صـ   1373نامه و بودجه، چـاپ اول،       ، دفتر اقتصاد کالن سازمان بر     )های ملی، پولی و مالی        حسابسری زمانی آمار    ( اطالعات آماری ارش مجموعه    گز -1

 . 14  و16
روز تبـدیل  » مد« به یک ناشی از آن ایام،، طرح ارقام گوناگون به عنوان میزان بدهی خارجی کشور دفاع مقدسهای بعد از پایان   با کمال تأسف در سال    - 2

 یک گزارش کارشناسی منتشـره در       این مسأله ابتدا با سوءتفاهم و سوءبرداشت از       . زدند  های گوناگون به آن دامن می       شد، که افراد و محافل سیاسی با انگیزه       
در حالی که بـدهکار نبـودن   . انگیز یافت های سیاسی  و مستقل از واقعیت خارجی گسترش حیرت    ورزی  سطح بسیار محدود آغاز شد، با آلوده شدن به غرض         

بـه مناسـبتی دیگـر و بـا تکیـه برهفـت گـروه                اینجانب. عظیم بود که تمام دشمنان انقالب اسالمی نیز به آن شهادت داده بودند            » فضل«ها یک     به خارجی 
تر موضوع بـه منبـع زیـر مراجعـه            برای پیگیری کامل  . بدهی خارجی کشور طی دوره جنگ به هیچ وجه صحت ندارد          وجود  ام که        نشان داده  ،استدالل عمده 

 :شود
 . 1374، چاپ اول، یت مدرسفرشاد مومنی، کالبدشناسی یک برنامه توسعه، انتشارات مؤسسه تحقیقات اقتصادی دانشگاه ترب
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هایی که با تکیـه بـر یـک           پذیرد و ارزیابی    صورت می » هزینه فرصت از دست رفته    «هایی که بر محور       ارزیابی
 هسـتند، مـورد      اساسی و صاحب اولویـت    نظری مشخص، نوع مواجهه با مسایلی را که به لحاظ نظری            بنیان  

هـای    ضمن آنکه هیچ الزامی به محدود شـدن در یکـی از قالـب             . دهد، در این زمره قرار دارد       بررسی قرار می  
هـا را   توان ترکیبی از دو یا بیشتر از این روش مطرح شده وجود ندارد و بر حسب هدف یا اهداف ارزیابی، می         

ها تکیه بر یک سلسـله مفروضـات دارنـد و           این نکته که هر یک از این روش       باتوجه به    و   مورد توجه قرار داد   
یز اهـداف پـژوهش اسـت کـه روش          ن یکی بر دیگری رجحان خاصی ندارد، این شرایط خاص جامعه و             لزوماً

 .کند تر را معین می انفرادی یا ترکیبی مناسب
هـای پـس از       ردم ما اولین سـال    جنگ تحمیلی به لحاظ زمانی هنگامی آغاز گردید که م         از آن جایی که     

هنوز مدت زیادی از زمان تصویب قانون اساسی که در واقع تبلور . کردند پیروزی انقالب اسالمی را تجربه می
ها بـه شـدت       ها، تخصیص منابع و سیاستگذاری      گیری   جهت .گذشت   نمی ،ها و اهداف نظام اسالمی بود       آرمان
ز اگر نگوییم روحیه انقالبی و آرمانخواهانه را تشدید کرد، الاقل جنگ نی.  آن فضا قرار داشته استتأثیرتحت 

 جلـوگیری   ،ها قابـل مشـاهده اسـت        تا حدود زیادی از فروکش کردن سریع آن به شکلی که در سایر انقالب             
 در عین حال کـه در       ،رسد که روش سوم برای ارزیابی عملکرد آن دوره ترجیح داشته باشد             به نظر می   .نمود

از جنبه اقتصادی شعارهای مردم . های دیگر نیز استفاده خواهد شد   از روشلزوماًرگیری این روش  بکافرایند
های قبل و بعد از انقالب اسالمی، اصول اقتصادی قانون اساسی و نیز مواضع صـریح امـام امـت                      در طی سال  

بنابراین تـالش   .  داشته است  ها قرار   به طور عمده بر دو محور استقالل و توزیع عادالنه درآمدها و ثروت            ) ره(
شود تا در نهایت اختصار عملکرد اقتصاد ایران در دوران جنگ تحمیلی از این دو جنبه مورد بررسی قرار                     می

 .گیرد
 

 استقالل اقتصادی 
هـای تولیـدی، رفـع        اصول اقتصادی قانون اساسی، دستیابی بـه تـوان داخلـی بـرای گسـترش ظرفیـت                

ای   افزاری و خودکفایی در اقالم استراتژیک عمده و برقـراری رابطـه             ای نرم ه  ها به خصوص در عرصه      وابستگی
پذیری با سایر کشورها را به عنـوان مهمتـرین ارکـان تحقـق آرمـان اسـتقالل                    گری و سلطه    دور از سلطه  ه  ب

 پیچیـده   نسـبتاً  و مالحظات    مسألهبنابراین مستقل از مباحث نظری مربوط به این         . کند  اقتصادی معرفی می  
ش شناختی جهت ارایه تعریفی دقیق از مفهوم استقالل اقتصادی که در جای خود حـائز اهمیـت بـوده و            رو

 پذیرفت کـه چگـونگی مواجهـه بـا ابعـاد گونـاگون و پیچیـده پدیـده                   توان  میتر دارد،     نیاز به کارهای وسیع   
دور شـدن سیسـتم      یـا    نتـر شـد      نزدیـک   که از طریق آن اجمـاالً       است یفراینددوگانگی اقتصادی نمایانگر    

 .گیری باشد اقتصادی به آرمان مزبور قابل اندازه
هـای     هنوز هم تعداد پـژوهش     ،رغم اهمیت آرمانی و حتی عقیدتی استقالل اقتصادی          علی تأسفبا کمال   

 ولی بـه هـر      1، یک دست نرسد    مهم شاید حتی به عدد انگشتان        مسألهعلمی انجام گرفته جهت تبیین این       
 را مسـأله شناخته شده موجود در این زمینه در سطح آکادمیک، که بـه صـورت کمـی             حال یکی از کارهای     

                                                      
 : دو نمونه از کارهای انجام شده در این زمینه عبارتند از-3

  . 1369فرشاد مومنی، تشخیص و بررسی مهمترین مسایل مربوط به استقالل اقتصادی، دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران،  : الف
 پژوهشـی دانشـکده   –هـای اقتصـادی نشـریه علمـی       فصلنامه پژوهش (ل اقتصادی   فرشاد مومنی، چند نکته پیرامون اهمیت آرمانی و استراتژیک استقال         : ب

 . 1374، شماره اول، سال اول، بهار )اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبایی
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یعنـی کتـاب اسـتقالل اقتصـادی        » پرو فرانسوا«اثر مشهور اقتصاددان برجسته فرانسوی      . بررسی کرده است  
 تـالش  ،ای که در آن قالب متـدلوژیک بـرای اقتصـاد ایـران صـورت گرفتـه اسـت                   و شاید تنها مطالعه    .است

