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 یلتحمیدر جنگ  رانیا یاسالم ینقش دولت جمهور یبررس

رانیا هیعراق عل  
 

  *دکتر حسین عالیی

 
 چکیده
ر دازد. دپرمقدس میبه بررسی نقش دولت ایران در مقاطع مختلف دوران دفاع مقالهاین 

ای نهبه روش کتابخاا هاستفاده شده است و دادهتحلیلی  -توصیفی وششیوه و ر ازاین مقاله 
اندرکار آن و با مطالعه اسناد و مدارک آشکار و نیز مصاحبه شفاهی با بعضی از افراد دست

ه پی پاسخ ب باشد. مقاله درمی کاربردی نیز تحقیقو نوع هدف اند. دوره جمع آوری گردیده
رده کبانی میها و رزمندگان پشتیهایی و چگونه از جبههحوزهاین سوال است که دولت در چه 

ت، های دولاست. اهمیت بررسی این موضوع در آن است که بدون در نظر گرفتن فعالیت
ست که اهای این تحقیق حاکی از آن تصور حفظ تمامیت ارضی کشور غیرواقعی است. یافته

در  شته وقابل قبول داای کارنامه ،مو کنترل نرخ تور مردم معیشتحداقل مین أتدولت در 
 اسرا و وازان تأمین بودجه و اعتبارات نیروهای مسلح و نیز رسیدگی به خانواده شهدا و جانب

ی های زدگان و همچنین پشتیبانامان دادن به مهاجرین جنگی و جنگمفقودین و سَر و س
های ظرفیت در بکارگیری ها نقش خوبی ایفا کرده است. اماپزشکی، صنعتی، مهندسی از جبهه

یل ت و ندیپلماسی جهت پایان دادن هرچه سریعتر به جنگ و نیز محدودسازی دامنه مخاصما
  به مصالحه، عملکرد مطلوبی نداشته است.
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 مقدمه
قاومت می در ها، نقش مهم و موثرز جبههدولت به عنوان متغیری حامی و پشتیبانی کننده ا

 31راق در ع»های دوران جنگ داشته است. ها و احیانًا برخی ناکامیمردم ایران و پیروزی
 انونگرچه طبق ق .(Dilip, 1990: 79)«شروع کردرا جنگ علیه ایران  1359شهریور ماه سال 
 س از تعیینبالفاصله پ )ره(ینیخم امام»قوا بر عهده رهبری است، ولی  کل اساسی فرماندهی

کل  دهیصدر را به سمت فرمان،  بنی1358بهمن ماه سال  30جمهور توسط مردم، در  رئیس
زل عاین اختیار تا زمان  .(157: 12، جلد1378، خمینی)«نیروهای مسلح منصوب کردند

اختیار به ن معتبر بود ولی از آن زمان به بعد دیگر ای 1360خرداد ماه سال  20صدر در بنی
 روسای جمهور بعدی واگذار نشد. 
را  ل قواکصدر عالوه بر مقام ریاست جمهوری، فرماندهیبنابراین در سال اول جنگ بنی

 ان دورهز پاینیز برعهده داشته و اختیارات کامل را برای اداره جنگ دارا بوده است. بعد ا
انجام و  فرماندهی حوزه نه درو پشتیبانی  حوزه درفقط  هادولت صدر،ریاست جمهوری بنی

البته  .اند و تدوین راهبرد برای چگونگی پایان دادن به جنگ مسئولیت داشته عملیات نظامی
که  ترین ظرفیت هر دولتی برای حمایت از جنگ، دستگاه سیاست خارجی کشور استمهم»

 .(Cohen, 1968: 530)«گیردهای بنیادین بهره میاز آن برای تأمین منافع ملی و ارزش
ن رفسنجانی به سمت جانشیپس از انتخاب هاشمی»و  پایانی جنگ تنها در یک ماه

هم قوا را  کلستاد فرماندهیاداره دولت  است که 1367خرداد ماه  12کل قوا در  فرماندهی
ادی از تعد را به همراهکل قوا ستاد فرماندهی تساریوزیر، نخست ه است وبرعهده داشت

: 2، جلد1395عالیی، )«استبرعهده گرفته کل قوا های ستادمعاونت عنوانبه  ی دولتوزرا
429). 

دولت  لف نقشهای تاریخی به تجزیه وتحلیل و ابعاد مختگیری از دادهاین مقاله با بهره
 پردازد و سعی دارد به دو سوال زیر پاسخ دهد:در جنگ می

 ؟ رداخته استپها و رزمندگان میههایی به پشتیبانی از جبهدولت چگونه و با چه شیوه -1
ه بوده های دولت برای پاسخگویی به انتظارات فرماندهان صحنه عملیات چمحدودیت -2

 است؟ 
ولت شود. یکی این که داالت دو فرضیه بررسی و آزمون میؤدر پاسخگویی به این س

از  مایتعمده توان مالی و اداری و ظرفیت سخت افزاری و نرم افزاری خود را برای ح
هش از کا های ساختاری و درآمدی ناشیمحدودیت ،رزمندگان بکار گرفته است و دوم این که

ا به ها رصادرات نفت و همچنین خسارات مستمر جنگ، اجازه اجابت کامل نیازهای جبهه
 داده است. های پایانی جنگ به دولت نمیویژه در سال



 

 

 

135  بررسی نقش دولت جمهوری اسالمی ایران در جنگ تحمیلی عراق علیه ایران 
 

 پیشینه پژوهش -1
 بالیالجنگ، تحقیقات زیادی انجام نشده است. البته در باره موضوع نقش دولت در در

ع ین موضوتوان به مطالبی در باره اهای انجام شده در باره مسائل مختلف جنگ میپژوهش
بنابراین  شود.برخورد کرد ولی این اولین بار است که یک تحقیق مستقل در این باره انجام می

جائی و دولت ر». اولین تحقیق مقاله ای با عنوان توان این مقاله را نوآورانه محسوب کردمی
ره در شما گلوجه نوشته شده است. این مقالهاست که توسط  سجاد راعی« جنگ ایران و عراق

ن مقاله به ابعاد به چاپ رسیده است. نویسنده در ای 1381ایران در پاییز سال  دوم نشریه نگین
حوزه  های انجام شده درکشور، فعالیت مختلف اقدامات دولت در چگونگی اداره اقتصاد

ر ست. داسیاست خارجی و نیز مسائل مربوط به سیاست داخلی در عمر کوتاه دولت پرداخته 
نوان عاین مقاله فقط به نقش دولت در سال اول جنگ اشاره شده است. مقاله دیگری با 

نامه ه در فصلحسین دری نوگورانی وجود دارد کنوشته « تصاد دفاع، ماهیت و قلمرواق»
قش کلی به چاپ رسیده است. این مقاله هم به ن 1374بهار سال  10دفاعی شماره  سیاست

 دارد. تحمیلی نپردازد و ارتباطی با جنگهای مختلف میها در اقتصاد برای جنگدولت
 له تحقیقمرتبط با مسأهای های فصلنامهبرای بررسی پیشینه این موضوع تقریباً تمام شماره

، «فاعیراهبرد د»، «خارجی سیاست»، «راهبرد»، «خارجی روابط»، «دفاعی سیاست»ل مث
 ها یافت نشد.ولی پژوهش مستقلی در آن ،بررسی شد« ایران نگین»و « المللیمطالعات بین»

لب مطا« راقعجنگ ایران و تاریخ تحلیلی »های منتشر شده مثل کتاب البته در بعضی از کتاب
ژوهش، شود. در مقاالت خارجی هم تحت عنوان این پاین زمینه یافت میای در پراکنده

  مطلبی یافت نشد.   
 

 قش دولت در جنگمبانی نظری ن -2
نه، وه مقنکشور با سه ق»جمهوری اسالمی ایران،  قانون اساسیوهفتم بر اساس اصل پنجاه

 و یکصد در اصل .(9: 1368، قانون اساسی)«شودمجریه و قضائیه زیر نظر رهبری اداره می
به  1358ایران که پس از پیروزی انقالب اسالمی در سال  قانون اساسیوچهارم اولین سی

برعهده  رت بر کار وزیران راوزیران و نظا وزیر ریاست هیأت نخست»تصویب رسیده است، 
 (.24: 1368قانون اساسی، )«دارد

ی نظام و نیز مسائل مربوط به کلتعیین سیاست های»، قانون اساسیده  و طبق اصل یکصد
کل قوا برعهده رهبری  جنگ و صلح و همچنین اداره نیروهای مسلح و فرماندهی

جمهور به وظایف خود عمل قوه مجریه زیر نظر رئیس .(18: 1368، قانون اساسی)«است
 وزیر با هماهنگی با رئیسنخست»، قانون اساسیوسوم کند و بر اساس اصل یکصدوسیمی
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قانون )«کندوزرا را انتخاب و به مجلس شورای اسالمی جهت تصویب معرفی میجمهور 
قوه مجریه از دو »جمهوری اسالمی ایران،  قانون اساسیمفاد اولین طبق (. 23: 1368اساسی، 

 شود، تشکیل شده است.وزیر اداره میجمهوری و دولت که زیر نظر نخست بخش ریاست
قانون )«ستوزیر یکی از اعضای این شوراو نخست عالی دفاعجمهور رئیس شورایرئیس

نقش مستقیم ندارد ها و اداره جبههجنگ مدیریت دولت در بر این اساس  (.18: 1368اساسی، 
 جنگ برعهده دولت نیست. و اداره و فرماندهی 

