
©2020 ASP Ins., Afarand Scholarly Publishing Institute, Iran 

 

 1399پاییز ، 3، شماره 4دوره  زندگی اسالمی با محوریت سالمت پژوهشی سبک-فصلنامه علمی

ISSN: 2322-2166: Journal of Islamic Life Style Centeredon Health, 2020:4(3): 159-177 

Jihadi Management Style of the Ministry of Industry in Response 

to the Needs of the War 

ARTICLE INFO  ABSTRACT 

Article Type 
Research Article 

 In this research, the role of the Ministry of Industry in 

meeting the needs of war is discussed. In this article, 

based on conversations with government officials and 

industry managers during the imposed war, we review the 

services of the Ministry of Industry during the war and its 

main needs, including damage to industry and other parts 

of Iran during the imposed war. Paid . The financial losses 

of the war and the losses of the industry and mining sector 

in the imposed war have been the most important 

necessities of the performance of the Ministry of Industry 

in responding to the needs of the imposed war. The 

services of the Ministry of Industry and Mines during the 

imposed war are also explained and reviewed. 

 

Authors 
Leila Falehgari 1 

Abdul Reza Adhami 2* 
Norouz Hashem Zehi 3 

 

How to cite this article 

Leila Falehgari, Abdul Reza Adhami, 
Norouz Hashem Zehi, Jihadi 

Management Style of the Ministry of 

Industry in Response to the Needs of 
the War, Journal of Islamic Life Style 

Centeredon Health, 2020;4(3):159-
177. 

1. PhD Student in Sociology, Science and 

Research Branch, Islamic Azad University, 

Tehran, Iran. 

2. Associate Professor, Department of 

Sociology, North Tehran Branch, Islamic 

Azad University, Tehran, Iran 
(Corresponding Author). 

3. Assistant Professor, Department of 

Social Sciences, East Tehran Branch, Islamic 
Azad University, Tehran, Iran. 

 
Keywords: Necessity, Services, Imposed War, Ministry of Industry, War 

Economy, Industry, Industrial Economics. 

* Correspondence:  

Address:  

Phone:  

Email: adhamiab@yahoo.com 

Article History 

Received: 2020/09/29 

Accepted:  2020/12/12 

Published:  2020/12/20 

  

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 m

ai
l.i

sl
am

ic
lif

ej
.c

om
 o

n 
20

23
-0

5-
24

 ]
 

                             1 / 19

http://mail.islamiclifej.com/article-1-1202-en.html


  و همکاران                 گری فعله لیال  160

Journal of Islamic Life Style Volume 4, Issue 3, Autumn 2020 

 به پاسخ در صنایع وزارتجهادی  مدیریت سبک

 جنگ نیازهای

 1گری فعله لیال
 دانشگاه ،وتحقیقات علوم واحد ،شناسی جامعه دکترای دانشجوی

 .ایران ،تهران ،اسالمی آزاد
 

 *2ادهمی عبدالرضا
 آزاد دانشگاه ،شمال تهران واحد ،شناسی جامعه گروه دانشیار
 .( مسئول نویسنده) ایران ،تهران ،اسالمی

 
 3زهی هاشم نوروز

 آزاد دانشگاه ،شرق تهران واحد اجتماعی، علوم گروه استادیار
 .ایران ،تهران ،اسالمی

 
 دهیچک
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 خدمات بر تحمیلی، جنگ دوره در صنعت اندرکاران دست و دولتی

 اصلی های ضرورت به و داریم مروری جنگ دوره در صنایع وزارت
 کشور بخشهای دیگر و صنعت بخش بر وارده خسارات شامل آن
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 مقدمه
 بیان مساله 

 1359ماه سال جمهوری اسالمی ایران، در روز سی و یکم شهریور
میالدی با تهاجم دولت  1980سمپتامبر سال  22خورشیدی برابر با 

جبران خسارات مالی و صدمات  بعثی عراق به مرزهایش روبرو شد.
انسانی جنگ تحمیلی برای سالها امکان پذیر نخواهد بود و هزاران 

اگر چه ممکن  جان از دست رفته هیچگاه عمالً قابل جبران نیست.
پرداختن به اوضاع صنعتی ایران در آن دوران به لحاظ تاریخی است 

حائز اهمیت باشد ولی آثار مثبت و منفی آن واقعه حتی تا به امروز 
در تمامی ابعاد صنعت کشور ظهور و بروز داشته لذا شناخت بیشتر 

های اقتصادی اتخاذ شده و تمرکز بر اوضاع صنعتی ایران و سیاست
خ به نیازهای جنگ و مدیریت کشور مفید در آن دوران برای پاس

تواند برای شرایط امروز کشور نیز درس هایی دربرداشته است و می
باشد. بخش صنعت از طریق تولید و صادرات کاالهای صنعتی در 
تحقق استقالل اقتصادی، ایجاد اشتغال و کاهش فقر و خروج اقتصاد 

تحقق اهداف کشور از شرایط تک محصولی )نفت( نقش مهمی دارد. 
های توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور، در گرو گزینش استراتژی

توسعه صنعتی مناسب با دورنمای بلندمدت مشخص و توجه به وضع 
در این بین  و جهت کلی اقتصاد جهانی و سهم گیری در آن است.

بخش صنعت با ضرورتهایی مواجه بود که باعث ورود و نقش آفرینی 
جنگ تحمیلی گشته بود . خسارات مالی جنگ در پاسخ به نیازهای 

و خسارات بخش صنعت و معدن در جنگ تحمیلی از مهمترین 
ضرورت های عملکرد وزارت صنایع در پاسخ به نیازهای جنگ 
تحمیلی بوده است.  با ورود همه جانبه وزارت صنایع جهت 
پاسخگویی به نیازهای جنگ تحمیلی ، مجموعه اقدامت گسترده و 

یعی توسط زیربخشهای بخش صنعت و سازمانهای خدمات وس
وابسته وزارت صنعت و معدن صورت پذیرفت که در این پژوهش 

 بدانها پرداخته میگردد . 
 

 اهمیت و ضرورت پژوهش 
اقتصاد علم تخصیص بهینه منابع است . علمی است که نیازهای 

 عنامحدود را با امکانات و منابع محدود تطبیق میدهد . لذا رشد سری
جمعیت در جهان و مصرف بی رویه بشر که منجر به کاهش ذخایر 
منابع در جهان میشود ، باعث میگردد بشر پا را فراتر نهاده و از 
مدلهای دیگری برای مدیریت جامعه استفاده نماید . یکی از این مدلها 
در جوامع مدرن و صنعتی ، ایجاد جنگ میباشد . جوامع مدرن 

یطی هستند که بتوانند از خالءهای قوانین همواره در جستجوی شرا
حقوقی و کیفری در عرصه جهانی استفاده برده و با برپایی جنگ 
در کشورهایی که دارای ذخایر و معادن و صنایع پیشرفته ای هستند 
، آنها را به صورت مستقیم و غیرمستقیم استعمار و استثمار نمایند . 

و عراق میباشد که با یکی از این جنگها ، جنگ تحمیلی ایران 
تحریک کشورهای مختلف به وسیله عراق حمالت وسیع و گسترده 
ای علیه کشور ایران صورت پذیرفت . انقالب اسالمی ایران و نوبد 
ساختار منسجم دولتی و حکومتی ، شرایطی را به وجود آورده بود 
که ایران مطمح نظر دولتهای استکباری قرار گیرد . آنها با هدف از 

ن بردن نظام جمهوری اسالمی ایران ) که آن را محافظ و نگهبان بی
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خوب منافع ایران در جهان و منطقه میدانستند ( و همچنین غارت 
منابع و معادن و صنایع کشور به آن حمله کرده و سعی در تحقق 
اهداف خویش داشتند . لذا بررسی وسیع و مختلف جنگ تحمیلی 

فنی پشت پرده را آشکار میسازد ،  عالوه بر اینکه ابعاد پیچیده و
بلکه باعث ایجاد علم و آگاهی که زاینده توانایی و قدرت است 
میگردد و تقویت نیروی کشور را به معنای عام موجب میگردد . 
یکی از مهمترین ابعاد جنگ تحمیلی بخش صنایع و معادن کشور 

ت غار ایران است . معادنی که مطمح نظر دشمنان بود برای استعمار و
و همچنین صنایعی که مد نظر دشمنان بود برای نابود شدن . مهمترین 
دستور کار دشمن در جنگ تحمیلی ؛ نابودی صنایع در درجه اول 
بود تا توان دفاعی ایران را تضعیف نماید و  بتواند نفوذ خود را ایران 
را وسعت و عمق بخشد و در درجه دوم غارت منابع ایران بود . لذا 

صنعت و معدن ، یکی از مهمترین و اصلی ترین اهداف دشمن  وزارت
در جنگ تحمیلی بوده است . نقش وزارت صنعت و معدن در کشور 
الزم است به دقت تبیین و تحلیل گردد تا بتوان بیش از پیش به 
اهمیت صنعت در رشد و اعتال و پیشرفت کشور ، پی برد و از کیان 

به دنبال تدوین، ارزیابی نقش و این تحقیق آن محافظت نمود . لذا 
عملکرد وزارتخانه صنعت و معدن در دوران جنگ تحمیلی 

های های پس از آن در بخش بازسازی خسارت( و سال1359-13۶۷)
ائز ، با اینکه بسیار حاین بخش از تاریخ اقتصادی کشور  جنگ است.