 1 .انه هنوز به زبان فارسی انتشار نیافته استتأسف بانویی و زند وکیلی است که ماصغر علیبرانگیز  تحسین
 ستانده و محاسباتی که بر مبنای آن در مورد اقتصاد ایـران در              – داده   روشدر پژوهش مزبور با تکیه بر       

هـا و   و پسـین فعالیـت  روندهای مربوط به پیوندهای پیشین است،   صورت پذیرفته    1363 و   1353های    سال
در تحقیق . های مستقیم و غیرمستقیم مورد مطالعه قرار گرفته است های عمده اقتصاد ایران به صورت       بخش

پذیر ساختن مقایسه جـداول مزبـور وجـود داشـته اسـت               هایی که در جهت امکان      مذکور باتوجه به نارسایی   
 کـه توسـط   1363خش و جـدول سـال    ب101 که توسط بانک مرکزی تهیه شده شامل  1353جدول سال   (

های الزم در جدول      ، تعدیل 1363، ابتدا بر پایه جدول سال       )است بخش   92سازمان برنامه تهیه شده شامل      
هـای محاسـب در دسـترس در     افـزاری ماشـین   های سخت  انجام گرفته و سپس به دلیل محدودیت    53سال  

همفزونی شده و سپس پیوندهای مستقیم و  بخشی   43 بخشی به یک ماتریس      92زمان تهیه مقاله ماتریس     
اند این مطالعـه       محاسبه شده  1363 و   1353های     بخشی برای سال   43اول  غیرمستقیم پیشین و پسین جد    

 نسبت بـه    1363دهد که ارتباطات و پیوندهای پیشین و پسین در اقتصاد ایران در سال                به وضوح نشان می   
 به صورت پیونـدهای غیرمسـتقیم افـزایش چشـمگیری            هم به صورت پیوندهای مستقیم و هم       1353سال  

ارقـام  : (گـذارد    بخش مورد مطالعه به نمایش می      43جدول زیر نتایج پژوهش مزبور را در تمامی         . یافته است 
 .)دهنده افزایش یا کاهش پیوندهاست ذکر شده به صورت درصدی و عالمت مثبت یا منفی نشان

 
در » مستقیم و غیرمستقیم«و » مستقیم«پیشین و پسین آثار های تغییرات بین بخشی  جدول نسبت

 1363 و 1353های  اقتصاد ایران طی سال
 نام بخش ** مستقیم و غیرمستقیمآثار *مستقیم آثار

1 2 3 4 
 23 23 55 50 تولید کشاورزی. 1
 26 32 62 60 دامپروری، جنگلداری و ماهیگیری.2
 5 3 16 31 نفت خام. 3
 23 26 67 52 عدنیهای م سایر کانی.4
 20 38 51 76 لبنیات.5
 8 33 27 67 ها سایر خوراکی.6
 31 32 78 71 تولیدات نفتی.7
 17 36 30 74 غالت آسیاب شده.8
 23 0 52 25 نان و شیرینی. 9

 23 6 50 30 شکر.10
 7 -2 41 -75 خوراک حیوانات.11
 22 15 49 24 ها نوشیدنی.12
 28 -25 47 -250 دخانیات.13
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Reviewمشخصات این مقاله به شرح زیر است.  توسط دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران به چاپ خواهد رسید : 
Sectoral Interrelatedness and the Iranian Economy during Pre and Revolution scene: An input-output Analysis.  

 است که تحقیقات جدیدتر همچنان نمایانگر این واقعیت است که تـأثیرات مربـوط بـه بیمـاری                    این ،بسیار مهمی که باید در این زمینه اضافه کرد        نکته   -5
هـای کـالن     بلکه برای مثال توسعه منابع نفت دریای شمال برای انگلسـتان بـه همـراه سیاسـت          .شود   به کشورهای در حال توسعه محدود نمی       هلندی صرفاً 

 به آمریکا منجر به افزایش شدید قیمـت دالر      1980 نیز ورود عمده سرمایه در اوایل دهه         .در آن جا شد   ای     موجب رکود صنعت کارخانه    ،اقتصادی این کشور  
 :توان مراجعه نمود برای اطالعات بیشتر به منبع زیر و ارجاعات آن می. ر بوداثشد که دارای همان 

 . مترجم ، ناشر1373 ،مرضا آزاد، چاپ اول ترجمه غال،ریچارد کوپر، ثبات اقتصادی و مسأله بدهی در کشورهای در حال توسعه
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٦

 11 14 35 31 ریسندگی و تولید پوشاک.14
 -5 14 0 78 منسوجات بجز تولید پوشاک.15
 21 12 48 57 پارچه. 16
 31 5 64 56 قالی و قالیچه.17
 25 36 55 78 سایر منسوجات.18
 23 11 52 64 تولید پوشاک بجز کفش. 19
 16 39 37 83 دباغی و تولیدات چرمی.20
 15 15 43 35 چوب و تولیدات چوبی.21
 16 1 41 3 کاغذ و تولیدات کاغذی.22
 24 9 68 20 مواد شیمیایی ضروری.23
 21 -8 67 -125 کود و سموم دفع آفات.24
 18 25 46 48 اه ها و محوکننده الیاف مصنوعی و رنگ.25
 22 2 57 61 دارو.26
 18 14 46 36 ها و تولیدات مشابه کننده صابون، پاک. 27
 13 0 31 0 های نفت هپاالیشگا.28
 16 11 45 60 سنگ سایر تولیدات نفت و ذغال. 29
 19 13 46 34 الستیک، تیوب و سایر تولیدات پالستیکی. 30
 16 21 40 45 تولیدات معدنی و غیرفلزی.31
 20 24 45 54 تولیدات فلزات اساسی. 32
 8 24 22 55 تولیدات فلزی. 33
 14 34 34 71 آالت غیرالکتریکی ساخت ماشین.34
 17 12 37 67 االت الکتریکی ساخت ماشین.35
 16 39 39 82 تجهیزات حمل و نقل.36
 13 27 32 61 سایر تولیدات صنعتی.37
 32 1 73 2 آب و برق.38
 22 -12 49 -25 ساختمان.39
 23 22 51 57 حمل و نقل و ارتباطات.40
 15 -5 31 -12 بازرگانی، رستوران و هتلداری. 41
 28 7 63 17 سسات مالیؤخدمات م.42
 0 -2 -2 -5 سایر خدمات.43

 .گردد دهند، محاسبه می نشان میها را   ستانده که معیار کمی ارتباطات مستقیم بخش–ها از ضرایب داده   پیوندهای مستقیم پیشین و پسین بخش*
هـای    های بخـش    ای داده   ابل زنجیره قتهای م    ستانده که وابستگی   –اتریس ضرایب داده    ها از محاسبه معکوس م      پیوندهای مستقیم و غیرمستقیم پیشین و پسین بخش       **