سلح موزارت دفاع هم که عضوی از دولت است در سلسله مراتب فرماندهی بر نیروهای 
وهای ت نیرکه فقط وظیفه پشتیبانی و تدارکاتی و تأمین تجهیزات و تسلیحاقرار ندارد، بل

لح را ای مسمسلح را برعهده دارد. وزارت دفاع حتی نوع تسلیحات و اقالم مورد نیاز نیروه
وهای ابط نیرهای نیروهای مسلح و در واقع رکند، بلکه فقط تأمین کننده خواستهتعیین نمی

عهده ر را بردولت ایران با کمک سایر قوا وظایف زی»این توصیف  باشد. بامسلح با دولت می
 داشته است:

 ردمی های مهای داوطلبتأمین بودجه و اعتبارات نیروهای مسلح و پرداخت هزینه -1
 داره اقتصاد کشور و تأمین معیشت مردم به منظور حفظ آرامش در پشت جبهها -2
در  ملیهای دولتی و قدرتها و دستگاهرتخانهاهای وزها و توانمندیبکارگیری ظرفیت -3

 پشتیبانی از رزمندگان 
 های تروریستیرقراری و حفظ امنیت داخلی و مقابله با گروهب -4
روز بگیری از دستگاه سیاست خارجی به منظور جلوگیری از ک و بهرهاقدامات دیپلماتی -5

 جنگ و مشروعیت بخشی به دفاع در عرصه جهانی
مله کارگیری تسلیحات شیمیایی، حبفتارهای غیرقانونی دولت متخاصم از قبیل افشای ر -6 

جامع مرا در سازی خطوط کشتیرانی و بدرفتاری با اسامنبه غیرنظامیان و مناطق مسکونی، نا
 دیپلماتیک 

منظور  المللی بهای و بینهای منطقهگیری از ظرفیتراهکارهای سیاسی جهت بهره بررسی -7
 به جنگ  خاتمه دادن

 را به زندگی مردم و کرددولت باید بودجه ریالی و ارزی جنگ را تأمین میبنابراین 
 روهایبا نی داد که پشت جبهه، محکم و استوار باشد. جنگ ما عمدتاًای سامان میگونه

حطی قیا  ندشد. در این شرایط اگر مردم در پشت جبهه گرسنه و بیکار بودداوطلب اداره می
های د نیرومجبور شو دولتممکن بود مشکالتی در داخل کشور ایجاد شود که  افتاد،اتفاق می

 «اوردی حفظ امنیت به داخل کشور بیمسلح را به جای این که به جبهه جنگ بفرستد برا
  .(1: 1396)نبوی، 
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 تاریخچه موضوع  -3
 ه بود وتاسالمی رأی اعتماد گرف شورای وقتی جنگ شروع شد، دولت به تازگی از مجلس

ا ترور ود. ببهنوز برای چندین وزارتخانه مهم از جمله وزارت امورخارجه، وزیر تعیین نشده 
به  1360 وزیر در روز هشتم شهریور ماه سالجمهور و نخستخلق، رئیس مجاهدین سازمان

وده کار بشهادت رسیدند. بنابراین دولت شهیدرجایی کمتر از یکسال در دوره جنگ مشغول ب
  است.

رحسین می مهندس دولت 1360از اواخر مهر ماه سال  جمهور جدیداما با انتخاب رئیس
یران اهر که عهده داشت. تا آزادسازی خرمش موسوی تا پایان جنگ مسئولیت اداره کشور را بر

رگان، آوا« ادناسکان د»نیروهای مسلح، « تأمین بودجه»در دورِ پیروزی بود، نقش دولت بیشتر 
ال ستابستان  بود. اما از« درمان مجروحین»و « خانواده شهدا و اسرا و مفقودین»رسیدگی به 

قش دولت ن ها بیشتر شد وهای دولت از جبههکه جنگ فرسایشی شد، نیاز به پشتیبانی 1361
 ها برعهده گرفت. های مختلف برای تقویت جبههتری در حوزهپُررنگ

ولیت تشکیل داد که مسئ« معاونت دفاعی»دولت در هر وزارتخانه یک » ،از این زمان
های هبرنامهای مربوطه را برای و دستگاهدر بکارگیری ظرفیت آن وزارتخانه  هماهنگی

ها و ه جبههو نیز اعزام پزشکان و پرستاران بپشتیبانی مهندسی، صنعتی و اقتصادی از جنگ 
ر وظایف بها عالوه نهنیز وزارتخا 1364های درمانی را برعهده داشت. از سال ارائه کمک

در  ترابری وت راه هایی را در جبهه برعهده گرفتند. برای مثال وزارقبلی، رأسًا انجام مأموریت
ر یمارستان دبکرد. وزارت مسکن، های خاکی را آسفالت میکرد و جادهسازی میها جادهجبهه
فت در نخت. وزارت ساهای شناور میسنگین پلساخت. وزارت صنایعها میهای جبههعقبه
زارت وساند. با کشیدن لوله از زیر رودخانه اروند، سوخت مورد نیاز را به فاو ر 1365سال 

ول ا( وزارت جهادسازندگی هم که از 1: 1397فروزنده، «)ساختکشاورزی هم سدبند می
 د. ها شده بورسانی در جبههرزمی و خدماتجنگ با تمام توان وارد عملیات مهندسی

 
 تحمیلی عراق علیه ایران ررسی نقش دولت در جنگب -4

 زمندگاناز ر ها و نیز پشتیبانیدر طول دوره جنگ دولت اقدامات زیر را برای اداره جبهه
 انجام داده است: 

 تأمین بودجه و اعتبارات  -4-1
جنگ قرار  تأثیرهای همجوار با عراق به شدت تحت با شروع جنگ، ساختار اداری استان
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ساختارهای اداری ». در هم ریختها تا حد زیادی نسازماندهی دولت در این استاگرفت و 
رسانی های مختلف دولتی درگیر جنگ شدند و نیاز به خدماتهای مرزی و دستگاهاستان

دولت افزایش یافت در عین حال که درآمد دولت به دلیل حمله ارتش عراق به مراکز تولید 
به شدت  )ره(خمینی شور و بنادری مانند خرمشهر و امامهای اقتصادی کنفت و نیز بخش

 (.2: 1397فروزنده، «)کاهش یافت
ر بتصویب کرد که عالوه  503041دولت یک بودجه دفاعی با ردیف »در دوران جنگ، 

لیارد می 40ی کرد. مبلغ این بودجه حداکثر سالهای جاری به نیروهای مسلح پرداخت میهزینه
 «یافتآن مبالغ ارزی و ریالی دیگری هم به جنگ اختصاص می تومان بود. عالوه بر

دفاع واگذار  میلیارد دالر به بخش 3دولت ساالنه مبلغ »در واقع،  .(306: 1397)رفیقدوست، 
 (.3 :1397ترکان، «)شدکرد که نصف آن فقط صرف خرید مهمات از خارج از کشور میمی

، در این دوره 64تا  59خست از شهریور ندوره » ،اگر جنگ را به دو دوره تقسیم کنیم
نیروهای مسلح ما نه به لحاظ ریالی مشکلی داشتند و نه به لحاظ ارزی، چون کشور هم به 
لحاظ ریالی و ارزی مشکلی نداشت و حتی وضع اقتصادی کشور و شاخص های اقتصاد 

دوره هم ریال  شود. در اینکالن در این سال ها از بهترین شرایط بعد از انقالب محسوب می
 .(1: 1396نبوی، )«شدمیو هم ارز مورد نیاز نیروهای مسلح هر چقدر که الزم بوده تأمین 

درآمدهای کشور از اواخر سال یعنی سه سال آخر جنگ بود.  67تا  65دومین مرحله از سال 
گیری از این عراق با بهره داد و تحویل به عراقرا هواپیماهای میراژ  که فرانسه 1364
 های حامل نفت ایران در خلیجکشتیتأسیسات و خطوط لوله نفتی و ها توانست افکنبمب

به شدت اُفت کرد که این وضعیت تا آخر جنگ ادامه یافت. این در  کندبمباران را  فارس
های مختلف به ویژه حالی بود که بر شدت و دامنه جنگ افزوده شده بود و نیاز به هزینه

میلیون و  2که حدود ایران ها سبب شد که صادرات نفت اینده بود. مخارج ارزی افزوده ش
که  ایراندرآمد نفت » .میلیون بشکه در روز تقلیل یابدهزار بشکه در روز بود به زیر یک 200

سیری نزولی را طی کرد و  64میلیارد دالر بود، در سال  20حدود  62و  61،  60در سال های 
قیمت   1364سال از اواخر  میلیارد دالر رسید. 7ال های بعدی به میلیارد و در س 14تا  13به 

 رسید. هم دالر 5 به دالر در هر بشکه به زیر ده دالر و حتی 34جهانی نفت سقوط کرد و از 
درصد گذشته  40تا  35یک چهارم شد و هم مقدار صادرات به حدود نفت یعنی هم قیمت 

 ایران نگ با اندکی افت و خیز، کاهش درآمد ارزیرسید و به این ترتیب در سه سال پایانی ج
حدود سه میلیارد دالر مستقیم به  ،میلیارد دالر 7، از این نیز در این شرایط .ادامه داشت
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عالی پشتیبانی جنگ انجام این تخصیص زیر نظر شورای یافت.نیروهای مسلح اختصاص می
 .(1: 1396نبوی، )«جمهور، رئیس آن بودگرفت که رئیسمی

، مسلح تیار نیروهایسوم بودجه عمومی ریالی دولت در اخیکاز ابتدای جنگ، تقریبًا 
مانده هم به درمان بود. مقادیر بسیار کم باقی و سوم بهداشتپرورش و یک و سوم آموزشیک