های کمتر مورد توجه قرار گرفته و دادهاهمیت بوده است ولی 
. شایسته است اقدامات و  ط به آن پراکنده و خام استمربو

دستاوردهای دولتمردان و کارکنان وزارت صنعت و معدن با 
های امروز و آتیِ شناسی اقتصادی بررسی و به نسلرویکرد جامعه

ماعی اجت -. توجه به بخشی از تاریخ اقتصادی این سرزمین عرضه شود
بر دانش موجود نیست بلکه کشور تنها برای اهداف نظری و افزودن 

آید که چگونه اهداف توسعه ای نیز دربردارد. این سوال پیش می
کشور با حکومت تازه تأسیس و دارای رکود اقتصادی سنگین که 

شد به مدت هشت های جهانی تحریم و تهدید میتوسط ابرقدرت
سال در جنگ مقاومت کرد؟ امید است نتایج این تحقیق شرایطی را 

ها و تجارب نحوه مدیریت صنعت در شرایط سازد تا درسیفراهم م
بحرانی آشکار شود. از این رو بررسی مناسبات صنعت و جنگ برای 
دست یافتن به الگویی برای پیشگیری و مقابله کشور در شرایط 

تواند کشور را در زمینه مشابه و دست یافتن به تجربیاتی که می
های یابد. تا بتوان از پتانسیلمیاقتصادی و صنعتی توسعه دهد اهمیت 

وری موجود در کشور با روش و آگاهی مناسبتر، به بیشترین بهره
 دست یافت.

 

 سواالت تحقیق
 و هادرس تا سازدمی فراهم را شرایطی تحقیق این نتایج است امید

شود. از این  آشکار بحرانی شرایط در صنعت مدیریت نحوه تجارب
 رو در پی پاسخ به این سواالت است که: 

های وابسته در وزارت صنعت و سازمانخدمات و فعالیتهای  .1
 ؟در چه محورهایی بوده اند  پاسخ به نیازهای جنگ تحمیلی

عملکرد وزارت صنعت ضرورتها و خسارات وارده باعث کدام  .2
 ؟ه است های وابسته در پاسخ به نیازهای جنگ بودو سازمان

 مبانی نظری
 پیشینه تحقیق 

 گزارش چندین تحمیلی جنگ در صنعت وزارت عملکرد زمینه در
 سال بیست»  کتاب در روادار و روانبخش. است شده منتشر آماری
 صنعت وزارت رسانی اطالع و آمار اداره توسط که «صنعت تالش

 طول در وزارتخانه خدمات و عملکرد است، شده تدوین معدن و
 تاقداما کلیه و گرفته قرار بررسی مورد تحمیلی جنگ سال هشت

 اشتغال، اقتصادی، امور در در آن وابسته هایسازمان و صنعت وزارت
 شرایط مدیریت و کشور اساسی کاالی توزیع و واردات تولید،

 کتاب در صادقیان. اند کرده گزارش جنگ از بعد و جنگ بحرانی
 هافعالیت به نیز« 1382 تا 135۷ سال از معدن و صنعت گزارش»
 تشریح و مقدس دفاع دوران در صنعت مهم نقش و اقدامات و

 در جنگ از بعد هایبازسازی در وزارتخانه این اساسی اقدامات
 تمام یبترت به و پرداخته استانها تفکیک به کشور زده جنگ نقاط
 تصویر آماری گزارش صورت به را جنگ بعداز و جنگ هایسال

 .است کرده
مسعود درودی در پژوهش خویش نقش صنعت و نفت را توامان 
بررسی کرده و در قسمتهایی از پژوهش خویش به موضوع جنگ 
تحمیلی و تاثیرات دو سویه صنعت و جنگ بر یکدیگر پرداخته 

یکی از مفاهیمی که طی یک صد سال گذشته همواره ذهن است . 
 لل توسعه نیافتگیاندیشمند ایرانی را به خود مشغول داشته است، ع

جامعه ی ایرانی است. از منظرهای متعددی به این مسئله پرداخته 
شده است. یکی از سویه های مهم توسعه یافتگی دسترسی به سطح 

 ینوع به که صنعتی توسعه گذاری سیاست .است شدن صنعتی باالی
 بازسازی منظور به سو این به پهلوی رضاشاه حکومت دوران از

 شورک توسعه زیربنای مثابه به شد پیگیری کشور های زیرساخت
ی مورد توجه بوده است. علی نیافتگ توسعه مهم نقاط از یکی همواره

 کمتر صنعتی، رغم اهمیت بررسی و شناخت عوامل و علل توسعه
 ردهک تاکید صنعتی نیافتگی توسعه علل به مشخص طور به اثری
 دمسعو نوشته «ایران در شدن صنعتی و دولت نفت، » کتاب. است

انگلستان( است یکی  -کارشناس )استاد دانشگاه سواز لندندرودی 
 گذاری سیاست از آثار معدودی که به علل

 تالش محقق.شود می نقد و بررسی است پرداخته صنعتی ناکارآمد
داشته که با رویکردی ساختاری به بررسی تاثیر نفت 

ر حاض پژوهش. بپردازد پهلوی دوران در صنعتی گذاری سیاست بر
به موضوع تاثیر نفت  محققناظر به نقد رویکرد 

 تایج حاصل از رویکرد اتخاذ شده استن و صنعتی گذاری سیاست بر
و در صدد است بیان کند که روند صنعتی ایران با توجه به موضوع 
جنگ تحمیلی کامال تحت تاثیر قرار گرفته و توانسته است رشد 

ا رشد خویش موفق شده است چشمگیری حاصل نماید و همچنین ب
که تاثیرات مثبتی بر روی معادالت جنگی گذارد . این همان موضوع 
تااثیرات دوسویه صنعت و جنگ است که در این پژوهش بدان 
پرداخته شده است و به طور اجمال بیان میدارد که جنگ باعث 
رشد و شکوفایی صنعت در ایران و رشد صنعت در ایران باعث 

ت نیروهای داخلی برای جلو بردن قدرتمندانه جنگ تحکیم و تقوی
 (1گردید . )
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عبدالمجید آهنگری در پژوهش خویش مطالعاتی بر بخش صنعتی 
دارد و در قسمتهایی از پژوهش به دوران انقالب اسالمی ایران و 
دوران دفاع مقدس میپردازد و عوامل موثر بر رشد و شکوفایی 

ر دفاع مقدس را از سویی دیگر صنعتی را از یک سو و عوامل موثر ب
بر اساس تجربه ی تاریخی مورد مطالعه و بررسی قرار میدهد . 

 کشورهای اخیر ی دهه چند روند و صنعتی کشورهای
 رد ساختاری تغییرات اقتصاددانان، دیدگاه نیز و شده صنعتی تازه

 یروین یعنی رشد، سنتی عوامل کنار در کشورها شدن صنعتی راستای
 بر. شوند می محسوب اقتصادی رشد بالقوه عوامل از سرمایه و کار
ساختاری  تغییرات اثرات حاضر پژوهش در اساس، این
 هرهب و صادرات تولید، ی زمینه در ایران نفت به متکی اقتصاد در

  .است گرفته قرار بررسی مورد اقتصادی رشد بر کار نیروی وری
منتشر شده نشان مروری بر پیشینه تحقیقات و مقاالت پژوهشی 

دهد که آنها یا آمارها و ارقام فعالیت وزارت صنعت هستند که می
توسط خود سازمان و با نگاهی مثبت به عملکرد سازمانی منتشر 
شده اند یا با نگاه ساختاری و کالن نگر، مدیریت اقتصادی در دوران 
جنگ را بررسی کرده اند و به طور خاص به وضعیت صنعت 

 وجهت مورد کمتر کشور اقتصادی تاریخ از بخش این اند.نپرداخته
. است خام و پراکنده آن به مربوط هایداده و است گرفته قرار

 وزارت کارکنان و دولتمردان دستاوردهای و اقدامات است شایسته
 به و بررسی اقتصادی شناسیجامعه رویکرد با معدن و صنعت

 از بخشی به توجهشود.  عرضه سرزمین این آتیِ و امروز هاینسل
 بر افزودن و نظری اهداف برای تنها کشور اجتماعی -اقتصادی تاریخ
 . دربردارد نیز ای توسعه اهداف بلکه نیست موجود دانش

النصرائی در این مقاله به تاثیرات منفی جنگ ایران و عراق بر 
صنعت ) به طور جزئی و ضمنی ( و اقتصاد کالن ایران ) به طور کلی 

میپردازد . وی به طور کلی بیان میدارد که : جنگ ایران و صریح ( 
سال پیامدهای اقتصادی  8سال طول کشید و این  8و عراق نزدیک به 

ناگواری برای هر یک از طرفین جنگ ایجاد نمود . این برخورد و 
تضاد ، هزینه های بی سابقه ای را در قرن بیستم برای هر یک از 

های این تضاد و درگیری نزدیک به طرفین به وجود آورد . هزینه 
بیلیون دالر تخمین شده است . در طول این مدت شرایط اقتصادی  20

مساله مهم در این تحقیق مورد  3ایران به شدت آسیبهای جدی دید . 
بررسی قرار میگیرد : تاثیرات اقتصادی که این جنگ بر ایران داشت 

اسطه حمایت و . دوم ضربات شدیدی که بر ایران وارد آمد به و
نقش عربستان صعودی در تغییر موقعیت ایران و عراق در عرصه و 
عرضه نفت و بازارهای بین المللی . سوم تاثیرات توسعه اقتصادی 
دوره های بعد از جنگ نیز مورد بررسی قرار گرفت . به طور کلی 
النصرائی در این پژوهش به تاثیرات منفی جنگ بر صنعت ایران نیز 