 .گردد محاسبه می،دهند مختلف را نشان می

 
ک آغـاز گردیـد و بـه کـاهش چشـمگیر            پوها در ا    جنگ قیمت ) 1364(از آنجایی که در اواخر سال بعد        

لیل مالحظات مربوط به بیمـاری هلنـدی     رود به د    درآمدهای حاصل از صدور نفت خام منجر شد، انتظار می         
که ناظر بر رابطـه معکـوس میـان میـزان سـهم صـنعت اسـتخراجی صـادراتی بـا صـنعت سـاخت داخلـی                           

کاهش منزلت درآمدهای ناشی از صنعت استخراجی صادراتی، پیوندهای پیشین و پسین را نسبت بـه                ،است
 یعنـی    مسـأله ایـن    1.افـزایش داده باشـد     به طرز چشمگیرتری     –دوره مورد بررسی تا پایان جنگ تحمیلی        

دی کشـور، بـه وضـوح در        حرکت به سمت استقالل اقتصادی، عالوه بر این حرکت چشمگیر در ساختار تولی            
هایی که در الگوی مصرف جامعه پس از پیروزی انقالب اسالمی اتفاق افتاد و به خصوص  نیتحوالت و دگرگو

که علی  برایند این دو تحول از طریق توجه به این واقعیت           . تدر دوران جنگ تحمیلی  نیز قابل مشاهده اس        
                                                      

 نکته بسیار مهمی که باید در این زمینه اضافه کرد، این است که تحقیقات جدیدتر همچنان نمایانگر این واقعیت است که تـأثیرات مربـوط بـه بیمـاری                              - 1
هـای کـالن    ت دریای شمال برای انگلسـتان بـه همـراه سیاسـت     بلکه برای مثال توسعه منابع نف     . شود  هلندی صرفاً به کشورهای در حال توسعه محدود نمی        

 به آمریکا منجر به افزایش شدید قیمـت دالر       1980نیز ورود عمده سرمایه در اوایل دهه        . ای در آن جا شد      اقتصادی این کشور، موجب رکود صنعت کارخانه      
 :توان مراجعه نمود  میبرای اطالعات بیشتر به منبع زیر و ارجاعات آن. شد که دارای همان اثر بود

 .نویسنده:  ، ناشر1373ریچارد کوپر، ثبات اقتصادی و مسأله بدهی در کشورهای در حال توسعه، ترجمه غالمرضا آزاد، چاپ اول، 
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کمتـر از یـک      1365رغم شرایط به کلی متفاوت کشور از هر نظر و با وجود آن که واردات کشـور در سـال                     
؛ کـامال قابـل      برابر بوده است   تقریباً 1365 و   1356های     نرخ تورم در سال    ه،بود 1356سوم واردات در سال     

 .مشاهده است
توجه به میزان جمعیت، نسبت جمعیت شهری و روستایی به کل جمعیت کشور و قدرت خرید دالر در با

 عمـق   ،هر یک از این دو مقطع از یکسو و میزان درآمدهای ارزی کشور از محل صدور نفت در این دو سـال                     
می به ویژه در    های پس از پیروزی انقالب اسال       دگرگونی و تحولی که در اثر مدیریت اقتصادی کشور در سال          

 .تری قابل تحلیل خواهد بود دوران جنگ تحمیلی اتفاق افتاده است، به شکل مناسب
 اسـت کـه حتـی از دیـد     ی ایـن واقعیتـ  . در بخش کشاورزی چشمگیرتر اسـت    مسألهگستره و عمق این     

مطالعـه  که بعد از دوران جنگ فرصت کافی بـرای     نیز  المللی    های اقتصادی گوناگون بین     کارشناسان سازمان 
هـای اولیـه       در اغلب گزارش   آنها.  پنهان نماند  یافتند،  روندهای اقتصادی کشور در دوران جنگ را از نزدیک          

در اینجا تذکر این نکته ضروری اسـت کـه           1.اند  خود به عملکرد شگرف بخش کشاورزی ایران اعتراف نموده        
هـای جنـگ    ست که در طـی سـال     دستاوردهای مزبور به ویژه در بخش کشاورزی در شرایطی حاصل شده ا           

هـای    اند و به عالوه بخش مهمـی از سـرمایه            عرصه نبرد با متجاوزین بوده     مستقیماً استان کشور    6 ،تحمیلی
 تولید جدا شده و در خدمت دفاع مقدس قـرار           فرایندهای فیزیکی بخش نیز از        انسانی و تجهیزات و سرمایه    

 .گرفته بودند
 

 هاها و درآمد توزیع عادالنه ثروت
ها و امکانات در دستیابی به آموزش، اشتغال، سرمایه و ابـزار              اصول اقتصادی قانون اساسی برابری فرصت     

مین حداقل نیازهای اساسی مردم، کاهش تفاوت میان درآمـد و ثـروت اشـخاص و از بـین                   أ ت ،کار برای همه  
االجـرا    حقق هدف فوق الزم   بردن انحصارها را به عنوان مهمترین شرایطی مطرح ساخته است که به منظور ت             

ها از جمله مواردی است که چه در کشور مـا و چـه در سـایر                    توزیع عادالنه درآمدها و ثروت     مسأله. هستند
الظـاهر هـیچ      هـا علـی     پردازان و آکادمیسین    کشورها و در همه جا خواه در میان سیاستگذاران و خواه نظریه           

رغم این وفـاق      ؟ اما اینکه مشکل کجاست که علی      !هستندکس با اصل آن مخالفتی ندارد و همه خواهان آن           
 بحثـی اسـت کـه       ،دیاب  ای و جهانی افزایش می       منطقه – ملی   –جهانی هر روز ابعاد نابرابری در سطح محلی         

 . نمودتأملبایست کمی درباره آن  می
 صـاحبان   بنیادی فکری اسـت کـه  مسأله دورسد که     به نظر می   ،در عرصه علم اقتصاد و مطالعات توسعه      

 : سازد و عبارتند از ها را در این باره از یکدیگر متمایز می آراء و نظریه
 گذاران  نقطه عزیمت صاحبنظران و سیاست-1
 . بنیاد هستی شناختی آن-2 

 :گردد  ارایه میمسأله توضیح مختصری درباره این دو ذیال
خصـوص در عرصـه دانـش توسـعه،          اما بـه     . مخالف نیست  مسأله با اصل    ظاهراً  در درجه اول هیچ کس      

 این است که برای تحقق این هدف آیا بایـد از تولیـد شـروع                سؤال! هاست  یتوها بر سر اول     بیشترین اختالف 
 کرد و به آن اولویت داد یا از توزیع؟

                                                      
 : گونه مطالعات منبع زیر است های مهم از این یکی از نمونه - 1

IRAN_ Economy in transition, I.M.F. 1990. 
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٨

بایسـت    دان آنها معتقدنـد کـه مـی         پردازان علم اقتصاد سنتی و اخالف اقتصاددان یا اقتصاد توسعه           نظریه
یا بنـا بـه     . کند  تولیدی وجود نداشته باشد، توزیع موضوعیت پیدا نمی       اگر   اساساً زیرا   .ا به تولید داد   اولویت ر 