نه ساال 63و  62 های سنگین که تا سالوزارت صنایع»یافت. کارهای جزئی اختصاص می
یلیون دالر م 70به  اعتبار آنهای آخر جنگ در سال، الر سهمیه ارزی داشتحدود دو میلیارد د

هزار  13از  ایران خودروشرکت ، تنها 67تا  65با توجه به بحران ارزی سال های . رسیده بود
ی عمرانی و هانفر را بازخرید کرد. به هر حال در چنین شرایطی طرح 500هزار و  6، کارمند
کم  ورکشدرآمد ارزی طبیعی است وقتی که  أمین منابع نداشتند.ای کشور امکان تتوسعه

یات یق مالچون این گونه نیست که فقط از طر ،شددرآمد ریالی هم به تبع آن کم می ،شدمی
شد و أمین مینفت، مالیات و غیره ت درآمد از طریقکشور. ریال دولت تأمین شودبودجه ریالی 

ز و ارشد، ینفت بود. چون اگر نفت فروخته نمصادرات  عالوه بخشی از مالیات هم در گروبه
دهای واحبنابراین  .شدآمد، خطوط تولیدی هم در آن صورت تعطیل مینمیبه دست دالر 

ر سال د شتند.ندابه دولت را امکان پرداخت مالیات  ،در شرایط بحرانی نیزتعطیل شده  صنعتیِ
های وریتفسپاه و ستاد ه سازمان صنایعمیلیون دالر ارز ب 760، از سوی دولت مبلغ 1365

 .(4: 1397علیزاده، )«سپاه واگذار شدجنگ وابسته به وزارت
آن تومان  میلیارد 200 کهمیلیارد تومان بود  400حدود  1366ریالی کشور در سال بودجه 

شور درآمد ارزی ک میلیارد دالر 7از میلیارد دالر  سهمبلغ  1366در سال »بود. بودجه  کسرنیز 
. دروری شاساسی و ضمیلیارد دالر دیگر صرف خرید کاالهایدر اختیار جنگ گذاشته شد. سه

ار ر مردم قربسیج اقتصادی در اختیابا تصویب ستادو بندی شده به صورت سهمیه این کاالها
ه م و نان کنبود مثل گندهم بندی سهمیه کاالهای ضروری که بعضاً . همچنین هزینهگرفتمی

. أمین شدنیز از این محل ت داشتمیوفور در کشور وجود گرفتند و بایستی بهمی یارانه
یزی گ اگر چ. در طول جنبودجنگ  از هم، پشتیبانی مردمحداقل زندگی  تأمین نیاز بنابراین،

 شد، روییبود که اگر تأمین نممردم شد همین کاالها و نیازهای اساسی وارد میاز خارج 
ر داللیارد به این ترتیب از کل درآمد ارزی، یک می گذاشت.اساسی می تأثیرپشت جبهه جنگ 

 .(1: 1396نبوی، )«ماندبرای کل کشور باقی می
ها و میلیارد دالر خرید ارزی برای جبهه 24به هر حال ایران در طول جنگ حدود 

مجموع  های آخرِ جنگ بیشتر بود. درنیروهای مسلح انجام داد که میزان این خریدها در سال
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 )ره(خمینیگونه بدهی خارجی بلندمدت به پایان برساند. امامایران توانست جنگ را بدون هیچ
در مجموع از نقش دولت در دوران جنگ به خاطر تجهیز سپاهیان اسالم تقدیر کرده اند. 

وزیر صادر کرده اند مرقوم برای نخست 1367ایشان در حکمی که در تاریخ سوم آذرماه 
از آنجا که ممکن است این روزها افرادی بخواهند نسبت به دولت خدمتگزار »د: فرموده ان

فرسای شما را شائبه و طاقتشبهات و القائاتی در اذهان عامه بوجود آورند و زحمات بی
خصوصاً در مسئلة جنگ خدشه دار نمایند، الزم است این نکته را تذکر دهم که من همچون 

دانم و زحمات شما را در دوران اسالمی میلسوز برای انقالبگذشته شما را فردی الیق و د
«. کنمکنم و االن نیز شما را تأیید و حمایت میجنگ و تجهیز سپاهیان اسالم فراموش نمی

 ( 199: 21، جلد1378خمینی، )
جمهوری  که انتخابات ریاست 1364همچنین محسن رضایی در اواخر تابستان سال 

در  وزیری معرفی کند خواست فرد جدیدی را برای نخستر میجمهوبرگزار شد و رئیس
ش ا مشکل پیهوزیر تغییر کند، در جبهه اگر نخست»اعالم کرد که  )ره(خمینی دیدار با امام

: 1383ی، رضای)«ها نیستوزیر به نفع جبهه ( و تغییر نخست315: 1392آید )رفیقدوست، می
: 1387نی، رفسنجاهاشمی)«وزیر را به صالح ندانستندهم تغییر نخست )ره(خمینی امام»( و 2

مد جنتی، با اح 1364شهریور ماه سال  25در دیدار  )ره(خمینی امام» ،از سوی دیگر .(230
ز ادم حمایت عنوری که برای تغییر نظر امام به منظور اکبر ناطقعلیکنی و محمدرضا مهدوی

وان من به عن»م صورت گرفت، فرمودند: وزیری برای دور دو موسوی برای نخستمهندس 
، 8513ار، میرد«)از ایشان، خیانت به اسالم است کنم که انتخاب غیریک شهروند اعالم می

فرمودند:  مرقوم 1364مهرماه  5ای در تاریخ طی نامه )ره(خمینی امام. همچنین (77، 2جلد
ان را کشور، دولت ایشموسوی را شخص متدین و متعهد و در وضع بسیار پیچیده  مهندس»

 رئیس بولی حق انتخاب با جنا دانممیرا صالح ندانم و در حال حاضر تغییر آنموفق می
ه ببا عنایت . (393: 19، جلد1378، خمینی«)اسالمی استجمهور و مجلس محترم شورای

وران جنگ دوزیر در تمامی  کل قوا از عملکرد نخست توان گفت که فرماندهمطالب فوق می
 اند. اند و ایشان را موفق ارزیابی کردهرضایت داشته

 1366ال تا پایان س 1357مسلح را از سال جدول زیر بودجه پرداختی دولت به نیروهای
نگ جدهد. این جدول در آخرین روزهای که چند ماه قبل از پایان جنگ است، نشان می

ه است ی بودمان دارای طبقه بندتوسط سازمان برنامه و بودجه تهیه گردیده است که در آن ز
 (530: 2، جلد1395برداری است. )عالیی، ولی االن قابل بهره
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  1366الی  1357تی خزانه دولت به نیروهای مسلح از ابتدای بودجه پرداخ -1جدول 
 )ارقام به میلیارد ریال(

نام دستگاه سال 1357 1358 1359 1360 1361
 

ردیف  مبلغ درصد مبلغ صددر مبلغ درصد مبلغ درصد مبلغ درصد
 بودجه

 جاری - - 12 8/2 37 3/7 35 2/7 100 4/17

سپاه 
پاسداران

 

 عمرانی - - - - - - - - - -

 دفاعی - - * - - - 64 4/19 90 8/24

 به سوی کربال - - * - - - - - - -

 جمع کل - - 12 8/2 37 3/7 99 1/12 190 2/20
 جاری 590 3/88 314 2/74 355 9/69 326 7/66 335 3/58

ش
ارت

 عمرانی - - 4/0 1 6/0 1 5/0 - 4/0 1 

 دفاعی - - - - - - 250 8/75 245 5/67
8/61 4/058  3/70 5/657  9/69 6/553  3/74 4/431  جمع کل 590 3/88 
 جاری - - - - - - 9 8/2 20 5/3

کمیته
 عمرانی - - * - - - - - - - 

 یدفاع * - * - - - - - - -

 جمع کل * - * - - - 9 1/1 20 1/2

ی جاری 39 9/5 54 8/12 64 6/12 62 7/12 63 11
ژاندارمر

 

 عمرانی 7/1 4/94 - - - - - - - -
 دفاعی - - * - - - 16 8/4 28 7/7

 جمع کل 41 1/6 54 8/12 64 6/12 78 5/9 91 7/9
 جاری 37 6/5 43 2/10 52 2/10 57 7/11 57 9/9

ی
شهربان

 

 عمرانی 1/0 6/5 - - - - - - - -

 دفاعی - - - - - - - - - -

 جمع کل 1/37 6/5 43 2/10 52 2/10 57 7 57 1/6
 جاری 66 100 423 100 508 100 489 100 575 100

جمع کل
 عمرانی 8/1 100 4/0 100 6/0 100 5/0 100 4/0 100 

 دفاعی - - - - - - 330 100 363 100

 به سوی کربال - - - - - - - - - -

100 4/938  100 5/819  100 6/850  100 4/423  100 8/766  جمع کل 
ران ه پاسدال سپاکسازمان برنامه و بودجه به اداره طرح و برنامه ستاد  یمنبع: جدول ارائه شده از سو

 تحمیلی  پس از خاتمه جنگ یانقالب اسالم
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  1366الی  1357بودجه پرداختی خزانه به نیروهای مسلح از ابتدای  -2جدول 
 )ارقام به میلیارد ریال(

 سال 1362 1363 1364 1365 1366 جمع کل

نام 
دستگاه

 