. همچنین ضربات شدیدی که بر این بخش به وجود آمد میپردازد 
نیز مورد توجه قرار میگیرد . وی به اثرات صنعت آسیب دیده و 
تالشهای بخش صنعت ایران برای خروج از شرایط به وجود آمده و 

 (3ایجاد فضای بازسازی و توسعه اقتصادی نیز میپردازد . )
 

 چارچوب مفهومی 

پژوهش که بررسی ضرورتها و خدمات با توجه به موضوع تحقیق و 
وزارت صنعت در جنگ تحمیلی میباشد ، لذا در چارچوب مفهومی 
این پژوهش ناگزیر هستیم که هزینه ها و خساراتی را که به عنوان 
اصلی ترین محور ضرورت ورود وزارت صنعت در پاسخ به نیازهای 

 ینجنگ میباشد مورد تبیین و بررسی قرار گیرد و از انجا که ا
تحقیق به روش کیفی انجام می شود از چارچوب نظری که مبنای 
فرضیه های تحقیق قرار می گیرد بی نیاز است با این حال پرداختن 
به مباحث اقتصاد جنگ و رابطه صنعت و جنگ چارجوب 
مفهومی فراهم می کند که راهنمای محقق در خوانش و تفسیر داده 

ونتی سازمان یافته است جنگ خشهای جمع آوری شده خواهد بود. 
دهند. جنگ گذشته از که دو یا چند کشور علیه همدیگر انجام می

های وارده مستقیم و انهدام بخشی از تاسیسات صنعتی و خسارت
های زراعی، معادن، سیستم حمل و نقل و ... نظام اقتصادی را با زمین

 کند از آن جمله: های دیگری روبرو میبحران
د: در اوضاع جنگی، از سویی به دلیل اشغال بخشی الف( کاهش تولی

از مناطق، واحدهای اقتصادی آن مناطق از چرخه تولید خارج 
شوند و از سوی دیگر، به دلیل انتقال بخشی از منابع ارزی و انسانی می

به حوزه جنگ، واحدهای اقتصادی مستقر در خارج از مناطق 
 ند.گیرجنگی نیز در مسیر کاهش تولید قرار می

ها به بخش جنگ و وقوع ب( انتقال نیروی انسانی از سایر بخش 
پدیده مهاجرت: در دوران جنگ بهره برداری از عوامل تولید برای 

گیرد، زیرا که به دلیل نیاز جنگ اهداف جنگ در اولویت قرار می
به نیروی انسانی به میزانی بیشتر از کادر نظامی در امور دفاعی، 

های دیگر به بخش امور دفاعی انتقال بخش نیروی انسانی شاغل در
های تولیدی در یابد که در پی آن کاهش بهره برداری از ظرفیتمی

بخش غیرنظامی را به دنبال دارد. به ویژه آنکه در زمان جنگ 
ضرورت انجام دادن تحقیقات گسترده و جامع تر در امور نظامی، 

محققان برجسته  مستلزم به کارگیری تعداد زیادی از دانشمندان و
 است. 

ج( کاهش سرمایه گذاری: در دوران جنگ، عدم امنیت و ثبات 
اقتصادی، عدم اطمینان و نبود چشم انداز مثبت، به کاهش انگیزه 

انجامد، و حتی ناامنی برای سرمایه گذاری داخلی و خارجی می
حاصل از جنگ و باال رفتن ریسک سرمایه گذاری موجب خروج 

کشورهای بحران زده خواهد شد. کاهش پس انداز یکی سرمایه از 
 دیگر از پیامدهای شرایط جنگی است.

د( اخالل در تجارت خارجی: جنگ موجب کاهش تولید و افزایش 
های حمل و نقل به شود در عین حال خسارت دیدن شبکهتقاضا می

شود های ورود و خروج کاال در بنادر عمال موجب میویژه گلوگاه
ارجی و درآمد ارزی کشور مختل گردد. تهدید و آسیب تجارت خ

دیدگی تجهیزات و لوازم تخلیه و بارگیری کاال، افزایش حق بیمه 
وسایل حمل و نقل، تغییر مسیر انتقال کاال به امن ترین مسیر، 

 مشکالت عمده ای را در این بخش به همراه دارد. 
و عملیات  هاکوشند در کنار برنامهها میدر زمان جنگ، دولت
های اقتصادی مناسب، نه تنها از توان اقتصادی نظامی، با اتخاذ سیاست

برای رسیدن به اهداف جنگ استفاده کنند که با کنترل بازار از 
امکان ایجاد شرایط بحرانی و سقوط دولت بکاهند. نگاهی به تجربه 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 m

ai
l.i

sl
am

ic
lif

ej
.c

om
 o

n 
20

23
-0

5-
24

 ]
 

                             4 / 19

http://mail.islamiclifej.com/article-1-1202-en.html


 163...  پاسخ در صنایع وزارت جهادی مدیریت از هایی درس  

Journal of Islamic Life Style Volume 4, Issue 3, Autumn 2020 

دهد که کشورهای جهان بخصوص در جنگ جهانی دوم نشان می
های اقتصادی، شرایط جنگ و بحران رین نظامحتی در آزادت

اقتصادی، دخالت دولت در تخصیص منابع و نامین و توزیع کاالهای 
اساسی اجتناب ناپذیر است. از این نظر مدیریت اقتصادی در دوران 

 جنگ تحمیلی موضوعی ضروری برای تحقیق و بررسی است. 

 یصنعت زاما درباره رابطه صنعت و جنگ چه می توان گفت؟ گیدن
 همان از: » نویسد می و داند می مدرنیته از بخشی را جنگ شدن

 فادهاست مدرن تولیدی فرآیندهای شدن، صنعتی دوران مراحل نخستین
 نتأمی های روش اساسی دگرگونی موجب این و اند داشته نیز نظامی
 نظامی سازماندهی شیوه های و افزار جنگ ساختن جنگ، هزینه

 هنگفر از تر پیشرفته بسیار ابعاد این همه که نحوی به است شده
 ریبرت و سیاسی انجام برتر، اقتصادی نیروی. است غیرصنعتی های

 های روش ناپذیر مقاومت ظاهرا گسترش دلیل هم، با همراه نظامی،
 (4.« )است بوده گذشته قرن دو طی جهان سراسر در غربی زندگی

 
 مواد و روش ها

و  تحلیلی و به روش کیفی -داده های این تحقیق با رویکرد توصیفی
کرد در این تحقیق رویبا ابزار گفتگو با مطلعین جمع آوری می شوند. 

پژوهی یعنی گیرد. روایتپژوهی مورد استفاده قرار میروایت
پژوهی اشکال متعددی دارد (. روایت5های زیسته و نقل شده )داستان

های کند که ریشه در رشتهحلیلی متنوعی استفاده میهای تو از شیوه
توان به را می« روایت»اجتماعی و انسانی دارد. واژه مختلف علوم

که از آن برای اشاره به هرگونه متن یا گفتمانی نسبت داد یا این
حالت خاصی از پویش در پژوهش کیفی استفاده کرد که کانون 

افراد است. اما در مجموع شده توسط های نقلتمرکز آن داستان
روایت، متنی گفتاری یا نوشتاری است که حاکی از یک رویداد/ 

ای از رویدادها/ اقدامات است که پویندی تقویمی اقدام یا مجموعه
های تحلیل، نوع متفاوتی از با هم دارند. محققان برحسب استراتژی

 گزینند.پژوهی را برمیروایت
شد و تالش شده است تعمدی( استفاده گیری هدفمند )روش نمونهاز 

تا حد امکان کسانی برای گفتگو انتخاب شوند که خود دست 
اندرکار مدیریت صنعتی زمان جنگ بودند و اطالع دست اول دارند. 

یاری مزایای بس گفتگو با مطلعینهای تحقیق از طریق گردآوری داده
مل تر و دهد تا فرد پاسخگو دیدگاه هایش را کادارد و امکان می

اخت س گفتگو با مطلعینبهتر از زمانی که به سواالت پرسشنامه یا 
گفتگو با مطلعین ( 2002دهد بیان کند. موزر و ناگل )یافته پاسخ می

نیمه ساخت یافته  جمع آوری اطالعاتمتخصصان را نوعی  و 
های زندگینامه نگارانه به گفتگودانند. در این جا برخالف می

وان یک شخص، بلکه به قابلیتش به عنوان متخصص نه به عن مطلعین
شود. متخصصان نه به عنوان یک در یک حوزه خاص توجه می

مورد منفرد بلکه به منزله نمایندگان یگ گروه از متخصصان خاص 
در اینجا  جمع آوری اطالعاتشوند. راهنمای در نمونه گنجانده می

حاصل کاکرد رهنمودی بیشتری در خصوص حذف موضوعات بی 
دهد، چون دارد... مشکل هدایت در اینجا خود را بیشتر نشان می

شود بیشتر به منزله صاحب توانایی و می گفتگوفردی که با او 
های خاصی مورد توجه است تا به منزله یک شخص. در قابلیت
عمدتا  متخصصان هدف گفتگوهای صورت گرفته با مطلعین وتفسیر 

ها در این متخصصان است. نمونه تحلیل و مقایسه محتویات دانش
بر اساس نمونه گیری تدریجی انتخاب  جمع آوری اطالعاتنوع 

 شوند.می
است.  1های ساده و کارآمد تحلیل کیفی، تحلیل مضمونیکی از روش

در واقع، تحلیل مضمون، اولین روش تحلیل کیفی است که 
ز مورد نیاهای اساسی پژوهشگران باید یاد بگیرند. این روش، مهارت

کند. مضمون الگویی های کیفی را فراهم میبرای بسیاری از تحلیل
شود و حداقل به توصیف و سازماندهی ها یافت میاست که در داده

( ۶پردازد )مشاهدات و حداکثر به تفسیر جنبه هایی از پدیده می
پژوهشگر در تحلیل مضمون، مباحث مهم مطرح شده در متن را 

. فرایند تحلیل مضمون شامل یک رفت و برگشت کنداستخراج می
های کدگذاری شده و تحلیل ها و خالصهمستمر بین مجموعه داده

آیند. تحلیل مضمون فرایندی بازگشتی هایی است که به وجود میداده
است که در آن حرکت به عقب و جلو در بین مراحل ذکرشده 

 وجود دارد. 
 