 . نیست» تقسیم فقر « اولویت دادن به توزیع قبل از تولید، چیزی جز ،پردازان قول مشهور این گروه نظریه
ای  بایست مجموعه  آیا می،دیم اول را حل کرمسألهنکته دوم عبارت از آن است که حتی اگر به هر شکل      

ها سازماندهی کنیم، یا با حل شـدن          از اقدامات مشخص را برای تحقق هدف توزیع عادالنه درآمدها و ثروت           
  تولید، مشکل توزیع به خودی خود حل خواهد شد؟مسأله

به شـق دوم  پردازان علم اقتصاد سنتی و همفکران ایشان تا امروز معتقد             نیز نظریه  سؤالدر پاسخ به این     
تعـادل  «شـناختی و روش شـناختی خـاص الگـوی          هستند و با تکیه بر بنیادهای هستی شـناختی، معرفـت          

 .دهند   تحقق خود به خودی آن را وعده می1»پایدار
شمار اسـتداللی و نظـری مـردود          مالحظات بی ا  های تجربی و هم ب      گاه  های مزبور هم با تکیه      گیری  سمت

 این مالحظـات تجربـی و عقلـی، ادبیـات            با وجود   نمود که چرا   سؤالتوان    ن می  بنابرای  2.شناخته شده است  
مسلط اقتصاد و توسعه، به خصوص در طی ده ساله اخیـر بـا اصـراری بـی سـابقه بـر همـان مـوازین پـای                            

 :گذارند که  های تجربی بدون استثناء بر این واقعیت صحه می فشارد؟ تمامی آزمون می
لید تاکنون در هیچ جامعه توسعه نیافته و نیز هیچ گروهـی از کشـورهای توسـعه      بر اولویت تو   تأکید اوالً

در عمل اولویت دادن به تولیـد، قبـل از          .  است ه محقق نشد  عمالً ،اند  بندی شده   نیافته با هر مالکی که طبقه     
و رده است،   تولید را به عنوان اولین قربانی خود انتخاب ک        از یک طرف     ،ها   توزیع و نابرابری   مسألهحل کردن   

 .گستره و ابعاد فقر و نابرابری را نیز به طرز چشمگیری افزایش داده استاز طرف دیگر 
هـا     توزیع و برطرف کردن فقر و نـابرابری        مسأله عملکرد خود به خودی نیروهای بازار در جهت حل           ثانیاً

 : ست که میردال تصریح کرده ا. حتی در کشورهای توسعه یافته نیز هرگز مشاهده نشده است
 مناطق بسیاری وجود ،اند در کشورهایی که به مراحل عالی توسعه رسیده«

انـد و اگـر      ماندگی، رکود یا حتی نزدیک به فقـر مانـده           دارند که در حال عقب    
 نهایی در این مورد به نیروهای بازار واگذار شـود، فقـر ایـن منـاطق و            تصمیم

  »3.خواهد شدفاصله آنها با مناطق پیشرفته باز هم افزونتر 
 

کنـد     هاروارد نیز تصریح مـی      حتی پل ساموئلسن اقتصاددان برجسته نئوکالسیک معاصر و استاد قدیمی         
 :که

دست نامریی ممکن است ما را به نقاطی خارج از منحنی امکانات تولید             « 
وی  . درآمدها را به طریق قابل قبولی توزیـع نخواهـد کـرد            لزوماً ولی   ،بکشاند

شما به عنـوان    . م اقتصاد مانند یک آژانس مسافرتی خوب است       عل«: افزاید  می

                                                      
 :یشتر از این الگو و ابعاد آن منابع زیر قابل مراجعه هستند  برای آگاهی ب- 1

 .1344گونارمیردال، نظریه اقتصادی و کشورهای کم رشد، ترجمه غالمرضا سعیدی، نشر اندیشه، چاپ اول، : الف
 . 1366 دوم، مایکل تودارو، توسعه اقتصادی در جهان سوم، ترجمه غالمعلی فرجادی، انتشارات سازمان برنامه و بودجه، چاپ: ب
 : توانید مالحظه فرمایید کننده منطق طرفداران اقتصاد سنتی را در کتاب زیر می  اطالعات تفصیلی بیشتر درباره شواهد تجربی و مالحظات تئوریک نقض-8

 .، انتشارات موسسه تحقیقات اقتصادی دانشگاه تربیت مدرس1374فرشاد مؤمنی، کالبدشناسی یک برنامه توسعه، چاپ اول، 
 .43گونارمیردال، پیشین، ص  -9
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اما هنگامی ! »برف«خواهید یا  می» آفتاب«یک مسافر، باید تصمیم بگیرند که 
تواند به شما کمک کند که با سرعت  که شما انتخاب خود را کردید، آژانس می

  1».زیاد و هزینه کم به آنجا برسید
 

 مسـأله اده جدی مبتنی بر انتخاب، شعور و آگاهی وجود نداشـته باشـد،              به عبارت دیگر مادام که یک ار      
 .ها به خودی خود برطرف نخواهد شد توزیع عادالنه درآمدها و ثروت

های عملی و اجرایی مشخصـی        سازوکار ،ما کنندگان قانون اساسی کشور     شاید یکی از دالیل آنکه تدوین     
، »جهـان شـناختی  « همین تفاوت بنیادی است که در نگاه       ،دان  را برای تحقق این آرمان بزرگ در نظر گرفته        

پردازان علم اقتصاد سنتی و همفکران امروزی آنها وجود  آنها با نظریه» روش شناختی«و » معرفت شناختی«
 .دارد

ها، به خصوص بر حسب شاخص شناخته شـده آن            ها و ثروت    درباره روندهای متغیر توزیع عادالنه درآمد     
  تحمیلـی     های قبل از پیروزی انقالب اسالمی و دوره بعد از آن به ویژه دوران جنگ                دورهدر  ) ضریب جینی (

همگان به درستی بر این باور هستند که دوران پس از پیـروزی انقـالب اسـالمی        . نظر وجود دارد    نوعی اتفاق 
 اسـالمی در    های شـورای انقـالب      گیریتسم. ها در کشور است     دوران بهبود چشمگیر توزیع درآمدها و ثروت      

ها، تصویب قانون حفاظـت و توسـعه صـنایع ایـران، تصـویب قـانون جدیـد زمـین و                       زمینه ملی کردن بانک   
یادگارهای دولت شهید رجایی در زمینه به حداقل رساندن فاصله میان حداکثر و حـداقل حقـوق و مزایـای                   

طرح برجسته و مشهور ایشـان      های اساسی و      بندی کاال   پرداختی به کارکنان دولت، برقراری سیستم سهمیه      
های قانون اساسی در این زمینه مانند از بین بردن انحصارهای خصوصی،               به اضافه الزام   )طرح شهید رجایی  (