ردیف  مبلغ درصد مبلغ درصد مبلغ صددر مبلغ درصد مبلغ درصد مبلغ درصد
 بودجه

 جاری 100 6/17 115 5/18 122 1/19 115 5/18 118 19 754 1/13

سپاه پاسداران
 

 عمرانی - - - - 2/9 7/80 3/7 9/83 3 7/85 5/19 2/65

 دفاعی 182 2/38 160 9/42 232 45 158 1/28 350 4/55 1236 8/39

به سوی  - - - - - - 230 1 148 100 378 100
 کربال

 جمع کل 282 27 275 6/27 2/363 1/31 3/510 40 619 1/44 5/2387 8/25

 جاری 330 1/58 360 58 359 1/56 355 57 350 4/56 3674 1/64

ش
ارت

 

 عمرانی 4/0 1 2/0 1/9 6/0 3/5 5/0 7/5 - - 6/3 12

 یدفاع 268 2/56 186 9/49 257 8/49 233 1/56 247 1/39 1686 3/54

 جمع کل 4/8 2/57 2/546 8/54 6/616 8/52 5/588 1/46 597 5/42 6/5363 58
 جاری 12 2/1 15 4/2 17 7/2 16 6/2 18 9/2 107 9/1

کمیته
 عمرانی - - 2 9/90 3/1 4/11 5/0 7/5 5/0 3/14 4/3 4/14 

 دفاعی - - - - - - - - 6 9/0 6 2/0

 جمع کل 12 1/1 17 7/1 3/18 6/1 5/16 3/1 5/24 7/1 3/117 3/1

ی جاری 65 4/11 69 1/11 75 7/11 74 9/11 71 4/11 636 1/1
ژاندارمر

 

 عمرانی - - - - 3/0 6/2 4/0 6/4 - - 4/2 8

 دفاعی 27 7/5 27 2/7 27 2/5 24 8/5 28 4/4 177 7/5

 جمع کل 92 8/8 96 6/9 3/102 8/8 4/98 7/7 99 7 7/815 8/8

 جاری 61 7/10 62 10 67 5/10 63 1/10 64 3/10 563 8/9

ی
شهربان

 

 عمرانی - - - - - - - - - - 1/0 33/0

 دفاعی - - - - - - - - 1 2/0 1 03/0

 جمع کل 61 8/5 62 2/6 67 7/5 63 9/4 65 7/4 1/564 1/6

 جاری 568 100 621 100 640 100 623 100 621 100 5734 100

جمع کل
 عمرانی 4/0 100 2/2 100 4/11 100 7/8 100 5/3 100 9/29 100 

 دفاعی 477 100 373 100 516 100 415 100 632 100 3106 100

به سوی  - - - - - - 230 100 148 100 378 100
 کربال

 جمع کل 4/1045 100 2/996 100 4/1167 100 7/1276 100 5/1404 100 9/9247 100

ران ه پاسدال سپاکسازمان برنامه و بودجه به اداره طرح و برنامه ستاد  یمنبع: جدول ارائه شده از سو
 تحمیلی  پس از خاتمه جنگ یانقالب اسالم



 

 

 

143  بررسی نقش دولت جمهوری اسالمی ایران در جنگ تحمیلی عراق علیه ایران 
 

 هاهیزاتی جبههأمین نیازمندی های تسلیحاتی و تجت -4-2
 زارهااففشار جنگ باعث شد تا ایران به سمت خودکفایی تأمین جنگ»بر اساس جداول، 

یزاتی های تسلیحاتی و تجهنیازمندیها گام بردارد. جبهه (Mclnnis, 2017: 125)«و مهمات
 شد. ارتش در دوران جنگ توسط وزارت دفاع که بخشی از دولت است تأمین می

عی کرد تا اکبر ترکان مدیریت صنایع دفاعی را برعهده گرفت، س مهندسکه  1364از سال 
 ظر گرفته شدهمیلیون دالر از اعتباری که برای واردات مهمات در ن 600با در اختیار گرفتن 

ات را ی مهمبود، زنجیره تولید انواع مهمات را در صنایع دفاع تکمیل نماید و تولید داخل
سال آخر  بعد تولید انواع مهمات داخلی افزایش یافت و در به 1365از سال »گسترش دهد. 

 1364وزیر در سال چهارم کاهش پیدا کرد. نخستجنگ خرید مهمات از خارج به یک
د رفتنربازی میها که باید به سنفر از فارغ التحصیالن دانشگاه 600مجوزی را برای استخدام 

ها در اری آننی واگذار کرد که موجب ماندگسازماصادر کرد. صنایع دفاع به این افراد خانه
از این  نفر دیگر 1000تخدام نیز اجازه اس 1366صنعت نظامی شد. همچنین ایشان در سال 

 نایعصانسانی  دفاع داد که موجب تقویت بنیه سرمایه التحصیالن را برای سازمان صنایعفارغ
 ( 2: 1397نظامی کشور شد. )ترکان، 

 رزمی را هایتدارکات وظیفه تأمین تجهیزات و تسلیحات یگان حدپاسداران وا در سپاه
وایل ادر اثنای جنگ و در »برعهده داشت و محسن رفیقدوست مسئول تدارکات سپاه بود. 

 شرایطت. سپاه تشکیل شد و مسئولیت پشتیبانی از سپاه را بر عهده گرف وزارت 1362سال 
خش بع مهمات بخصوص مهمات توپخانه در آرام ساخت انواجنگ موجب شد تا ایران آرام

 12د امه تولیسپاه برن دفاعی را شروع کند. بدین منظور در اواسط دوران جنگ، وزارت صنایع
میلیون  400میلیون انواع گلوله توپ و خمپاره را در دستورکار خود قرار داد. با اختصاص 

ج خریداری تراش را از خارپیدستگاه ماشین ک 3000سپاه تعداد دالر از سوی دولت، وزارت
تا ظرف  تراشکار در شهرها و روستاهای مختلف کشور واگذار کرد 3000کرد و آنها را به 

 (.111: 1397رفیقدوست، «)هارماه این مهمات را تولید کنندچ
معاونت صنایع خودکفایی سپاه شروع بکار کرد و تولید انواع مهمات در  1364از سال 

میلیون تومان و در  250، حدود 1364صنایع خودکفایی سپاه در سال » سپاه شروع شد.وزارت
میلیارد تومان و در چهارماه اول  8حدود  1366میلیارد تومان و در سال حدود یک 1365سال 
میلیارد تومان بودجه از دولت برای تولید مهمات و جنگ افزارهای مورد نیاز  8نیز  1367سال 
وزیر هزینه کرد این مبالغ خارج از شمول مقررات دولتی ز نخستها دریافت کرد. با مجوجبهه

یافته برای این بودجه ریالی نیز ارز محاسبات بود. ارزهای تخصیصو بدون نظارت دیوان
به  60تولید روزانه خمپاره  1366شد. در سال تومان محاسبه می 7دولتی و به ازاء هر دالر 
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مینی  107و گلوله  10000به حدود  120و خمپاره  15000، به حدود 81تا، خمپاره  27000
هویترز  122تا رسید و گلوله توپ  2000تانک حدود  105تا و گلوله  7000کاتیوشا به حدود 

 (.3: 1397علیزاده، «)شدتا تولید می 2000هم روزی 
و ها یربارتسپاه پاسداران در اوایل جنگ، انواع »با تأمین اعتبارات ارزی توسط دولت، 

کمیل سازمان سپاه برای تخرید ... م را از کشور سوئیس میم120و  81، 60مپاره اندازهای خ
م خریداری کرد. م175م م و از کرة شمالی توپ 155 توپخانة خود از کشور اتریش توپ های

نتقل باس مریداری و به بندرعسپاه حتی یک کشتی مهمات از انگلستان به نام کشور سودان خ
جهیزات نظامی ار و تافزمیلیون دالر انواع جنگ 90ه از آلمان شرقی هم بیش از سپاکرد. ... 

وی زارخودرهها ها و نفرات خود دههمچنین سپاه و ارتش برای تردد یگان. ... خریداری کرد
ویوتا، ترتیب تبه این . ... وانت تویوتا، آمبوالنس و تویوتا استیشن از ژاپن خریداری کردند

از  911کامیون بنز 5000نقل سنگین نیز تعداد وسپاه شد. برای حمل خودروی سازمانی
فق جنگ، مو سپاه در طول دورانهمچنین وزارت... نمایندگی بنز در ایران خریداری گردید. 

ورت کشتی مهمات را به ص 4میلیون دالر موشک و تجهیزات نظامی و نیز  900شد حدود 
، این کشور رفسنجانی به چین سفر کردهاشمی  که  1363از سال ... مجانی از لیبی بگیرد. 

 وایی،بازار اصلی خرید مهمات و اسلحة ایران شد. ایران از چین انواع توپخانه، ضده
 خریداری دریا و نیز مهمات در حجم باالبههوا و ساحلبهزمین، زمینبههای زمینموشک

  .(92و188و193و195و264و112و326 :1392رفیقدوست، )«کردمی
 ندسی و صنعتیپشتیبانی مه -4-3

لیات ریزی و اجرای هر عمگذشت، نیاز به اقدامات مهندسی در طرحهرچه از جنگ می
های مهندسی در جنگ، توسط واحدهای یافت. عمده ابتکارات و فعالیتافزایش می

و متر  3ض کیلومتر با عر 13شناور به طول کار طراحی یک پل»شد. جهادسازندگی انجام می
گردید تا  به جهادسازندگی، واگذار 1362متر بال محافظ در جریان عملیات خیبر در سال  2

قطعه  5000ی بتوان ارتباط بین جزیره مجنون و ساحل خودی را برقرار نمود. این پل که دارا
ه در متر عرض بود با کمک ستاد فوریت های جنگ وابسته به وزارت سپا 3متر طول و  6

اخته سماه  2و هپکو ظرف حدود ور از جمله ماشین سازی اراک و آذرآب کارخانه های کش
استفاده از  وبه پایان رسید  26/12/1362نصب این پل در روز جمعه  .(6: 1397علیزاده، )«شد

 آن آغاز گردید. 
همچنین نیروهای مهندسی و پشتیبانی جنگ جهادسازندگی، توانستند با بکارگیری حدود  

 8اینچی و با یک طرح مهندسی دقیق، در جریان عملیات والفجر 56ة نفتی لول 400هزار و  3
متر بر روی  8متر و با عمق حدود  12متر و عرض حدود  600پلی را به طول حدود 
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کیلومتر استفاده  80اینچی به طول  56برای نصب این پل از لوله های نفتی اروندرود احداث نمایند. 
متر و  860تن فلز و به طول  10000ای با سازه یک پل دوبهبرای عملیات فاو همچنین »شد. 