 تجزیه تحلیل و یافته های تحقیق 
 :است ذیل شرح به مطلعین عمومی مشخصات

 (1359-13۶۷سوابق کاری در زمان جنگ ) نام و نام خانوادگی ردیف
 وزیر سپاه محسن رفیق دوست 1
 سنگینوزیر صنایع  بهزاد نبوی 2
 وزیر صنایع غالمرضا شافعی 3

 1359-13۶4 غربی آذربایجان و کردستان استاندار عطار شیخ علیرضا 4

 13۶4-13۶8 صنایع وزیر معاون
 وزیرینخست روستایی -کشاورزی بخش مشاور جلیل بشارتی 5
 وزیری نخست ویژه ستاد مشاور پور جالیی حمیدرضا ۶
 شهرکرد، ستاد بازسازی استانداری تهرانفرماندار  محمود امینی کافی ۷
 ایالم استاندار نهبندان زایی هاشم عبدالرضا 8
 فرماندار آبادان غالمرضا محمد جعفری 9

_________________________________ 
1  Thematic Analysis 
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 استاندار ایالم و آذربایجان غربی اصغر ابراهیمی اصل 10
 استاندار کرمانشاه عباس زارع میرک آبادی 11

 کردستاناستاندار سمنان و  محمد حسن اصغرنیا 12
 استاندار اصفهان، رئیس سازمان تربیت بدنی سید اسماعیل داودی شمسی 13
 13۶2-13۶۶شهردار تهران  محمدنبی حبیبی 14
 وزیر نیرو حسن غفوری فرد 15

. دش بندی طبقه و متن اطالعات جمع آوری شده از مطلعین بازخوانی
 اند:شده گزارش و انتخاب مطلعین مهم بیانات

 

 جنگ مالی خسارات 
 در ناخواسته جنگ این از حاصل خسارات بررسی و تعمق اهمیت
 در هایی بررسی لزوم دولت هیات 2۶/3/13۶1 مورخ جلسه

 آن به مربوط تحقیقات رئوس و تصویب تحمیلی جنگ خصوص
 کلیه اطالع به 2۷/2/13۶1 مورخ 19140 شماره بخشنامه طی

 گروههای نتیجه  در و شد ابالغ دولتی سازمان های و هاوزارتخانه
 کهاین به شد. نظر تشکیل مختلف سازمانهای در بررسی و تحقیق
 سازمانهای و ادارات ها، وزارتخانه در خصوص این در تحقیق

 هایبصورت خصوصی بخش سازمانهای در موارد بعضی در مختلف
 املیک یکنواختی از توانست نمی نتیجه در گردید، می عملی متفاوتی

 3 هب که شد گرفته تصمیم کافی بررسی از پس باشد، برخوردار
 :شود تقسیم اصلی کمیسیون
 سئلهم المللی بین و حقوقی جوانب بررسی بمنظور: حقوقی کمیسیون

 بررسی مورد
 لحمس نیروهای خسارات برآورد و بررسی بمنظور: نظامی کمیسیون

 (انتظامی و نظامی)
 ادیاقتص و مالی خسارت برآورد و بررسی برای: اقتصادی کمیسیون

 .کشور
 هزینه قسمت دو به عراق و ایران جنگ های هزینه کلی، طور به

 های هزینه به دیگر ای جنبه از و انسانی های هزینه و اقتصادی های
 یمتقس و معیارها طور همین. شود می تقسیم غیرمستقیم و مستقیم

. شود می بسنده مورد دو همین به که است مطرح نیز دیگری های
 عراق برای و دالر میلیارد ۶44 ایران برای جنگ اقتصادی هزینه
 پولی های هزینه تنها مبالغ، این. است شده برآورد دالر میلیارد 452

 رفته، هدر خدمات و درآمدها تورمی، های هزینه و است جنگ
 های هزینه عمرانی، های پروژه اجرای در تأخیر طبیعی، منابع اتالف

 صرف نهایت، در که را ارقامی و جوان نسل برای پرورشی و آموزشی
 را ملی مشارکت در تولید توانایی که شود می جنگ دیدگان آسیب

 خسارت و ها هزینه محاسبات، از یکی طبق. گیرد نمی بر در ندارند،
 به معیار این با. است دالر میلیارد هزار حدود ایران اقتصادی های
 هشتصد بر بالغ نیز عراق برای جنگ هزینه و خسارت رسد می نظر

 .باشد دالر میلیارد
 هک میدهد نشان تحمیلی جنگ سالهای طی کشور اقتصاد عملکرد
 نابعم از بخشی کشور اقتصاد به وارده مستقیم خسارات از صرفنظر

. است شده تحمیلی جنگ هایهزینه صرف نیز دولت ریالی و ارزی
 مختلف بخشهای در ارزی هایهزینه کاهش گونه هر است طبیعی

 هن که میشود باعث و شده منعکس ملی تولید کاهش در اقتصادی
 بلکه یابد کاهش جامعه در شده ارائه خدمات و کاال میزان تنها

 غیر خسارات کل.برود دست از نیز جدید گذاری سرمایه فرصت
 معادل شده وارده کشور اقتصاد بر ترتیب این به که مستقیمی
 . گردید برآورد ریال میلیارد 308114

 

 تحمیلی جنگ در معدن و صنعت بخش خسارات برآورد
 تاریخ در ایران اسالمی جمهوری سوی از 598 قعطنامه پذیرش با

 الگوی اساس بر تحمیلی جنگ اقتصادی خسارت برآورد 29/5/۶۷
 می کرد:را دنبال  زیر گردید و اهداف آغاز ملی حسابهای

 ارائه و 598 قعطنامه ۷ بند با رابطه در اقتصادی خسارات .تعیین1
 ملت حقه حقوق گیری بازپس و المللی بین مجامع و محاکم به

 متجاوز کشور از ایران مسلمان
 بازسازی منظور به بخش و کالن سطح در ریزی . برنامه2
 نظام و اقتصادی فعالیتهای اساس بر  صنایع خسارات . تعیین3

 بازسازی جهت اعتبار تخصیص و ملی حسابهای
اید ب آن از دقیق تحلیل ارائه و اقتصادی خسارات اثرات ارزیابی برای

غیرمستقیم  خسارات و صنعت بخش مستقیم خسارات دسته دو
 مکاناتا از دسته آن از عبارتست مستقیم تفکیک قائل شد. خسارات

 ابودین به دشمن مستقیم ضربه اثر بر که ظرفیتهائی و تجهیزات و
 نماشی تاسیسات، و ساختمان: شودمی زیر موارد شامل و شده کشانده

 .کاال و مواد و تجهیزات و آالت
 تجهیزات و امکانات از دسته آن از عبارتست غیرمستقیم خسارات

عه برای توس توانستمی جنگ بروز عدم صورت در که ظرفیتهائی و
 ود به توانمی را غیرمستقیم گیرد. خسارات قرار برداری بهره مورد
 اثر بر تولید عدم از ناشی الف( خسارات :کرد تقسیم زیر کلی بخش

 ،آالت ماشین تاسیسات، و ساختمان) ای سرمایه ذخایر رفتن بین از
 هزینه به عنوان جنگ دفاعی منابع افزایش کاال( و ب( میزان و مواد

 .جنگ به شده داده اختصاص
 اثر در کشور به وارده خسارات اقتصادی اثرات حاضر گزارش در

 جنگ آغاز) 1359 سال ماه شهریور یکم و سی تحمیلی، جنگ
 پذیرش زمان) 13۶۷ سال ماه تیر هفتم و بیست لغایت( تحمیلی
 این نتایج اساس بر .است گرفته قرار بررسی مورد( 598 قعطنامه
 4/30811 معادل فوق دوره طی وارده مستقیم خسارات میزان بررسی
 میلیارد 3/9928) درصد 2/32 که است شده برآیند ریال میلیارد

 9/9551) درصد 31 تاسیسات، و ساختمان بر خسارات آنرا( ریال
 درصد 8/3۶ و تجهیزات آالت ماشین بر خسارات را( ریال میلیارد

 تشکیل کاال و مواد بر وارده خسارات را( ریال میلیارد 2/11331)
 ماشین و ساختمان بر وارده مستقیم خسارات ترتیب بدین. میدهد
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 جدید هایگذاری سرمایه کل درصد 103 معادل تنهائی به آالت
 .است بوده تحمیلی جنگ دوره طی شده انجام