های جدید دولـت      یتمسؤولهای به غایت سودآور و        ممانعت از ورود بخش خصوصی در زمینه برخی فعالیت        
ند که نظام اجتماعی را بـه       هایی بود   ها و ستون    ، پایه در زمینه مسکن، آموزش و بهداشت تمامی آحاد جامعه        

 آنها تا پایان جنگ تحمیلی پـا         همه تقریباً و   ،ها به پیش بردند     تر شدن درآمدها و ثروت      چه عادالنه سمت هر 
بنابراین حتی در میان دشمنان انقالب اسـالمی نیـز تردیـدی نسـبت بـه بهبـود                  . جا و استوار باقی ماندند    بر

 . دوران جنگ نسبت به دوران قبل از انقالب ابراز نشده استوضعیت جامعه در
اندرکاران تدوین و اجـرای برنامـه اول           برخی از دست   اخیراً ،اما در مقایسه با دوران بعد از جنگ تحمیلی        

ها در دوران برنامـه اول نسـبت بـه دوران جنـگ               کنند وضعیت توزیع درآمدها و ثروت       توسعه کشور ادعا می   
بدون تردید این ادعا در صورت برخورداری از متانت علمی، افتخار بزرگـی اسـت               . یافته است تحمیلی بهبود   

هـای خـود را در راه         برای جمهوری اسالمی ایران و ذخیره الهی عظیمی است برای همه کسانی که توانـایی              
 .اند این هدف مقدس بکار گرفته

افی برای ارزیابی علمی این ادعاست و نیز به         های ک   از آنجایی که مطالب منتشره در این زمینه فاقد داده         
در زیر به چنـد نکتـه کـه       2. خصلت ژورنالیستی داشته است    اساساًدلیل آنکه سبک نگارش و نوع کاربرد آن         

 منشاء به امید آنکه تداوم این بحث        .شود  متضمن تردیدهایی درباره ارزش علمی ادعای مزبور است اشاره می         

                                                      
1 - Paul Samuelson & W.D. Nordhouse, Economics,  12th Edition, 1983.p.p.49-50.  

 مؤسسـه  توسـط    1374نوشته دکتر محمد طبیبیان است که در اسـفند مـاه            » پیرامون برنامه اول و برنامه دوم     «در این جا به خصوص منظور ما گزارش          -11
 در روزنامه همشهری به      و مدت کوتاهی بعد، با مختصر تغییراتی طی چند شماره          ،ریزی و توسعه سازمان برنامه و بودجه انتشار یافت          رنامهعالی پژوهش در ب   

 .چاپ رسید
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» اسـاس الملـک   « اساسـی کـه      مسـأله تر اندیشمندان کشور نسبت به ایـن        آگاهی و حساسیت  هر چه بیش      
 :دانسته شده است، گردد

اولین ) ارزیابی عملکردها بر محور اهداف اعالم شده      (،منطقی که گزارش حاضر اتخاذ نموده       براساس   -1
 سـاله اول    5  در طـی دوره برنامـه      واقعـاً ای که به نظر می رسد این است که اگر آن طور که ادعا شـده                   نکته

به خصوص   اندرکاران برنامه اول    ها نسبت به دوره قبل بهتر شده باشد، دست          وضعیت توزیع درآمدها و ثروت    
هایشـان    هـا و برنامـه       دیدگاه ،به هیچ وجه نباید آن را به حساب خود         ،مدیریت وقت سازمان برنامه  و بودجه      

 .اندرکاران تحقق چنین امری نبوده است امه بنا به تصریح دستزیرا هدف برن. بگذارند
 : کتاب پیوست برنامه اول به طرزی صریح و گویا آمده است1-10در صفحه 

های اصالح توزیع درآمـدها در کوتـاه مـدت ممکـن              هر چند که سیاست   «
برای قشر محروم ایجاد کند، ولی در بلندمدت تـا درآمـد            است که رفاه نسبی     

بنابراین .. . سطح عمومی رفاه اجتماعی افزایش نخواهد یافت،یش نیابدملی افزا
در ابتدای مراحل توسعه اقتصادی کشور باید توجه داشت که توزیع درآمد هر          

 ولی اگر رشدی در درآمد کل       ،چقدر هم که به طور عادالنه تنظیم شده باشد        
معـه  جامعه اتفاق نیفتـد، غیـر از گسـترش عمـومی فقـر و محرومیـت در جا                 

 ».ای نخواهد داشت نتیجه
 

را مبنـای   » ت تولیـد  ویـ اول«ن اقتصادی دولت، بـا صـراحت شـعار          مسؤوالبراساس چنین بینشی بود که      
اد قابل مشاهده است، شباهت تعابیر بکار       ن همانگونه که از متن مورد است      .تبلیغات و اقدامات خود قرار دادند     

 .دهنده است قتصاد نئوکالسیک به واقع تکانگرفته شده با ادبیات علم اقتصاد سنتی و نیز ا
های عمده    پیرامون برنامه اول و برنام دوم، غیر از استناد به جدولی که در آن سهم گروه               « در گزارش    -2

و البته توجه   ( آمده است    )خذأالبته بدون ذکر م   ( 1372 و   1368های    از کل هزینه مصرفی خانوارها در سال      
 گـزارش   3 در صـفحه     ،)یت را برعهـده داشـته       مسـؤول دید اقتصادی کشور     مدیریت ج  1368داریم که سال    

به «... به این مضمون که   . استتعبیر مبهمی مطرح شده و کل بهبود وضعیت ادعایی به آن نسبت داده شده               
 طـی برنامـه اول انجـام شـده     های بعد از پیروزی انقالب و خصوصاً  دلیل اقدامات گوناگونی است که در سال      

 5در صـفحه  .  به هیچ یک از اقدامات مربوط طی دوران برنامه اول اشـاره مشخصـی نشـده اسـت            اما .»است
 ، تلویزیون ، یخچال ، آب لوله کشی   ،گزارش نیز جدولی که حاکی از روندهای مربوط به خانوارهای دارای برق           

 ،دهـد   ان مـی   را نشـ   1372 تـا    1368هـای      حمام در منزل و خانوارهای فاقد فرد با سواد طی سال           ،گاز  اجاق
بـرای مثـال نشـریه    . کنـد  آورده شده، که در این سطح برای اثبات ادعای ابراز شده به هیچ وجه کفایت نمی        

گزارشی را به چاپ رسانده اسـت       ) 8/6/1374 (17در شماره   1374در شهریور    بانک مرکزی    وابسته به روند  
این  براساس  . است 1363-72های    لکه حاوی برخی نتایج مربوط به بودجه خانوار در مناطق شهری طی سا            

در % 20 از ،انـد   نشان داده شده که طی این مدت درصد خانوارهایی که دارای اتومبیل شخصی بـوده  گزارش
باتوجه  به قیمت متوسط اتومبیـل از یکسـو و اضـافه     که است رسیده 1372در سال % 5/16 به  1363سال  