سنگین کشور ساخته شد و بر روی اروندرود روز در کارخانجات مختلف صنایع 35ظرف 
فوم فشرده تزریق شده  100دود نصب شد. در درون این سازه فلزی پل در هر متر مکعب ح

سپاه ، بیش میلیون دالر توسط وزارت 10غ حدود موتور مایک با مبل 1000با خرید  1364در سال . ... بود
در طول ... سنگین کشور بازسازی شد. دستگاه نفربر خشایار در کارخانجات مختلف صنایع 1000از 

های فایبرکالس در داخل کشور از جمله در کارخانجات هزار انواع قایق 10جنگ حدود 
 (5و8و4: 1397علیزاده، )«یدکالدوز و شهیدجوالیی ساخته شدشه

 هاجبهههای مهمات و تسلیحات که ذخیره 65و  64های سالدر دولت » ،از سوی دیگر
ن . بر ایدداتشکیل را هم روبه کاهش گذاشته بود کمیسیون پشتیبانی صنعتی و مهندسی جنگ 

ر داعهده ولیت کارهای مهندسی جنگ رائمسکن مسوراه ،جهادسازندگی هایخانهاساس وزارت
های خصوصی دولتی و نیز به کارگاهسفارش به کارخانجات سپاه با زمان صنایعسا ...شدند. 

  .(1: 1396نبوی، )«سه میلیارد دالر ارز در اختیار داشت
ی یازهاکارخانجات مهم کشور خطوط تولید خود را در اختیار ن در سال آخرِ جنگ اکثر

ر کاند. قرار گرفتهم در خدمت ساخت مهمات  کشور هایسازیماشین». جبهه گذاشتند
، شدم انجاسازی اراک کشور از جمله در ماشینسنگین های صنایعدیگری که در کارخانه

 توانند زیرِ بها آنای که عملیات بدر بود به گونه برای اجرایماشین راهسازی  400بندی آب
 نایعصهای جنگ، کمتر از نصف ظرفیت در عین حال در برخی از سالحرکت کنند.  هور آب

 ( 347: 1381رفسنجانی، هاشمی)«برخی از حوزه ها فعال بوده است نظامی ایران در
 هاهای مردمی به جبههدولت و داوطلب ت برای اعزام کارکنانایجاد تسهیال -4-4

ختلف مهای ها و ابالغ بخشنامهدولت از روز شروع جنگ سعی کرد تا با تدوین آیین نامه
مک به کهای حکومتی را برای حمایت از رزمندگان و نیز تامکان قانونی بکارگیری ظرفی

یت از را در حما 64330مصوبه شماره  23/7/1364دولت در »مسلح فراهم آورد. نیروهای
ی مدت شوند صادر کرد. بر اساس این مصوبه هزینه تحصیلافرادی که به جبهه اعزام می

ن ذخیره خواهد شد. همچنیحضور در جبهه پرداخت و مرخصی استحقاقی رزمندگان نیز 
د. گیرنیمشوند مورد حمایت قرار افرادی که در جریان اعزام به جبهه اسیر یا مفقود می

 رد.ادر کصهمچنین دولت اجازه اعزام پزشکان و پرستاران را برای انجام کمک های درمانی 
ند نیز شدها اعزام میآموزانی که درس خود را رها کرده و به جبههدولت برای دانش 

ها دایر کرد تا بتوانند به تحصیالت خود ادامه دهند. همچنین سفرهای مراکز آموزشی در جبهه
 9تشویقی زیارتی رایگان مانند حج عمره و زیارت در سوریه را نیز برای کسانی که حداقل 
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ها بودند برقرار کرد و حق تقدم سفر حج را به آنان اختصاص داد. ماه متوالی در جبهه
ان در نظر گرفت که هم اکنون آهن را نیز برای آندار هواپیما و راههای تخفیفین بلیطهمچن

های تارنمای مرکز پژوهش«)ازان و خانواده شهدا برقرار استنیز این امتیازات برای جانب
   (1: 8139مجلس شورای اسالمی، 

 الی پشتیبانی جنگعتشکیل شورای -4-5
نگ با بانی جعالی پشتیها، شورایجانبه از جبههانی همهامة جنگ و به منظور پشتیببا اد

طبق »د. شو با اختیارات تام در تهران تشکیل  1366جمهور از اوایل سال  مسئولیت رئیس
در  هان جنگآن شورا اختیار قانونگذاری داشت و فرماند ،داده بود )ره(خمینی حکمی که امام

اتی اشت مصوباین شورا اجازه دکردند. مطرح می نیازهایشان را و یافتنداین شورا حضور می
یب ه تصویز منطبق نباشد برا که به نفع جنگ باشد حتی اگر در مواردی با قانون مجلس ن

خ عالی پشتیبانی جنگ در جلسه مورشورای(. »467: 20، جلد 1378خمینی، )«برساند
مچنین مصرف شود. ه میلیون دالر ارز دولتی برای جنگ 200تصمیم گرفت مبلغ  7/10/1366

ارج طرح میلیارد ریال اسکناس برای تأمین مخ 160این شورا با چاپ  12/11/1366درجلسه 
 ( 470و  426: 1389، رفسنجانیهاشمیموافقت گردید. ) 2کربالیسویبه
 اداره آوارگان جنگی و سنگرسازی در شهرها  -4-6

و  کشور دچار آسیب شدنداستان  16روستا در  2676شهر و  87» ،بر اثر وقوع جنگ
یش از بع جنگ با شرویا بمباران دشمن وارد آمد. ...  ها بر اثر اشغالخسارات سنگینی به آن

وستاهای رهزار نفر از مردم شهرها و  200میلیون و خانواده با جمعیتی حدود یک 258000
دیگر  سویاز  .(3و51 :1389آقا بزرگی، حاج)«ه و کاشانه خود آواره شدندمرزی از خان

ا هگی آناالصل از عراق اخراج شدند که دولت بایستی برای زندبسیاری از مردم ایرانی»
ی وارد ایران ار آواره عراقهز 100حدود  1361کرد. فقط تا فروردین ماه سال اندیشی میچاره
  .(121: 1380رفسنجانی، هاشمی)«شدند

سوی  زدگان ازبنیاد امورجنگ 1359ماه زدگان در اواسط بهمنبرای رسیدگی به جنگ
 ایکشور به تصویب مجلس شورزیر نظر وزارت 14/3/1360دولت تشکیل شد و در تاریخ 

ه اسم جنگ شد. بعداً این مجموعه باسالمی رسید و دولت موظف به رسیدگی به آوارگان
ه ب 13/4/1364تغییر نام داد و طبق مصوبه مجلس در « تحمیلیبنیاد امور مهاجرین جنگ»

نگ جارگان کار ملحق گردید. دولت تمامی هزینه زندگی و اسکان و بازسازی منازل آووزارت
بهه در نمونه دیگر حمایت از پشت جها پس از اتمام جنگ پرداخت کرده است. را تا سال

میسیون کشد ساخت پناهگاه بود که در باران میای که تهران و شهرهای بزرگ موشکدوره
 و صنعتی جنگ درباره آن تصمیم گرفته شد.  پشتیبانی، مهندسی
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 اقتصادی  ستاد بسیجتشکیل اداره اقتصاد کشور و  -4-7

ست همه ن به داساسی و رسیدن ارزاق و کاالهای ارزا به منظور اطمینان از تأمین نیازهای
 1359اه سال مهرم 5وزیران در همان هفته اول جنگ، ستاد بسیج اقتصادی را در  هیأت»مردم، 

د قی مانند ارزاهای مرسوم و معمول زمان جنگ شود. این ستاتشکیل داد تا مانع از بروز بحران
د را با قیمت شتومانی تهیه می 7برنج، روغن، گوشت، مرغ، قند، شکر، کره و پنیر که با ارز 

رداخت ارانه پیداد. به نان هم بندی در اختیار مردم قرار میبسیار ارزان و به صورت سهمیه
نین با د. همچششد و بنابراین در سراسر کشور نان با قیمت بسیار پایین به مردم عرضه میمی

لی نابع مامافت تا برابر افزایش یتومان در هرلیتر به سهپیشنهاد این ستاد، قیمت بنزین از یک
  .(10: 1394نبوی، )«دولت برای ادارة جنگ افزایش یابد

ت گذاری محصوالاساسی مصرفی و سوخت، قیمت بندی کاالهایاز این زمان سهمیه
ارهای ها و کبندی شده نیز به شرح فعالیتای و مصرفی سهمیهتولیدی، توزیع کاالهای واسطه

ای هازمانسها، بندیها و مدیریت سهمیهدولت اضافه شد. بنابراین دولت برای کنترل قیمت
 تاد بسیجس»بازرگانی بوجود آورد. وتوزیع را در وزارتمرکز تهیه 10جدیدی را از جمله 

کل شز جنگ های اقتصادی ناشی ااقتصادی برای مقابله با پیامدهای اقتصادی منفی و بحران
 40نیاز  مین کاالهای موردأتوظیفه  بازرگانی وزارت تجربه موفقی بود.در مجموع  رفتگ

، عفریجعابدی«)ترا برعهده داش مین آذوقه بخش دفاعیأت جمعیت کشور و نیز میلیون نفر
1397 :1.) 