 
مهم ترین اقدامات وزارت صنایع و معادن به منظور تقویت بنیه 

  دفاعی کشور
مورد نیاز رزمندگان در پشت  اقالمهای تولید کننده ایجاد واحد•

در ها خطوط جنگی و تولید اقالم لجستیکی مورد نیاز جبهه
با رعایت اولویت جنگ و تولید اقالم مورد نیاز جنگ ها کارخانه

که تا آن زمان در کشور تولید نمی شد و تغییر خط تولید و استفاده 
 ها از امکانات کارخانه

های تحت پوشش در جهت دبسیج کلیه امکانات تولیدی واح•
های دریایی، پلستر، انواع خمپاره و ساخت انواع پلهای شناور، قایق

توپ و جیپ نظامی و نفربر لجستیکی و سرنیزه که در اکثر آنها 
 . کشور به خود کفایی دست یافته بود

 هایبسیج امکانات برای تعمیرات اساسی و نوسازی انواع ماشین•
 نیروی اعزام . یاز برای عملیات در جبههراهسازی و زرهی مورد ن

 احداث جمله من تعمیراتی امور انجام و جبهه به هاکارخانه فنی
 جذب ستاد همکاری با خودرو پارس خاور آالت ماشین گاه تعمیر

 . اندیمشک شهرستان در اهلل ثار یک منطقه هدایت و
و  های بزرگبسیج امکانات برای تأمین قطعات یدکی جنگ افزار•

 کوچک 
ایجاد ستاد پشتیبانی جنگ در شهرستان اهواز جهت هماهنگی با •

 ارگانهای دفاعی در منطقه 
های کمک رسانی و امداد درمانی در مقاطع پشتیبانی سراسری ستاد•

ن تا دستگاه خودرو سبک و سنگی 530مختلف عملیاتی به میزان 
 . 13۶5سال 
 بخش توسط هاجبهه در رزمندگان آموزشی طرح تدوین و تهیه  •

 وزارت نظارت تحت هایکارخانه متخصص انسانی نیروی آموزشی
 . صنایع

 . های آسیب دیده بر اثر جنگ تحمیلیبازسازی واحد•
 هایهای شهری و مناطق صنعتی و پدافندکمک به ساخت پناهگاه•

 .ها کارخانهغیر عامل 
 . های نقدی و نیروی انسانیبا ارسال کمکها پشتیبانی از جبهه•
مشارکت در ایجاد شرکت توسعه و سرمایه گذاری غرب کشور •

های تولیدی و شکوفایی اقتصادی در مناطق به منظور ایجاد واحد
 . غرب کشور

 
 فعالیت شرکتها در پاسخ به نیازهای جنگ تحمیلی: 

به بررسی فعالیتهای شرکتهای مختلف زیرمجموعه در این بخش 
وزارت صنعت و معدن پرداخته میشود و مورد بررسی قرار میگیرد 

 . 
 

اقدامات معاونت جنگ در تأمین صنایع سنگین و سبک و ارسال 
 ماشین آالت مورد نیاز

 تا که جدید، سالح به نیاز دلیل به تحمیلی، جنگ سال هشت در
 گردید،می تأمین کشور از خارج از همگی انقالب از پیش

 صنعتی هایساخت زیر و امکانات از استفاده با مختلف، هایمحصول
 ور این از شد تأمین المللی بین محیط در موارد بعضی در و کشور
 درویکر اتخاذ صورت در این بنابر و شد، فنی تجارب دارای کشور
 گسترش به توجه با و کارخانه بدون نظامی تسلیحات تولید
 تجاری هایشرکت و بنیان دانش هایشرکت تولیدی، هایواحد
 یاجرای را عامل غیر پدافند امر توانمی کشور، سطح در دولتی بخش
 تولید خطوط تخریب قصد دشمن که بحران شرایط در و نمود

 همچنین داد ادامه وقفه بدون را تسلیحات تولید دارد، را تسلیحات
 یمتق کاهش به مجموعه این توان از بهینه استفاده با موارد بیشتر در

 مینتض نظام استقرار با و یافت دست نظامی هایمحصول در شده تمام
 با تسلیحات به عمل در نمود تالش کیفیت ارتقای ،برای مرغوبیت

 یافت. دست مطلوب و کیفیت
در این بخش جزئیات تولید صنایع مختلف در پاسخ به نیازهای 

 شود: جنگ بررسی می
 

 شرکت آلومینیوم سازی ایران
های مهم تولید و پشتیبانی جبهه و جنگ از قطب این شرکت

شد و چند بار به دلیل اهمیت آن در پیشبرد جنگ از محسوب می
طریق دشمنان مورد حمله و بمباران قرار گرفت. عمده ترین فعالیت 

های وارده به کارخانه شرکت آلومینوم سازی بر طرف کردن زیان
هزار ریال  000/000/340/32های مکرر به میزان بر اثر بمباران

بود که با همکاری و همیاری مدیران و کارکنان وزارت صنایع 
دوباره راه اندازی و کارخانه مجهز به سکوهای موشک انداز شد 

فراز آسمان کارخانه  بردشمن  یو موفق به زدن یک فروند هواپیما
  .شد
 مهمترین ایران سازی آلومینیوم کارخانه دفاع هایسال تمام در
 الکتریکی، و الکترونیک هایماشه ساخت جهت در تیبانیپش

 هایموشک و خمپاره سر هایچاشنی و انفجاری هایچاشنی
 هب مخصوص هایآلیاژ به احتیاج که( یاکا مولی و تاب)برد  نزدیک

 با شد نمی تولید ایران در داشت AKG– ۷0۷5 – 2024 نام
 خانی حسین رحمان و حسینی مهندس فراوان هایتالش و دلسوزی

  مآلومینیو کارخانه تولید مدیر)  منتظران مهندس و یاسین آل آقای و
 ساخته آلیاژ این ایراکلو شرکت همکاری و هماهنگی با و(  سازی

 در عظیمی انقالب و شدهمی خارج از ایران نیازی بی باعث که شد
:  1393اقتصادی، گزارش.) گرفت صورت نظامی مهمات ساخت

های نظامی سال کارخانه به طور مستمر به ساخت آلیاژ 8طی  (4۷1
های ) های محرمانه زیر جهت خمپاره و بدنه موشک با آلیاژبا کد

۷5 – ۷0 ،2024 ،2011 ،201۷ ،2030 – ۷2 ۷0 – 82 ۶0  )
 هزاوه عباس مهندس آقای وقت مدیر توسط که کرد مداومت
 و کرده مقاومتر برابر 900 را آلومینیومی فلزات مقاومت توانست

 . های نظامی آماده کنندسالح تولید برای را آنها
های مشبک از دیگر خدمات کارخانه آلومینیوم سازی، ساخت تور

های اگزوزه فرانسه در حمله به بزرگ برای انحراف موشک
های حساس درگیر شونده در مرزهای های ایرانی در منطقهکشتی

 و سنگین آالت ماشین و همین طور ارسال. دریایی ایران و عراق بود
 ابن علی 1۷ لشکر تدارکات برای سازی آلومینیوم کارخانه سبک
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 کارخانه این آالت ماشین را لشکر این هاینیاز تمام که طالب ابی
 . بود کرده طرف بر
 

 مجتمع فوالد مبارکه اصفهان
 تبا تشکیل ستاد پشتیبانی به صور ۶4مجتمع فوالد مبارکه از سال 

سبک و سنگین به جبهه فعالیت  گسترده در اعزام انواع ماشین آالت
 رد فعال کارخانههای از دیگر یکی مبارکه فوالد ( مجتمع۷داشت .)
 حتت اسالمی انقالب پیروزی از بعد. بود جنگ و جبهه از پشتیبانی

 دشهی موحدیان، شهید برادران توسط( جهاد پشتیبانی) ستاد عنوان
 پهایاکی اعزام با را خود کار و تشکیل برادران از چند تنی و عبدیان

 ساخت و سمیرم محروم مناطق به سازی ساختمان و راهسازی
 جنگ شروع تا و کردند شروع روستاها رسانی برق و مدارس
 روعش از بعد ولی میشتافتند محروم مناطق رسانی خدمات به تحمیلی
 و دادند ادامه را خود کار جهاد جنگ پشتیبانی عنوان تحت جنگ

 آنجا در و اعزام جنوب جنگی مناطق به را خود راهسازی اکیپهای
 و تدارکاتی و عملیاتی جادههای و سنگر احداث مشغول

 و دالپری فرسپات، جادههای جمله از. شدند دفاعی خاکریزهای
 جاده و طالقانی باغ و مشیراغ به منتهی های-جاده و دارخونین

 و خیبر المقدس، بیت المبین، فتح عملیات سازی راه در مریوان
 .داشتند فعالیت مقدماتی والفجر

 و عملیات برای دفاعی خاکریزهای ساختن جهت مبارکه فوالد
 جبهه به را خود رزمی نیروهای و متخصصین از نفر ۷2 راهسازی،

 به سال پایان تا را نفر 190 پشتیبانی ستاد 13۶4 سال از و کرد اعزام
 آقای توسط نیرو اعزام مدیریت. است داشته اعزام جنگی مناطق

 .بود جنگی منطقه در فنی و ایمنی پرسنل %40 با خدادستان مهندس
 

 شرکت صنعتی بهمن 
مجموعه شرکت سهامی عام است به سفارش سازمان این شرکت زیر

های نظامی و سال دفاع بر علیه کفر نیاز 8صنایع دفاع در طول 
امل های آن شطرف نموده و از جمله پشتیبانیتسلیحاتی جنگ را بر 