 .نماید  میتأمل قابل مسألهاند از سوی دیگر،  دهشماربر  که جناب طبیبیانرفاه حاصل از کل مواردی
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 در همان شماره نشریه است که در آن متوسط مقـدار مصـرف              6تر جدول شماره      دهنده   اما مطلب تکان  
این ارقام ضمن آنکه تردیـدهایی را نسـبت بـه            .سالیانه برخی از اقالم خوراکی یک خانوار شهری آمده است         

ای را در توانایی   دگرگونی قابل مالحظه،آورد شده در گزارش به وجود می ادعا طی دوره مطرح  موردوضعیت
هـای جنـگ و بعـد از آن بـه             خانوارهای شهری در زمینه برخی از مهمترین اقالم نیازهای اساسی طی دوره           

 :گذارد نمایش می
 

 1363-72های  متوسط مقدار مصرف ساالنه برخی از اقالم خوراکی یک خانوار شهری طی سال
                                                                                                                                   

 کیلوگرم: مقدار
انواع گوشت  انواع گوشت دام انواع نان سال

 پرندگان
انواع گوشت 
انواع تخم  زمینی سیب حیوانات دریایی

ها  انواع روغن انواع کره پرندگان
 ها و چربی

1363 05/654 62/171 77/126 83/30 59/168 81/92 28/16 6/36 
1364 44/677 26/182 88/98 90/25 02/200 04/89 32/13 85/39 
1365 18/694 53/136 08/102 46/14 85/200 21/93 77/4 85/42 
1366 92/726 28/127 19/91 46/18 59/190 12/91 96/6 83/39 
1367 1/728 78/122 56/66 88/17 52/162 52/81 01/8 95/39 
1368 86/731 66/94 69/45 60/12 99/160 13/44 72/3 59/38 
1369 15/726 52/901 29/52 92/14 98/199 8/54 23/4 02/43 
1370 71/707 52/94 18/53 39/17 74/207 97/43 35/3 21/45 
1371 0/709 72/88 67/59 56/15 54/236 22/41 60/3 53/51 
1372 31/701 72/78 69/70 07/14 34/222 13/45 81/3 79/54 

 8/6/1374، 50، ص 17نشریه روند شماره : منبع
 

زمینی از یکسو و میزان       در این جدول به خصوص تحوالتی که در زمینه میزان مصرف سرانه نان و سیب              
از سوی دیگر اتفاق افتاده است،      ...  گوشت حیوانات دریایی و    ، گوشت پرندگان  ،رف سرانه انواع گوشت دام    مص

 .سازد های جنگ و پس از جنگ نمایان می به وضوح سطح رفاه را طی دوره
کشـور بـا    در حـالی کـه      )  1368-72 ( جنـاب طبیبیـان     در این زمینه حتی طی دوره مورد بررسـی         -3
هـای قابـل       تورم رو به رو بوده است، ستاد بسیج اقتصادی به شدت تضعیف گشته، بخـش               سابقه  های بی   نرخ

های مصوب قانون برنامـه محقـق نشـده، برنامـه تعـدیل بـه اجـرا گذاشـته شـده و               گذاری  توجهی از سرمایه  
 حجم در کنار. استهای وسیع و کم سابقه منابع محدود کشور از طریق آزادسازی واردات اتفاق افتاده  اتالف

هـای برنامـه واردات        در هیچ یـک از سـال       تقریباً تجملی و غیرضروری،     ،بسیار عظیم واردات کاالهای لوکس    
توانـد بـرای      تنها وقوع امور غیرمتعارف می    با این لحاظ    . کاالهای اساسی به میزان مصوب انجام نگرفته است       

ن مقاله به لحـاظ منطقـی نتوانسـته         به خصوص که نویسنده محترم آ     . چنین ادعایی مورد استناد قرار گیرد     
 .ترین استداللی جهت توضیح ادعای خود مطرح نماید کوچک

 
 های نادرست درباره مدیریت اقتصادی دوران جنگ برخی برداشت

شـود کـه در مجمـوع         براساس مطالبی که به صورت بسیار فشرده و مختصر مطرح گردید، مالحظه مـی             
 محـور اسـتقالل اقتصـادی و توزیـع عادالنـه درآمـدها و               دول  مدیریت اقتصادی کشور در دوران جنگ حـو       

بایـد دقـت کـرد کـه طـرح ایـن       . تر بوده است ز آن موفقاهای قبل و بعد  ها در مجموع نسبت به دوره       ثروت
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توان از آن چنین       و نه می   ،شمار آن دوران است     های بی   ها و ضعف    واقعیت نه به معنای نادیده گرفتن کاستی      
تر عمل کردن در چارچوب دو هدف مزبور به معنای برتری مطلـق و  در همـه               صرف موفق برداشت نمود که    

 .های دیگر است ها نسبت به دوره عرصه
کنند که همـه      هایی تالش می    ها و مبارزات سیاسی، گاه افراد و جریان          رویارویی فرایند دیگر در    یاز طرف 

 و در مقابل، گروهی نیـز در راسـتای          ،سبت دهند دستاوردهای یک دوران تاریخی را به فرد یا افراد خاصی ن          
هـا و دسـتاوردهایی        با فرد یا افراد خاص، تیشه بـه ریشـه تـالش            دهای شخصی یا گروهی خو      تصفیه حساب 

 .زنند که به یک ملت تعلق دارد می
سابقه همه آحـاد ملـت در دوران جنـگ     باتوجه به خصلت مردمی انقالب اسالمی و مشارکت عظیم و بی          

 گـرفتن     نسبت دادن دستاوردهای بـزرگ و تـاریخی آن دوران بـه فـرد یـا افـراد خـاص و نادیـده                       تحمیلی،
های عمومی و همگانی یک ملت بزرگ، همان قدر نادرست است کـه نادیـده گـرفتن نقـش افـراد                         مجاهدت

یت شناسی بیشتر خود به طور نسبی از جایگـاه و منزلـت   مسؤولهای بزرگتر و  یتمسؤولخاص که بر حسب   
 سران وقت قوای سه گانه      ،)ره(در این میان نقش منحصر به فرد و استثنایی امام امت            . تری برخوردارند   رفیع

رییس وقت دولت که با  حمایت همه جانبه امت و امام در حد توان خود بر اصول و مواضع انقالب               و باالخره   
 . شایسته تذکر و قدردانی است،پای فشرد

های نادرست نیز درباره عملکرد اقتصادی کشـور در دوران جنـگ وجـود                شتاما در این میان برخی بردا     
تواند راهگشای ملـت و        ها می   های گسترش و تداوم آن برداشت        در ریشه  تأمل که بازنگری درباره آنها و       ،دارد

 .های انقالب اسالمی باشد های آتی جهت تحقق آرمان دولت در تالش
تصـریح  تـوان     می و   ای شد   جی در دوران جنگ به اختصار اشاره      در سطور پیشین درباره توهم بدهی خار      

کـه ایـران در دوران جنـگ، بـدهی      گروه استدالل می توان به روشنی نشـان داد        7کرد که حداقل براساس     
قانون برنامه اول توسعه و نه در       اما این توهم چندان قابل اعتنا نیست، زیرا نه در متن             ؛خارجی نداشته است  