 رشد گذاری و با اُفت نرخشود با اُفت سرمایهطبیعی است کشوری که دچار جنگ می
 یبت منفی اتأثیرتواند انجام دهد مهار دامنه شود و کاری که دولت میاقتصادی مواجه می

 د ودرص 82/1میانگین نرخ رشد اقتصادی دوران جنگ منفی »های اقتصادی است. ثباتی
د درصد و میانگین نرخ بلند مدت رش 22/5میانگین نرخ رشد بلند مدت سرانه منفی 

لی بوده ( این در حا5: 1393، یزدی مازارعرب)«درصد بوده است 69/2گذاری منفی سرمایه
های درصد رسیده است. در طول دوران جنگ درآمد 3است که نرخ رشد جمعیت به بیش از 

آمدهای اهش درک»ها، کاهش یافت. ید توان تولید بر اثر بمباراننفتی ایران به دلیل اُفت شد
الر نفتی، باعث کاهش منابع ارزی شد. کاهش منابع ارزی موجب شد تا نرخ رسمی هر د

خرین روز آکه  1367ریال در تیرماه  1350، به 1357ماه سال ریال در بهمن 70آمریکا از 
تیجه در ن .(4: 1397میرخدایی، «)باشد درصد داشته 1828ی معادل جنگ است برسد و رشد

ندی بمیهدولت مجبور به استقراض از بانک مرکزی شد ولی دولت قدرت خرید مردم را با سه
 کاالها مهار کرد. 

بار آورد ولی کشور دچار قحطی و یا با تمام مشکالتی که جنگ برای اقتصاد ایران به
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 1367تا  1358ص امید به زندگی از سال ای نشد. شاخهای ناشی از کمبودهای تغدیهبیماری
سال رسید، یعنی نزدیک به ده سال افزایش یافت. این در حالی است که  3/61سال به  5/51از 

ونیم سال افزایش تنها یک 1357تا  1340شاخص امید به زندگی در دوران شاه طی سال های 
میلیون  500رزی، ساالنه حدود با وجود کمبود منابع ا»سال رسید.  51سال به  5/49یافت و از 

های فراملیتی دارو با طرح ژنتیک یافت و دست شرکتدالر به تأمین دارو اختصاص می
دارویی از بازار دارویی ایران کاهش یافت. این در حالی بود که با لحاظ کردن تورم و با 

یعنی  1356های جاری، قیمت دارو در دوران جنگ از قیمت دارو در سال احتساب قیمت
 (.1: 1396منی، مؤ)«زی انقالب، ارزان تر بودسال قبل از پیرویک

های سوداگرانة بخش خصوصی را مهار کند و بروز جنگ موجب شد تا دولت گرایش
های بزرگی در بخش گذاریمیدان را برای بخش خصوصی مولد باز نماید. در این ایام سرمایه

. اولی خ دادمهم ر در دوران جنگ دو نوآوری»د. مولد اقتصاد از جمله فوالد مبارکه انجام ش
گیری رهای نفتی و دومی واگذاری تصمیمگیری در بارة نحوة تخصیص دالواگذاری تصمیم

یع ن توزساالنه در بارة صادرات و واردات به مجلس شورای اسالمی بود که باعث شفاف شد
ورم و تر و رشد به بیشترین مقداگذاری ها رشد سرمایهدالرهای نفتی شد. در نتیجه در آن سال

وزة سرمایة گذاری در حترین سرمایهسال اخیر رسید. بزرگ 40نقدینگی به کمترین مقدار در 
 «ه استنیز از آن دوره گزارش شدانسانی مربوط به آن دوران است و کمترین فساد مالی 

 (.12: 1392منی، )مؤ
نرخ تورم حادث شده  باالترین 1367تا  1357دهد در فاصله سال های ها نشان میبررسی

درصد در  9/6برابر با نیز کمترین نرخ تورم »بوده است.  1367درصد در سال  9/28برابر با 
دینگی در میانگین رشد نق( 1230506کد خبر : 1397)خبر آنالین،  اتفاق افتاد. 1364سال 

 5/13 صادرات نفتیدرصد و میانگین  03/19درصد و میانگین نرخ تورم  01/18دوران جنگ 
ست. البته شیب امیلیارد دالر بوده  3/6های خارجی قطعی دولت به میزان میلیارد دالر و بدهی

ه قرض ها منفی بوده است. یعنی دولت نه تنها چیزی قرض نگرفته است، بلکمیزان بدهی
 12ن جنگ های قطعی و غیرقطعی دولت در پایاگذشتگان را هم داده است. مجموع بدهی

 (.5: 1393، یزدی مازارربع)«یلیارد دالر بوده استم
کسری  عالوه بر رشد اقتصادی منفی، نرخ تورم دو رقمی و»های پایانی جنگ، در سال

ها به در عین حال اداره عقبه جبهه .(6: 1397نژاد، غنی)«درصد شد 50بودجه نیز حدود 
ی حمایتی دولت موجب بهبود هاکردند. سیاستای بود که مردم در آرامش زندگی میگونه

در پایان جنگ، بانک جهانی های ضریب جینی، تورم و تسهیالت زندگی شده بود. شاخص
کشور ایران در پایان جنگ باید کشوری  ،گزارشی اعالم کرد با محاسبات اقتصادیطی 
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 ورشکسته باشد اما ادامه این اقتصاد با عدم ورشکستگی به یک معجزه شبیه است.
ها و به هر حال کارنامه اقتصادی دورة جنگ برغم همه دشواری (1: 1397فری، جع)عابدی
 نماید.ها، موفق جلوه میچالش

 عالی بازسازی مناطق جنگیتشکیل شورای -4-8
شهرها  ی بهای یا موشکدولت از ابتدای جنگ، بالفاصله پس از هر حمله هوایی یا توپخانه

ی . در پکرددیده میجبران خسارت به مردم آسیب و روستاها، اقدام به بازسازی منازل و
 عالیآزادسازی خرمشهر نیز به منظور بازسازی شهرها و روستاهای آسیب دیده ، شورای

گ از جن های ناشیجنگی را بوجود آورد تا بتواند به کار بازسازی خرابیبازسازی مناطق
یق دولت توف 18/3/1361در  ه()رامام خمینی»بپردازد. این اقدام با استقبال مواجه شد و 

هتر ریزی صحیح و حساب شده در بازسازی هرچه باسالمی ایران را در برنامه جمهوری
ین سال به از ا(. 284: 16، جلد 1387خمینی، )«متعال خواستار شدندجنگی از خداوندمناطق

بینی گ پیشدیده از جنبعد همواره در بودجه های ساالنه، ردیفی برای بازسازی مناطق آسیب
تب طور مردیده نیز بشد و همزمان با تداوم جنگ، کار بازسازی شهرها و روستاهای جنگمی

 شد. انجام می
 سیاست خارجی  -4-9

داره اپرستی در زمان شروع جنگ، وزیر امورخارجه نداشت و این وزارتخانه با سر» ، ایران
گ ک هفته پس از شروع جنشورای امنیت سازمان ملل ی» .(251: 1395عزیزی، )«شدمی

جاوز را صادر کرد که در آن هیچ مخالفتی با شروع جنگ از سوی کشور مت 479قطعنامه 
ر اوایل د .(10: 1359صدر، بنی)«مه با عدم پذیرش ایران مواجه شدنکرده بود. این قطعنا

اسالمی با وزیر باعث شد تا مجلس شورایجمهور و نخستاختالف بین رئیس»جنگ، 
تی وزارت ماه پس از آغاز جنگ، سرپرس 6یعنی حدود  1359اسفند ماه سال  20ای در مصوبه

 وزیرستمحمدعلی رجایی هم، معاون سیاسی نخ وزیر واگذار کند. امورخارجه را به نخست
 نخست» ،داز این به بع .(6: 1397هاشمی، )«د در وزارت امورخارجه تعیین کردرا بجای خو

 اونین رارفت و جلسه معخارجه میح اول وقت به ساختمان وزارتای دو روز صبوزیر هفته
حدود انیه مداد. در این ایام تحرکات سیاسی وزارت امورخارجه بیشتر به صدور بیتشکیل می

یزی، عز)«شدبود و در مواجهه با رخدادهای مختلف، اعالم مواضع شفاهی و یا کتبی می
1395 :260 ) 

ملل شد. عازم سازمان 24/7/1359گ، نخست وزیر ایران در حدود سه هفته پس از شروع جن 
ملل سخنرانی و مواضع ایران را در باره جنگ امنیت سازماندر شورای 26/7/1359وی در 

در  26/7/1359ملل در وزیر ایران ضمن دیدار با دبیرکل سازمانتشریح کرد. همچنین نخست
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سالمی ایران را تشریح نمود و یک اهای جمهوریامنیت شرکت و دیدگاهاجالس شورای
 ( ارائه کرد.259: 1384بشیری، )«ایان دادن به جنگ از طریق مذاکرهای را برای پطرح سه ماده»

جایی، ر  ، از سوی 1360تیر ماه  14جمهوری، از تاریخ صدر از ریاستپس از عزل بنی
که به  1360آبان ماه مهندس میرحسین موسوی به سمت وزیر امورخارجه تعیین شد. ایشان تا 

نیز  1360وزیر انتخاب شد، وزیر امورخارجه بود. با تغییر دولت، از اول آذر سمت نخست
سئولیت را مسال این  16علی اکبر والیتی در سِمَت وزیر امورخارجه مشغول بکار شد که تا 

جه خارماه از آغاز جنگ، ایران دارای یک وزیر 14برعهده داشت. در واقع پس از گذشت 
 بادوام و پایدار شد. 