  :باشدموارد زیر می
میلیمتری از 10۶پوکه گلوله تفنگ هزار  250طراحی و ساخت .1

 . شدورقه که قبالً از آلمان وارد می
 . میلیمتری 105عدد پوکه و توپ  هزار 150طراحی و ساخت  :2
 . میلمتری 130عدد پوکه توپ  هزار 200بازسازی  : 3
طراحی و نصب موتور لیالوند دیزلی بر روی نفر بر آبی خاکی : 4

 .غنیمتی که قطعات آن موجود نبود
 های حمل موشک ساخت ارابه طراحی و: 5
 

 شرکت پارس خودرو 
انی های مؤثر در پشتیبو کارگاهها یکی دیگر از شرکتاین شرکت، 

بهه نی جو ساخت ماشین االت و ادوات جنگی بود  که ستاد پشتیبا
وجنگ را تشکیل داد و مستقیماً از سپاه پاسداران انقالب اسالمی 

 : کرد که شاملسفارشات جنگ را دریافت می
میلیمتری که  122طراحی و راه اندازی خط تولید پوکه توپ : 1

شامل مراحل برش، غلتک، فنچ و پرچ و لینگ، کالبز نولک و رنگ 
 . شدآمیزی پوکه می

میلیمتری در حد فاصل سال  122عدد پوکه  28۶2۷ساخت تعداد : 2
 . ۶۷تا  ۶5
 میلمتری.  105تولید پوکه توپ : 3
 

  اقدامات شرکت صنعتی سدید در دفاع مقدس
به دستور وزارت صنایع و معادن بنا به نیاز جنگ بسیاری از خطوط 

های تولید تغییر داده شد و اولویت تولید کارخانجات و مجتمع
وات جنگی مورد نیاز جبهه بود که شرکت سدید هم صنعتی تولید اد

جزءِ برنامه تغییر خطوط تولید وزارت صنایع و معادن قرار داشت 
 20۷های توپ که با تغییر تولید خود مشغول به ساخت گلوله

 شد. میلیمتری و ریخته گری و یا شنکاری می
 

 اقدامات شرکت تولید اولیه فوالد ایران در دفاع مقدس
تولید اولیه فوالد به دستور سپاه پاسداران اقدام به مرتفع مجتمع 

های جبهه نموده و از اقدامات مهم آن تعمیر ده دستگاه کردن نیاز
و همچنین اعزام بلدوزر، کامیون و جرثقیل،  T– ۷2تانک 

 بود. ها آمبوالنس به جبهه
 

 اقدامات شرکت پارس متال در دفاع مقدس
میلیمتری پرداخت و تعداد  ۶0های خمپارهاین شرکت به تولید انبوه 

زیادی از نیازهای جبهه را در جنگ مرتفع ساخته و عالوه بر تولید 
 های توپ پرداخت. خمپاره به ساخت انواع قالب حمل گلوله

 
 اقدامات شرکت ایران خودرو در دفاع مقدس

شرکت ایران خودرو در دوران جنگ خدمات ارزنده ای به جبهه 
های های گاری، خمپارهشامل ریخته گری ماشین جنگ داشت که

میلیمتری بود و ساخت قطعات موشک ضد تانک تاو را  81و  120
به عهده داشت و متخصصین شرک ایران خودرو عالوه بر ساخت 

 پرداختند. ها به تعمیر آن در جبهه
 

 های دیزل ایران ) ایدم ( در دفاع مقدسفعالیت شرکت تولید موتور
های صنعتی و های دیزل به منظور رفع نیازلید موتورشرکت تو

تعمیری تغییراتی در صنایع تولیدی به وجود آورد و توانست بخش 
های تعمیراتی را در تسلیحات و ماشین آالت ایجاد عظیمی از نیاز

  :باشدکند که شامل موارد زیر می
های تندرو عاشورا از تغییر سیستم خنک کننده قایق •

های ک به آب خنک و ارتقاءِ قدرت موتور با نصب موتورهوای خن
محصول شرکت و قابلیت کاربرد در منطق عملیاتی جنوب و  355
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های اساسی بازدهی بیشتر و فوق العاده این موتور که یکی از نیاز
 . جبهه بود

های ریو از بنزینی به گازوئیلی برای کارکرد تبدیل موتور کامیون•
  انجام شد بهتر و هزینه کمتر

های رفع مشکل و تولید قطعه جدید برای محور گیر بکس تانک•
 . چیفتن

میلیمتری برای پوشش پیستون  002/0عملیات صیقل تا دقت •
 . هواپیماهای جنگنده و رفع مشکل تا مرحله آمادگی برای پرواز

 . ماشین کاری و رزوه تعداد انبوه نارنجک جنگی•
 . ۷های سام کالهک موشکتراشکاری قطعات فیوز و •
 . نمونه سازی و تولید قطعات کنترل موشک تانک تاو•
 . تولید و ساخت قطعات و ادوات پروازی مجتمع شهید همت•

های انجام گرفته توسط شرکت دیزل ایران به سفارش تمامی کار
 مهدی مجتمع سپاه پاسداران انقالب اسالمی و صنایع موشکی طرح یا

 شهید همت صورت گرفته و به مناطق جنگی ارسال شده است. 
 

 فعالیت شرکت هپکو در دفاع مقدس
شرکت هپکو به سفارش سپاه پاسداران اقدام به تولید ماشین آالت 
نی کوب طاروق کرد که در منطقه نی زار برای انجام عملیات مورد 

 شد کهر عملیات مینیاز بود و باعث هموار شدن راه برای انجام بهت
شرکت هپکو در ساخت ادوات و ماشین آالت در طول جنگ 

 تحمیلی مشارکت داشت.
 

های ابزار مهدی و شرکت واثق فورج و شرکت ایران فعالیت  شرکت
 ذوب، 

سال دفاع مقدس خدمات  8در استان سمنان در طول  هااین شرکت
 :ارزنده ای به صنایع جنگی ارائه دادند

ی هاساخت قطعات صنایع نظامی و قطعات فایبر کالس برای قایق
سپاه سفارش دهنده عمده آن بوده که ها کوچک که در تمام سال

های دارای ستاد پشتیبانی برای جنگ این سفارشات را توسط شرکت
داشتند و همچنین شرکت مالیبل دریافت و به مناطق جنگی ارسال می

بود ساخت کلیه ادوات جنگی شامل  سایپا که دارای سهامی عام
میلیمتری و نارنجک جنگی را به عهده  ۶0های خمپاره گلوله

همچنین شرکت ماشین سازی اراک در زمینه ریخته گری داشت. 
میلیمتری خدمات شایانی را به جنگ و جبهه  122های توپ گلوله

که توسط یکی از  ۷داشت. مخصوصاً ساخت چلچله آرپی جی 
غل در شرکت صورت گرفته بود که این خود نشان کارگران شا

های ایران دهنده مسئولیت تک تک کارگران در قبال دفاع از مرز
کمک شایانی به ساخت کلی  ۷بود که این نوع ساخت در آرپی جی 

و بهتر کار کردن آرپی جی داشت و از اقدامات مهم شرکت ماشین 
که باعث شد  های شناور بیگی و خیبر بودسازی اراک ساخت پل

تا حد خیلی زیادی انگیزه و روحیه رزمندگان باال برود و باعث 
 شد. تزلزل در خطوط دشمن می

 
 فعالیت کارخانه آذر آب تجهیزات منابع سنگین در طول دفاع مقدس

کیلومتری  12یکی از خدمات  ارزنده این کارخانه ساخت پل شناور 
پل به سفارش سپاه  بود که برای عملیات خیبر طراحی شد که این

پاسداران در شرکت آذر آب و به کمک ماشین سازی اراک و 
که این پل ساخته کارخانه ایرالکو و هپکور طراحی و ساخته شد. 

 و تحویل خطوط جنگی شد. 
 

 فعالیت شرکت ذوب آهن اصفهان در طول دفاع مقدس
این شرکت به سفارش سپاه پاسداران و جهاد سازندگی و ارتش 

اسالمی و به پشتیبانی از جبهه در استان اصفهان شروع به  جمهوری
 :ساخت و تعمیر ماشین آالت و سنگر سازی فلزی به شرح زیر کرد

به  2۷/4/13۶۷واحد زاغه بتنی تا تاریخ  20935ساخت و تحویل •
 . ریال برای خطوط و مناطق جنگی 000/350/۷15/2ارزش 

 ریال 000/000/1۷به ارزش  تن سنگر، 200ساخت و تحویل •
های متحرک و قالب ریزی تن سنگر و پل 131400ساخت •

 .ها سنگر
 نفر ساعت.  38۶43و ادوات جنگی به مدت ها تعمیر دستگاه•
کارخانه واگن پارس که ربطی به صنایع نظامی نداشت شروع به •

 . های توپ کردساخت قطعات خمپاره و گلوله
های توپ، پل خیبر را خت گلولهکارخانه ماشین سازی قبل از سا

متر برای  14ساخت و سوار کردن پل در جزیره مجنون به طول 
کارشناسان نظامی بسیار اعجاب انگیز بود. قبل از آن، پل روی رود 

ر شد ساخت چنین پلی دکارون برای عملیات فتح المبین استفاده می
 زمان کم و طرح پیچیده در آن زمان بسیار نادر بود. 