بنابراین در سطح سیستم کارشناسی و نیز محافل         . نشده است  مسألهاین  ای به     ترین اشاره پیوست آن کوچک  
آکادمیک چنین توهمی کمتر راه خواهد یافت، به خصوص هنگامی که توجه شود که الیحه برنامه اول پس                  

سـت   تردیدی نی   و تغییرات کوچک و بزرگ بسیار، توسط دولت جدید به مجلس داده شد           ها و     کاری  از دست 
بایسـت     در قـانون و پیوسـت برنامـه مـی          داشت حتمـاً    ای از واقعیت می      کوچکترین نشانه  مزبورکه اگر توهم    
همان طـور کـه در برنامـه        . های اجرای برنامه اول توسعه مشخص شود        های کشور در طی سال      تکلیف بدهی 

و پیوست آن به صراحت      کشور بدهی خارجی پیدا کرد در متن قانون          ؛دوم که در زمان تدوین و تصویب آن       
 . است شدهاش تعیین تکلیف درباره

های نادرست وجود دارد که حتی در سطوح کارشناسی و متون رسـمی نیـز راه پیـدا                     اما برخی برداشت  
 :شود به دو نمونه از آنها اشاره مختصری میدر زیر  که ،کرده است

 
 دخالت گسترده دولت در اقتصاد: الف

گیـری    ای که بـر علیـه نظـام تصـمیم            مهمترین ارکان جنگ روانی گسترده     یکی از در طی دوران جنگ،     
دخالـت دولـت در اقتصـاد صـورت          میـزان    زمینـه بود کـه در     ای    تبلیغات گسترده کشور وجود داشته است،     

 به کلی بـا یکـدیگر       ،های طیف وسیع کسانی که در این جنگ روانی مشارکت داشتند            البته انگیزه . گرفت  می
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ای   اقتصادی کشور سیطره   شئون همگی بر این نکته توافق داشتند که دولت بر همه            اساساًی   ول ؛متفاوت بود 
های جدید برای دولت در چارچوب اصول اقتصادی قـانون            یتمسؤولدر این میان مطرح شدن      . بالمنازع دارد 

 شـرایط خـاص جنگـی و نیـز           دلیـل  بنـدی کاالهـای اساسـی بـه         یت سهمیه مسؤولاساسی، بر عهده گرفتن     
 شرایط خاص پـس از پیـروزی    دلیلهایی که در چارچوب قانون حفاظت و توسعه صنایع کشور به         یتمسؤول

 مسـأله های ذهنی کافی برای القاء شبهه پیرامـون ایـن             انقالب اسالمی بر عهده دولت قرار گرفته بود، زمینه        
 گونـاگون از ایـن شـرایط        هـای   هـا و انـگ      ن برچسـب  د کر هتوزان با آماد   ورزان و کینه    ؛ و غرض  کرد  ایجاد می 

به زدند،  حد توان خود بر علیه نظام اجرایی کشور بر این جنگ روانی دامن می، تا سرحداکثر استفاده را برده
 .طوری که حتی تا امروز نیز شاید اکثریت بر صحت این ادعا گمان ببرند

تـر دولـت      گسترده  هرچه رغم ضرورت دخالت     که علی  مسألهاما واقعیت غیر از این است و شاید طرح این           
در اقتصاد در شرایط جنگی، میزان دخالت دولت در اقتصاد ایران در دوران جنگ هم نسبت به دوره قبل از                    

انگیـز    دهنده و حیـرت     انقالب اسالمی و هم نسبت به دوره بعد از جنگ کمتر بوده است، برای بسیاری تکان               
هـای عمـومی       اقتصاد براساس سـنجش نسـبت هزینـه        در ادبیات علم اقتصاد، میزان دخالت دولت در       . باشد

 اما باتوجه به شـرایط خـاص جوامـع توسـعه نیافتـه و وجـود                 .پذیرد   می تدولت به تولید ناخالص ملی صور     
از طریق قرار دادن جمع  را های متعدد دولتی، بهتر است که میزان دخالت دولت در اقتصاد ها و شرکت بنگاه
براساس مندرجات کتاب پیوست قـانون برنامـه        . های دولتی محاسبه نمود    های عمومی دولت و شرکت      هزینه

در محصول ناخـالص داخلـی کـه در سـال      ) های دولتی   شرکت+ دولت  ( اول توسعه، سهم بودجه کل کشور       
 1. درصد رسیده است7/40 به 1367 درصد بوده در سال 65 معادل 1365

نگ، نسبت بـه دوره قبـل از انقـالب اسـالمی            کاهش میزان دخالت دولت در اقتصاد کشور طی دوران ج         
های معطوف به عدالت اجتماعی و کاهش پرداخت به مدیران سطوح باال، کـاهش   گیری  ناشی از سمت عمدتاً

ترین سطح پیوند و مشارکت میان دولت و  سابقه های غیرضروری و از همه مهمتر برقراری بی چشمگیر هزینه
 تصور کنید که اگر دولت قرار بـود کـه طبـق             ،ی تقریب ذهنی پدید آید     نوع برای آنکه صرفاً  . ملت بوده است  

هـای خـود را سـازمان دهـد، میـزان             ها در زمـان جنـگ، سیسـتم پرداخـت           موازین متعارف و مرسوم ارتش    
 آن رقم را در برابر این واقعیت قـرار دهیـد کـه    حال. بایست چه ابعادی پیدا کند     ای جاری دولت می   ه  هزینه

م دفاعی کشور را کسانی تشکیل داده بودند که نه تنها توقعی از بابـت پرداخـت حقـوق و                    بدنه اصلی سیست  
انـدازهای    دلی با مدیریت اجرایی کشـور، پـس       احساس یک ها نداشتند، بلکه به خاطر        العاده پرداخت   انواع فوق 

 دوره بعـد از     در مـورد  . نمودند  خود را نیز تقدیم رهبران انقالب اسالمی جهت هزینه کردن در راه جنگ می             
جنگ نیز الزم است دقت شود که در حالی میزان مداخله دولت در اقتصاد ایـران طـی دوره مزبـور افـزایش        

 که یکی از شعارهای محوری سیاستگذاران اقتصادی کشـور،          ،بسیار چشمگیر نسبت به دوره جنگ پیدا کرد       
سـازی و کـاهش    هـا، خصوصـی   یارانه  و این امر با کاهش،کاهش حجم و اندازه دخالت دولت در اقتصاد بوده     

 که نقـش    مسألهالبته تحلیل عالمانه این     . خدمات معطوف به توسعه انسانی از سوی دولت تعقیب شده است          
 خـود موضـوع     ،های مرسوم از کارکرد سیستم اقتصادی دولت در ایران دارد           ای در تصحیح تلقی     کننده  تعیین