 هایخابمهمی بر انت تأثیرالملل گیرندگان به روابط بیننگاه تصمیم»طبیعی است که 
 ینگاه جمهور»، اسالمیپس از پیروزی انقالب (Holsti, 1970: 234).«سیاست خارجی دارد

ها نازماز ساهای بزرگ منفی بود ولی نسبت به بعضی های وابسته به قدرتاسالمی به سازمان
ق ب و شرها به هیچ یک از دو ابرقدرت غراز جمله جنبش غیرمتعهدها با این تصور که آن

وششی که این ک( بنابراین از هر نوع 2: 1397خرم، )«ه نیستند تا حدود زیادی مثبت بودوابست
 در دوران سیاست وزارت امورخارجه»شد. دادند تا حدودی استقبال میها انجام میسازمان
 ( 3: 1396ملکی، )«ریقایی و غیرمتعهدها بود، بیشتر توجه به کشورهای آفجنگ

تعهد یک کمیتة حسن نیت را جهت خاتمه با آغاز جنگ، کشورهای عضو جنبش عدم
 1359ماه در بهمن تعهدعدم خارجه جنبش در پی اجالس وزرای»دادن به جنگ تعیین کردند. 

-عدم س جنگ توسط ایندیراگاندی رئیس جنبشدر پایتخت هند که منجر به محکوم کردن نف

 1360ت اردیبهش 20ملل گردید، در روز یکشنبه تعهد و کورت والد هایم دبیرکل سازمان
 قاماتمهیأت صلح سازمان کشورهای غیرمتعهد وارد تهران شدند. این هیئت در دیدار با 

ر دامی نطقه غیرنظمختلف کشور پیشنهاد داشتند که همراه با خروج نیروهای عراقی، یک م
ا ا بند تصدر و بعضی از سران ارتش تمایل داشتجمهور بنیخاک ایران ایجاد گردد. رئیس

ه ایران از ت در سفر ب. این هیأ(106: 1378رفسنجانی، هاشمی)«تعدیلی این طرح را بپذیرند
 آثار جنایات رژیم عراق نیز بازدید کردند ولی عمالً کاری از پیش نبردند. 

 توسعة روابط ایران با بعضی کشورهای مخالف عراق و آمریکا -4-9-1
پس از شروع جنگ، روابط ایران با لیبی و سوریه گسترش یافت و این دو کشور هم، 

خط لوله نفت عراق از خاک سوریه به  25/1/1361اسد از تاریخ طرف ایران را گرفتند. حافظ
وریه را منتفی اعالم کرد. با قطع صدور دریای مدیترانه را بست و دسترسی عراق به بنادر س
میلیارد دالر در سال کاهش یافت و  5نفت عراق از سوریه، عواید نفتی این کشور حدود 

  هزار بشکه در روز محدود گردید. 600صادرات نفت آن کشور نیز به 
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ود. بن جنگ دورا شمالی نیز از اقدامات دیگر دولت ایران درایجاد روابط گرم ایران  با کره
قتصادی نفره سیاسی، نظامی و ا 60در رأس یک هیئت  5/2/1361شمالی در وزیر کرهنخست

 ن بود. ت ایراشمالی یکی از منابع تأمین تجهیزات و تسلیحابه ایران آمد. از این زمان کره
 هاها در جبههگیری نگرفتن مناسب از پیروزیبهره -4-9-2

ا بناسب های متدر طول دوران جنگ دارای فعالیتدستگاه دیپلماسی ایران در آستانه و 
ا رناسبی مهای وزارت امورخارجه نتوانست طرح»نیازهای کشور و دفاع سیاسی از جنگ نبود. 

ی از المللنمع بیبرای خاتمه دادن به جنگ تهیه و ارائه نماید و نتوانست به خوبی در اکثر مجا
م و تنظی ایران فعالیت چندانی در جریان منافع کشور دفاع نماید. حتی وزارت امورخارجه

 .(191: 1393همتی، )«انجام نداد 598و تصویب قطعنامه تدوین 
نظرات  598در رابطه با قطعنامه »گوید: معاون اسبق وزارت امورخارجه در این باره می

ا ابطه برخارجة اعتقاد داشتند که کارِ سیاسی در مختلفی وجود داشت. عده ای در وزارت
ا هجبهه شود که نیروهای مخلص درخاطر این که کارِ سیاسی باعث مینباید کرد. به جنگ

نگ تاً جسست شده و فکر کنند که وزارت امورخارجة ایران دنبال سیاسی کاری است و نهای
 ة دیگریم. عدرا جدی نگیرند. البته باید اعتراف کنم که متأسفانه من هم جزو این دسته بود

م ار نکنیکز االن شود. اگر ما او هر جنگی نهایتاً روی میز مذاکره تمام می گفتند هر کاریمی
: 1390م، االسالشیخ)«به نظر من حق با این دسته بود آن موقع مشکل خواهیم داشت. البته

سید. ظامی رتوان به همه اهداف جنگ فقط از طریق انجام عملیات نباید توجه داشت نمی(.13
پلماسی ای دیهعملیات را بایستی با ابزارهای دیگر از جمله فعالیت دستاوردهای نظامی صحنة

یروزی بر پهای ها هر دو مؤلفهدر جبهه« عملیات نظامی»و « دیپلماسی فعال»تثبیت نمود. 
 ای وهسکه هستند. دیپلماسی بایستی در صحنه های منطقدشمن هستند. آنها دو رُوی یک

 ید. ر بنمای را تبدیل به دستاوردهای ملموس برای کشونظامالمللی دستاوردهای عملیاتبین
ما در جنگ  دیپلماسی»گوید: می 11/4/1376رفسنجانی در این باره در تاریخ آقای هاشمی

می  کردیمکردیم و ماجرای مک فارلین را افشا نمیضعیف بود. اگر دیپلماتیک بر خورد می
من حی داشتیم که برای کشور، دشتوانستیم بهره ببریم. در سیاست خارجی روش ناصحی

داوت در تفاوت باشند به حالت عتوانستند بیکردیم. یعنی کشورهایی را که میدرست می
ثبت یا ازنة مروزی داشتیم، خیلی از این دشمنان را با موآوردیم. اگر دیپلماسی فعال و به

 «.شتیملیبی دا کردیم، همان وضعی که در مورد سوریه وطرف میموازنه منفی، حداقل بی
 (96: 1383)رحمانی، 

 کل قوا شکیل ستاد فرماندهیت -4-10
کل قوا را طی حکمی جانشینی فرماندهی 1367خرداد ماه سال  12در » )ره(خمینی امام
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روز از  23پس از گذشت  .(56: 21، جلد1378، خمینی)«دادندرفسنجانی به هاشمی رسماً
 نخستاز  که دولت را بیشتر در جنگ درگیر کند هاشمی هم با هدف اینصدور حکم امام، 

ایشان هم چند تن از وزرا را به عنوان  .تشکیل دهد کل قوا رایفرمانده ستادتا خواست وزیر 
از  598ترین اتفاقی که در این دوره افتاد پذیرش قطعنامه مهم» معاونین ستاد انتخاب کردند.

 .(UNIIMOG, 2020: 1)«جنگ بود و پایان یافتن 1367ماه تیر  27سوی ایران در 
 

 گیری نتبجه
زی آزادسا دهد که از شروع جنگ تاهای تحقیق نشان مییافتهدر کل بر اساس آنچه آمد، 

روهای دولت توانسته است عالوه بر تأمین اعتبارات نی 1361خرمشهر در سوم خردادماه 
یفا امهمی  پاسداران نقش های جنگ از طریق سپاهمسلح، در بسیج مردم برای اعزام به جبهه

 رکاراناندمسلح از یکدیگر راضی هستند و اکثر دستکند. در این مقطع دولت و نیروهای
دهای وره درآمدکنند. در این ها خوب ارزیابی میها نقش دولت را در پشتیبانی از جبههجبهه

یباً تقر نستهارزی دولت نسبت به سال های بعدی جنگ بهتر بوده است و بنابراین دولت توا
 ست. بوده اها را تأمین کند. اما دولت در پایان دادن به جنگ موفق ناکثر نیازهای جبهه

اعتبارات  انتظارات از دولت برای افزایش بودجه و 1363تا اسفند ماه  1361از تیرماه 
لی حا ، درفته استها و ادارات برای پشتیبانی از جنگ افزایش یاها و نیز بسیج وزارتخانهجبهه

فت، ولید نخارک و مراکز تکه درآمد ارزی دولت به دلیل حمالت مرتب ارتش عراق به جزیره
نگ را جخارجی دولت نتوانسته است دامنه کاهش پیدا کرده است. در این دوره هم سیاست

 محدود کند و راهی برای پایان آن بیابد.
  د، جنگتقویت نیروهای خودولت عراق عالوه بر »تا پایان جنگ،  1364از ابتدای سال 

در  .(Taremi, 2005: 96)«فارس آغاز کرد ها را در خلیجنفتکش شهرها را گسترش داد و جنگ
ر ده ولی هم ریختدر این مقطع درآمد ارزی ایران به شدت کاهش پیدا کرده و اقتصاد کشور 