 
 

 اقدامات معاونت جنگ وزارت صنایع و معادن
پس از تشکیل ستاد بسیج اقتصادی دولت که به دلیل عوارض بی شمار 
از جنگ و محاصره اقتصادی تشکیل شده بود، به وزارت صنایع و 

های معادن اختیار تام داده شد که تصمیمات الزم را برای سازمان
اتخاذ کند و ها رکتو شها ها، تولیدیمنابع و معادن، کارخانه

اجرایی کند که مهمترین اقدامات و مأموریت معاونت جنگ 
 : باشدوزارت خانه به شرح زیر می

های کوچک صنعتی برای کاهش وابستگی با توسعه و ایجاد واحد•
مشارکت بخش تعاونی و خصوصی که منجر به خارج شدن دولت 

های دفاعی و نیازشد مخصوصاً در دوران جنگ که فشار از رکود می
 . دفاعی به بدنه اقتصاد کشور بیشتر بود

تولید ماشین آالت صنعتی و ابزار تولید صنایع پایه ای برای رفع •
 . شدهای اصلی دولت محسوب میهای صنعتی جنگ جزءِ نیازنیاز
سوق دادن منابع مونتاژ مورد نیاز جنگ به خود کفایی از طریق •

 . ایجاد صنایع واسطه ای
شناسایی صحیح منابع و امکانات کشور در استفاده موثر از آنها •

برای بهره برداری بیشتر در تولید محصوالت مورد نیاز دفاعی و 
 . نظامی

استفاده از نیروی متخصص و عالقمند از کادر علمی و تحقیقی در •
 هایجهت برنامه ریزی صحیح صنعتی کشور و پیاده نمودن برنامه

 . صنعتی
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استفاده از هر نوع انحصار و امتیاز خاص برای تولید و توزیع کاال •
اعم از داخلی و خارجی به استثنای کاالهایی که در اختیار و مالکیت 

 هایبرای مشارکت همه جانبه برای مرتفع کردن نیازدولت باشد. 
  مردمی و نظامی در مناطق جنگی کشور

عموم مردم است و بهره  ملی کردن کلیه معادن کشور که متعلق به•
 .های جنگگیری صحیح در بر طرف کردن نیاز

تالش و فعالیت گسترده در کشف معادن و استخراج معادن مورد •
 نیاز
بر طرف نمودن کلیه نیازهای پدافند شهری و جبهه با به کارگیری •

 امکانات داخلی کشور
لهای های ساخت قایق، ساخت دکپشتیبانی فنی از تمام کارخانه•

مختلف و تهیه قطعات و ابزار آالت، ماشین آالت حمل و نقل، 
 درمانی و پل سازی

بررسی و شناخت مشاغل متناسب با قابلیت و توانائی جانبازان و •
معلولین در وزارت صنایع و اعالم آن به وزارت کار و امور 

 .اجتماعی
ت معاونت اداری و مالی وزارت صنایع در جهت هماهنگی با سیاس•

صرفه جویی در شرایط جنگی کشور عالوه بر تمهیداتی که برای  
های جاری وزارت خانه معمول داشتند با جویی در هزینهصرفه

از کارکنان خرید  %5محدود کردن چارت سازمانی و کاهش 
کاست و عالوه بر این ها خدمت، به میزان قابل توجهی از هزینه

شورای اسالمی از سقف ها، وزارت صنایع در مجلس صرفه جویی
بوجه وزارت صنایع کسر و به سقف بوجه واحدهای استانی اضافه 

 نمود.
هزار موافقت اصولی برای تأسیس کارخانه  2صدور نزدیک به •

پروانه تأسیس کارگاه و کارخانه که از این  1500صنعتی و بیش از 
به بهره برداری رسید. عالوه بر  1359واحد از سال  250تعداد 

سعه صنعتی کشور اشتغال مولد قابل توجهی نیز ایجاد شد که این تو
بهره برداری با توجه به شرایط اولیه جنگ و بحران نظامی و 

 .شداقتصادی یکی از طرحهای قابل توجه محسوب می
های الزم جهت تعیین همکارهای دوجانبه وزارتخانه با بررسی•

 زمینه صنعت و معدن.کشورهای دیگر و سازماندهی بین المللی در 
 

 اعزام نیروی وزارت صنایع در دوران دفاع مقدس
 تولیدات یکی از خدمات شایانی که وزارت صنایع و معادن عالوه بر

تسلیحات نظامی و ایجاد تعامل در اقتصاد دوران جنگ به عهده 
 سازمان .داشت تأمین نیروی انسانی و نیروی متخصص جبهه بود

 ودخ پرسنلی نیروهای کنندگان، ولیدت و کنندگان مصرف حمایت
 اعزام جبهه ها به مزایا و حقوق پرداخت و کافی حمایت با را

 هاجبهه به سال 8 طی در را خود پرسنلی نیروی 45 که میداشتند
  .فرستاد

بهترین اعزام نیروی متخصص برای جبهه توسط کارخانه آلومینیوم 
که شامل گرفت سازی و کارکنان شرکت ایرالکو صورت می

جوشکار، برق کار، خدمات فنی آلیاژ نظامی به جبهه اعزام می
کردند و مهم ترین تأمین کنند نیروی انسانی قرارگاه مرصاد توسط 

گرفت. سپاه پاسداران که شرکت آلومینیوم سازی صورت می

امکانات الزم را برای اسکان نیروهای اعزامی نداشت کارخانه 
های غذایی و حمل ا را اسکان داد و نیازآلومینیوم سازی، این نیروه

و نقل آنها را برای عملیات مرصاد پشتیبانی و حمایت کرد و اعزام 
نیروهای متخصص را برای خدمات الکترونیکی و فنی از این 
کارخانه صورت میگرفت و کمبود نیروی تعمیرکار و متخصص را 

 کردند.برای جنگ تأمین می
ده شده به خطوط مختلف جنگی از نیروهای رزمی و تخصصی فرستا

کارخانه فوالد مبارکه توسط جهاد سازندگی و سپاه پاسداران به 
نفر  49۷۷نفر نیروی رزمی و تعداد 401۷نفر بوده که  8994تعداد 

 نیروی متخصص را تشکیل داده بود.
کارکنان واحدهای تحت پوشش وزارت صنایع ضمن حضور در 

د را نیز برای پشتیبانی های جنسی و نقدی خوها کمکجبهه
نفر از  500بیش از  13۶5اند سال رزمندگان اسالم اختصاص داده

های نبرد حق کارکنان واحدهای تولیدی تحت پوشش، راهی جبهه
 اند.علیه باطل شده

وزارت صنایع عالوه بر اعزام نیرو متخصص و اعزام ابزارآالت و   
رزمندگان در طول ماشین آالت و تأمین نیازهای غذایی و پوشاک 

های دفاعی داشت که هشت سال دفاع، پشتیبانی پولی و مالی از جبهه
البسه مورد نیاز رزمندگان و جمع آوری مبلغ  1400000شامل تهیه 

هزار ریال کمک از کارکنان جهت کمک به جبهه و مبلغ  25000
ریال به حساب مخصوص خسارت دیدگان ناشی از بمب  50000

ها و های سازمانی و کارخانهکرد. تمام بخشگذاری شده واریز 
های جنگ های تولید به طور مستقل به جبههتولید کنندها و مجتمع

های مالی و پولی و تجهیزاتی ارسال داشتند که به شرح زیر کمک
 میباشد. 

ماه رزمندگان به تعداد آیات قرآن توسط کارخانه  3تأمین هزینه •
 ریال ۶۶۶۶آلومینیوم سازی به مبلغ 

تن آهن اهدائی به جبهه برای ساخت  1000تا  800فرستادن حدود •
 .هپکو صورت گرفت -های آذرآبپادگان امام علی توسط کارخانه

تأمین تمام خوراک نیروهای اعزامی که در کارخانه آلومینیوم •
 .اسکان داده شده بودند 13۶5سازی در سال 

واحدهای تولیدی استراتژیک خسارات فراوانی به  13۶5در سال •
کشور وارد آمد که بازسازی واحدهای مهمی که مبلغی حدود 

میلیون ریال بود به منظور مساعدت در امر بسیج پناهگاه  1040
 ۶00آموزان با تخصیص سازی برای مدارس و حفظ جان دانش

میلیون ریال از منابع مالی وزارت صنایع و واحدهای تحت پوشش با 
ونت اجرایی نخست وزیر و وزارت آموزش و پرورش هماهنگی معا

اصفهان اقدام به احداث پناهگاه  ۷،۶،3به ترتیب در سه منطقه 
 .گردید

ها اعم از مواد غذایی، پوشاک، سلولزی، تأمین اقالم مورد نیاز جبهه•
 . شیمیایی، دارویی، فلزی، برق و الکترونیک و کانی و غیرفلزی

دی حضرت ابوالفضل شامل واحدهای احداث مجتمع خدماتی تولی•
تنی و کیک پزی دو تنی و ایجاد آشپزخانه  5تولید یخ سی تنی و نان 

 .هزار نفری و آب شیرین کن در منطقه آزاد شده فاو انجام گرفت
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هزار ریال کمک  350000کارخانه فوالد مبارکه ماهانه مبلغ •
ه آشپزخانه ب مالی به جبهه داشت و ماهانه یازده نفر آَشپز و کارگر

 .کردنجف اشرف اعزام می 8پادکان انبیاء جنوب مقر لشکر 
کیلو چوب به ستاد مشترک امداد  1۷420کارخانه فوالد مبارکه •