 .یاسی در جای خود مورد مطالعه قرار گیردبایست با رویکرد اقتصاد س مستقلی است که می
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 گرایی ترویج مصرف: ب
های اقتصادی دولت در دوره   با انتقاد از سیاست    ، کتاب پیوست قانون برنامه اول      از فصل اول   9در صفحه   

تـر    ای تنظیم شده است که مصرف ارزان        های اقتصادی به گونه       سیاست«: جنگ آمده است که در دوره مزبور      
 محـور   ،نامـد   می» ارز ارزان « آنچه را که سیاست معطوف به        و در سطور بعدی صراحتاً    » .پذیر سازد   را امکان   

 .آورد های مزبور به شمار می کلیدی سیاست
 کـه   ،های رایج درباره مدیریت اقتصـادی کشـور در دوران جنـگ اسـت               این تحلیل نیز یکی از طرز تلقی      

 مربوط به نرخ برابری و مسایل مربـوط         نظریقل از مالحظات     مست . هنوز هم طرفدارانی داشته باشد     احتماالً
. های نظری و تجربی بـی شـماری اسـت           به ارزش پول ملی، باید توجه داشت که تحلیل مزبور حاوی تناقض           

د و هـم در ارزیـابی       نسـاز    آثار خود را هم در کتاب پیوست قانون برنامه اول به کرات ظاهر می              ها  این تناقض 
 .آفریند های قبل از پیروزی انقالب اسالمی و پس از جنگ ابهامات متعددی می رهعملکرد اقتصادی دو

کتاب پیوست قانون برنامه بر اساس تحلیل مزبـور          در   ،های موجود   ای از تناقض    برای مثال در مورد نمونه    
ه جـا کـ      از فصـل دو مراجعـه شـود، آن         3بایست به صفحه      نسبت به قیمت برابری ریال با ارزهای عمده، می        

 : تصریح شده است
+ مصـرف خصوصـی     (های مصرفی جامعـه       در ده سال گذشته کل هزینه     « 

ترکیـب  .  درصـد تنـزل نمـوده اسـت        2به طور متوسط سـاالنه      ) مصرف دولتی 
دهـد کـه هزینـه مصـرف       نشـان مـی   1356-67های مصرفی در مقطـع        هزینه

 درصـد کـاهش     8/3 درصد و هزینه مصرف دولتی معادل        2/1خصوصی ساالنه   
بدین جهت سطح پایین مصرف جامعه را در حال حاضر بایـد بـه              ... افته است ی

عنوان یکی از نقاط قوت شرایط بعد از جنگ تلقی کرده و از آن باید در جهت                 
 ».های تولیدی سود جست استفاده هرچه بیشتر منابع در فعالیت

 
بـه  » نـرخ ارز  « بـر محـور      گویی در تحلیل مسایل اقتصـادی ایـران         شود تناقض   همانگونه که مالحظه می   

توان مسایل دیگری را نیز مورد توجـه قـرار            اما می . ای آشکار است که به هیچ توضیح بیشتر نیاز ندارد           اندازه
 1367های جنگ، واردات کشور در سـال          های مشخص دولت درباره نرخ ارز در طی سال          گیری  سمت با   .داد

 نزدیـک   تقریباًاست که در درجه اول جمعیت کشور        این در حالی    .  است 1356حدود یک سوم واردات سال      
طـی ایـن مـدت      % 80 و در درجه بعدی قدرت خرید دالر حدود          ، بوده است  1356به دو برابر جمعیت سال      

باالخره بخش قابل توجهی از منابع ارزی کشور نیز به صورت مسـتقیم و غیرمسـتقیم بـه                  . کاهش یافته بود  
 .یافت جنگ اختصاص می
» ارزگـران « سیاسـت  ،در این دوره و براساس تحلیل مزبور. وط به دوره بعد از جنگ است   نکته بعدی مرب  

بینـی شـده بـود، در         اما در عمل نه تنها آن طور که در کتاب پیوست قانون برنامه پیش             . در پیش گرفته شد   
 بـه تـب     بینـی برنامـه اول،      های مصرفی کاهش پیدا نکرد، بلکه بسیار فراتر از پـیش            سطح کالن سهم هزینه   

با این تفاوت که در دوران سیاست به اصطالح ارز ارزان، بنا به تصـریح کتـاب برنامـه          . گرایی دامن زد    مصرف
هـای    دهد که هزینه    های جنگ نشان می     های مزبور، به ویژه در سال       های ارزی کشور در سال      ترکیب هزینه «
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بـه   1.داده اسـت    ی کشور را تشـکیل مـی      ترین اقالم بودجه ارز     ارزی دفاع و کاالهای اساسی  و حساس عمده        
گونـه انحـراف    ، مـانع از هر     به قیمت به اصطالح ارزان     گرچه ،عبارت دیگر، تخصیص آگاهانه و خردمندانه ارز      

اما در دوره اعمال سیاسـت  . شور از تخصیص یافتن به نیازهای حیاتی و اصلی کشور شده استکمنابع ارزی  
ه بسیار بیشتر از سقف مصوب و قانونی بود، و از سوی دیگر میـزان               ارزگران، از یکسو منابع ارزی مصرف شد      

های زیربنایی انجام شده بسیار کمتر از ارقام مصوب بـوده و بـاالخره میـزان واردات کاالهـای                     ی  گذار  سرمایه
 به عبـارت دیگـر      .تر بوده است   ه از مقادیر مصوب و قانونی پایین      های برنام   اساسی و حیاتی در طی همه سال      

ای در کشورمان در  ترین امواج مصارف لوکس، تجملی و ضد توسعه         سابقه   عین اعمال سیاست ارزگران، بی     در
 2.های بعد از پیروزی انقالب اسالمی در طی همین دوران اعمال سیاست ارزگران اتفاق افتاده است سال

 داشـته اسـت،     های اقتصادی کشور در دوران جنـگ وجـود          هایی که از سیاست     بحث درباره سوءبرداشت  
اما به نظـر مـی رسـد کـه          . توان آن را  گسترش بسیار داد        تردید به موارد اشاره شده محدود نیست و می          بی

 .شدباخارج تفصیل آن از حوصله مقاله حاضر 
شاید یکی از مهمتـرین نتـایج حاصـل از مقایسـه عملکـرد مـدیریت اقتصـادی کشـور در دوران جنـگ                    

گیری نه تنها تعارضی       به اصول و آرمانگرایی عالمانه نظام تصمیم       یه پایبند تحمیلی، اثبات این نکته باشد ک     
با عملکرد با نتایج درخشان ندارد، بلکه الاقل در طی یکصد ساله اخیر، تـاریخ اقتصـادی کشـورمان گـواهی                     

هـای اقتصـادی کشـور بیشـتر بـوده، نتـایج              گیـری   گرایـی در سـمت      دهد که هر قدر اصولگرایی و مـردم         می
امید آنکه توفیق استفاده از تجربیات گرانقدر دوران جنگ تحمیلی همواره و . تری ظاهر گشته است ندرخشا

 .ها باقی باشد  در همه عرصه
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