 دولت دوره در این»عوض نیازها و انتظارات نیروهای مسلح به شدت افزایش یافته است. 
ما است، ا ذاشتهگها تقریباً تمامی توان مالی، صنعتی، اداری و مهندسی خود را در اختیار جبهه

ضی ز آن راته و ارزمی دشمن کافی ندانسنیروهای مسلح این میزان پشتیبانی را با توجه به توان
 7136ال سه رضایی در دوم تیرماها در نامه تکان دهنده محسننیستند. اوج نیازهای جبهه

ی، عالی)«ددانها غیر ممکن میتوان دولت را برای تأمین آن )ره(خمینی منعکس شده که امام
ریق طنگ را از ج خمینی)ره(( در پایان این دوره دولت توانسته با اقدام امام450: 2، جلد1395

 به پایان برساند. 598سیاسی و با پذیرش قطعنامه 
« تأمین بودجه و اعتبارات»در « مقدسدولتِ دوران دفاع» مقالههای این بر اساس یافته
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رسیدگی به خانواده »و « اداره زندگی مردم»و « فعال نگهداشتن اقتصادکشور»مسلح و نیروهای
-پشتیبانی»و « زدگانجنگی و جنگسر و سامان دادن به مهاجرین»و « شهدا و جانبازان و اسرا

ها نقش خوبی برای اعزام به جبهه« دم داوطلببسیج مر»و « های پزشکی، صنعتی، مهندسی
تر به جنگ و جهت پایان دادن هرچه سریع« ابزار دیپلماسی»ایفا کرده است. اما در بکارگیری 

  نیز محدودسازی دامنه مخاصمات و نیل به مصالحه، عملکرد مطلوبی نداشته است.
 مردم عیشتمین مأمنظر ت از «کارنامه ای مقبول»جنگ دوران دولت توان گفت بنابراین می

تصاد دهد اقها نشان میبررسی»و کنترل نرخ تورم در حوزه کارشناسی و افکار عمومی دارد. 
وقتی در  . این عدده استدرصدی را تجربه کرد 82/1، رشد منفی مقدس دفاع ایران در دوره

ا تند که کمیگیرد، مشخص کنار متوسط رشد دوران تحریم های اقتصادی در دهه نود قرار می
(. 1: 1397آنالین، خبر)«یران در دوره جنگ مناسب بوده استچه میزان اداره اقتصادی ا

دولتی  وخارجی  های مختلف نظامی، سیاستنظران حوزهنفر از صاحب 15های فوق با یافته
 در میان گذاشته شد و اعتبارسنجی گردید که تأیید شد. 

 
 منابع 

ال رفسنجانی سانقالب در بحران، کارنامه و خاطرات هاشمی (، 1384بشیری عباس ) -
 انقالب.، تهران، دفتر نشر معارف 1359

مهر،  12، اطالعاتروزنامه(، مصاحبه با روزنامه اطالعات، 1359صدر، ابوالحسن )بنی -
 .10ص

در مورد  یموارد بیتصو»(، 1398) اسالمیهای مجلس شورای وهشتارنمای مرکز پژ -
خرداد، در:  16، تاریخ دسترسی: 2/7/1366، مصوب «کارکنان داوطلب اعزام به جبهه

https://rc.majlis.ir/fa/law/show/110769 
، در محل دفتر دفاعسازمان صنایع  نگارنده با مدیر عاملمصاحبه (، 1397ترکان، اکبر ) -

 دی. 22شستا، مدیره شرکت رئیس هیأت 
، کشورصادیهای اقتهای وارده بر بخشگزارش خسارت(، 1389بزرگی، مسعود )آقاحاج -

 تحمیلی.تهران، دفتر امور مناطق بازسازی شده جنگ 
 دی.  25، در گفتگو با نگارنده(، 1397خرم، علی ) -
تهران، موسسه تنظیم ، 21، 20، 19، 16، 12جلدهای ، امامصحیفه (، 1378اهلل )خمینی، روح -

 .)ره(و نشر آثار امام خمینی
 ، تهران، انتشارات کیهان، چاپرفسنجانیپرده با هاشمیبی(، 1383اهلل )رحمانی، قدرت -

 دوم.  

https://rc.majlis.ir/fa/law/show/110769
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 من.به 3، در گفتگو با نگارنده(، 1383رضایی، محسن ) -
کوشش محسن عالمیان، تهران، ، بهگویمبرای تاریخ می(، 1392رفیقدوست، محسن ) -

 . مهرانتشارات سوره 
: ، مصاحبه با«توانستیم بغداد را هم بگیریمبودم می اگر من»(، 1397رفیقدوست، محسن ) -

 .302-307ماه، صص ، آبان86، سال نهم، شماره ماهنامه نسیم بیداری
گزارش سازمان برنامه و بودجه در باره نرخ تورم و رشد »(،  1397مه و بودجه )سازمان برنا -

، در: 1230506ماه، کد خبر: بهمن 21، خبرآنالین، «ساله اخیر 40اقتصادی در 
https://www.khabaronline.ir/news/1230506/ 

در  ، گفتگو با روزنامة ایران«هارادهها تا جنگ ااز گنج ارزش»(، 1390، حسین )االسالمشیخ -
، به نامة روزنامة ایرانویژهتحمیلی،  اسالمی در دوران جنگخارجی جمهوریبارة سیاست 

 .11-14مقدس، مهر ماه، صص مناسبت هفتة دفاع
گویند دولت آن زمان یکنند کسانی که مانصافی میبی»(، 1397جعفری، حسن ) عابدی -

مهر ماه، در:  20، خبرآنالین اقتصادی ،«گذاشت کمبرای جنگ 
https://www.khabaronline.ir/news/690850/ 

 ،«ریمهای جنگ و دوران تحهای سالمقایسه کارنامه دولت»(، 1393مازاریزدی، علی )عرب -
 . 5مهر ماه، ص 22، 2137، شماره 12، سال شرقروزنامه 

 نی.، تهران، نشرشتای عمر(، 1395عزیزی، احمد ) -
، تهران، نشر مرز 2و1، جلدهای راقتحلیلی جنگ ایران و ع تاریخ(، 1395عالیی، حسین ) -

 و بوم. 
 ماه.دی 26، همعاون خودکفایی وزیر سپا مصاحبه نگارنده با(، 1397علیزاده، سیدمحمد ) -
، 16، سال اقتصادای روزنامه دنی، «نگاهی به دو نامه نهادگرایان»(، 1397نژاد، موسی )غنی -

 .6مهر ماه، ص 17، 4443شماره 
صاحبه مدر (، فرمانده قرارگاه مهندسی خاتم االنبیاء در زمان جنگ، 1397روزنده، محمد )ف -

 دی ماه. 23آرا، ، در محل دفتر فوالد جهانبا نگارنده
 (، تهران، انتشارات حقوقی.1368) المی ایراناس قانون اساسی جمهوری -
 ماه.دی 26، در گفتگو با نگارنده(، 1396ملکی، عباس ) -
، 17، شماره 16، تهران، سال ماهنامة اقتصاد ایران، «سرطان رانت»(، 1392مؤمنی، فرشاد ) -

 .12اردیبهشت ماه،  ص
روزنامه جهان ، «نظیر استکارنامه سالمت دهه اول انقالب بی»(، 1396مؤمنی، فرشاد ) -

https://www.khabaronline.ir/news/1230506/
https://www.khabaronline.ir/news/690850/
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 .1مهرماه، ص 10، 6575، شماره 26 ، سالاقتصاد
، 7511، شماره روزنامه همشهری، «خاموش اد درگیر جنگاقتص»(، 1397میرخدایی، احمد ) -
 .4ماه، صآبان 1
، تهران، 2، جلدنوری االسالم والمسلمین ناطقخاطرات حجت(، 1385میردار، مرتضی ) -

 دوم. اسالمی، چاپانتشارات مرکز اسناد انقالب 
، «کل قوا از پذیرش قطعنامه خبر نداشتنددولت و ستاد فرماندهی»(، 1396بوی بهزاد، )ن -

آذر، در:  7، 380105کد خبر: ، انتخاب پایگاه خبری تحلیلی
https://goftareno.ir/fa/news/26055/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA 

، اقتصادروزنامه جهان ، «مقدسمروری بر تدابیراقتصادی دوران دفاع»(، 1394نبوی، بهزاد ) -
 .10ماه، صآبان 3، 6034، شماره 24سال 

 31، مقدسنامه هفته دفاع ویژه، «خاکریز ما تپه های جام جم بود»(، 1397هاشمی، محمد ) -
 .6شهریور، ص

، تهران، 1360طرات عبور از بحران، کارنامه و خا(، 1378ر )اکبرفسنجانی علیهاشمی -
 انقالب، چاپ هفتم.دفتر نشر معارف 

، 1364ارنامه و خاطرات سال کامید و دلواپسی، (، 1387اکبر )رفسنجانی، علیهاشمی -
 انقالب. تهران، دفتر نشر معارف 

هران، دفتر نشر معارف ، ت1361های سال مصاحبه(، 1380اکبر )رفسنجانی، علیهاشمی -
 انقالب.

، 1362رنامه و خاطرات سال آرامش و چالش، کا(، 1381اکبر )رفسنجانی، علیهاشمی -
 انقالبتهران، دفتر نشر معارف 

، 1366رنامه و خاطرات سال دفاع و سیاست، کا(، 1389اکبر )رفسنجانی، علیهاشمی -
 انقالب.تهران، دفتر نشر معارف 

، تهران، نشر 598قطعنامه  ودیپلماسی ایران (، 1393فسخودی، داود )صفایی همتی، ایرج و -
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