های های صحرایی و تختو درمان جهت درست کردن بیمارستان
 .بیمارستانی اهدا کرد

متری به ستاد کمک رسانی اصفهان  ۶دستگاه کانتینر  4اهدای •
 .وسط کارخانه فوالد صورت گرفتت
اهدای کابل آهن بال پهن به لشکر نجف اشرف توسط کارخانه •

 .13۶5فوالد مبارکه در سال 
 .نجف اشرف 8و اهدای آن به لشکر  595000خرید پتو به مبلغ •
 ۶00000حضرت رسول به مبلغ  2۷پرداخت هزینه کانتینر لشکر •

 .ریال
نجف به مبلغ  8اهدای آن به لشکر خرید لوازم الکتریکی و •

 .ریال 1304480
خرید کارخانه یخ منطقه جنوب و اهدای آن به سپاه انقالب •

 . توسط کارخانه فوالد  مبارکه 200000000اسالمی به مبلغ 
شورای عالی دفاع مبالغ ذیل را به امر مقدس دفاع تخصیص داد که 

 وزارت صنایع واریز شد. 55به حساب 
 3۶400000رزمنده به مبلغ  182ی پیمانکار هزینه شرکتها : 1

 .ریال
 .ریال 102۶0000کمک پرسنل مجتمع فوالد به مبلغ : 2

میلیون  2۷های جنگ به میزان های ارسالی به جبههمیزان کمک
های فوق اعم از جنسی و نقدی با همکاری و باشد. کمکتومان می

آوری، بسته  هماهنگی مدیریت انجمن اسالمی وزارت صنایع جمع
های نقدی ها ارسال شد. نیروی اعزامی و کمکبندی و به جبهه

سازمان صنایع ملی ایران و بانک صنعت و معدن عالوه بر این ارقام 
 است.

 
بازسازی و نوسازی صنایع بخش خصوصی توسط وزارت صنعت و 

 معدن
وزارت صنایع در رابطه با بازسازی  ۶/3/۶1بر اساس گزارش مورخ 

خدماتی  13۶4اندازی واحدهای صنعتی  خصوصی تا پایان سال و راه 
 :به شرح زیر انجام شده است

 
 صنایع دستی

سازمان صنایع کوچک در سه استان خوزستان، باختران و ایالم  
های قالی بافی و گلیم بافی را برای اشتغال وسایل مورد نیاز کارگاه

ر پایان نفر از جنگ زدگان فراهم کرده و تولید آن د 2118
 قطعه گلیم و پنج تن خامه قالی بوده است.  20،000،000

 
 کارخانجات مختلف

 کارخانه گاز اکسیژن آبادان 

 حصیربافی کانتکس 

  یک کارگاه نجاری در آبادان 

  یک کارگاه تراشکاری در آبادان 

  یک کارگاه تجاری در هویزه 

  5 صافکاری، ) تجاری واحد کارگاه مختلف در خرمشهر ،
 یخسازی(، آهنگری ر،کول تعمیر 

  8 موزاییک سازی واحدکارگاه مختلف در سوسنگرد( ،
 و دو کارخانه یخ سازی( مکانیکی، پنچرگیری

 1واحد کارگاه یخ سازی در بستان 

 4 مکانیکی، ) نان ماشینی واحد کارگاه مختلف در اهواز، 
 کارخانه آجر(

 1واحد کوره دستی در دزفول 
ع خوزستان واحدهای باال بازسازی با همکاری ستاد بازسازی صنای

 (8) شده است
 

 های دستیایجاد کوره
با همکاری ستاد بازسازی صنایع  ۶1های دستی که تا پایان سال کوره

 (8باشد. )میذیل خوزستان راه اندازی شده به شرح 
 

 های دستی در استان باخترانایجاد کوره
 بازسازی سه کوره دستی در منطقه سرپل ذهاب 

   متر مربع در باختران 800احداث یک انبار به مساحت 

   های دستگاه ترانس جوشکاری به کارگاه 10واگذاری
 خسارت دیده.

های ایالم، آذربایجان غربی، کردستان به علت آتش بودن در استان 
امکان بازسازی وجود نداشته  13۶1واحدهای خسارت دیده در سال 

 (8است )

 
 13۶1صنایع بخش دولتی در سال بازسازی و نوسازی 

  کارخانجات لوله سازی خوزستان 

  کارخانجات فارسیت اهواز 

  صابون سازی خرمشهر 

 کارخانجات  پارسیلون خرم آباد 

 کارخانجات کاپکان باختران 

 )کارخانجات پاریران ) رنگ سازی 

 )کارخانه کانادا درای) خرمشهر 

 کارخانجات قند پیرانشهر 

 پپسی کوال(کارخانجات زمزم اهواز ( 

توسط  13۶1کل اعتبارات بازسازی و نوسازی صنایع که در سال 
های صنایع، معادن و فلزات و صنایع سنگین هزینه شده وزارتخانه
 (8باشد )ریال می 318میلیون و  ۷03جمع مبلغ 

 
بازسازی و نوسازی صنایع بخش خصوصی توسط وزارت صنایع از 

  13۶3تا  13۶1سال 

 نوسازی بخش صنایع دستی در استانها جنگیباز سازی و 

  ،جنگ زدگان استان ایالم مستقر در، زرین آباد، ایوان، دره شهر
 ایالم و حومه آن.

  ،جنگ زدگان استان باختران مستقر در، گیالنغرب، اسالم آباد
 کرند، پاوه، سقز، جوانرود و باختران.
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  ،جنگ زدگان استان خوزستان مستقر در، گتوند، اندیمشک
 مسجد سلیمان، سوسنگرد،، دزفول، اهواز و حومه،

  ،جنگ زدگان استان کردستان مستقر در، حسن آباد، یا سوکند
 قروه، کامیاران، دیواندره، سنندج و حومه.

های صنایع دستی اشتغال یافته و در سه ماهه نفر به کارگاه 8۷جمعاً  
خامه تولید  ۶8قطع قالی،  3۷بگیریم و  8۷۷تعداد  13۶2اول سال 

شده است. بدیهی است ابزار و مواد اولیه مورد نیاز توسط سازمان 
 صنایع دستی تامین شده و در اختیار آنان قرار گرفته است. 

 
 ای خسارت دیده خوزستانهبازسازی کارگاه

های خسارت دیده در خوزستان که در بازسازی و نوسازی کارگاه 
راه اندازی شده  13۶3تا  13۶1های توسط وزارت صنایع طی سال

که با ارائه این خدمات باعث اشتغال زایی و کسب درآمد برای این 
  (9) استان شده است.

 
 ارائه خدمات بازسازی در استان باختران

دستگاه دینام،  هشت  309دستگاه چرخ خیاطی،  233گذاری وا 
دستگاه پنچرگیری و ترانس جوشکاری به  5دستگاه بخاری، 

واحدهای خسارت دیده در سطح استان. اقدامات اولیه جهت 
 بازسازی واحدهای تولید مصالح سرپل ذهاب. 

 
 ارائه خدمات بازسازی در استان ایالم

 .بازسازی کارخانه یخ دهلران 

 .اقدامات اولیه جهت راه اندازی واحدهای خسارت دیده 

 
 ارائه خدمات بازسازی در استان آذربایجان غربی

 سازی دو واحد یخ سازی در کردستان زبا 

  اقدامات اولیه و شناسایی واحدهای خسارت دیده آذربایجان
 غربی

 
 13۶3بازسازی واحدهای صنعتی دولتی توسط وزارت صنایع از سال

 13۶۷تا 
 

 های جنگ زدهبازسازی در استان خوزستان و سایر استان
 بازسازی فارسیت اهواز 
 بازسازی شیر پاستوریزه آبادان 
  هزار تنی آبادان 10بازسازی سردخانه 
 بازسازی کارخانه فیبر بهترین 
 بازسازی کارخانجات آسفالت سازی 
 بازسازی صابون سازی خرمشهر 
  متر در آبادان 5000بازسازی احداث انبار سوله به مساحت 
 بازسازی کارخانه اکوپ 
 بازسازی کانادا درای خرمشهر 
 بازسازی کارخانه قند بیستون باختران 
 بازسازی احداث انبار باختران 
 بازسازی معدن گچ ایران در استان ایالم  

 
 بازسازی و نوسازی واحدهای بزرگ صنعتی توسط وزارت صنایع 

 الف: بازسازی کارخانه نورد و لوله، پایساز اهواز شهید سلطانی 

پیشرفت عملیات بازسازی کارخانه نورد و لوله اهواز و کارخانه  
به شرح زیر انجام شده  13۶2پایساز شهید سلطانی تا پایان تیرماه 

 . (10) است
 های آزمایشگاهعملیات ساختمانی دیوار

 عملیات ساختمانی سقف آزمایشگاه 
 عملیات سخت کاری مهمانسرا 
 عملیات ساختمانی تعمیرگاه 
 تامین مصالح مورد نیاز جهت ادامه کار 

 های خسارت دیدهتعمیر سقف 
 زداییتعمیر کوره تنش 
 تعمیر ادوات برقی کارخانه 
 تعمیر رگالتور ها 
 تعمیر مخازن تحت فشار 

 ب: بازسازی کشتی سازی اروندان

 19۶2لیارد برنامه آن در تاریخ می 3هزینه بازسازی این کارخانه  
 مبادله شده است.

جهت اجرای طرحهای  13۶1وزارت صنایع سنگین در سال  
ریال هزینه کرد و در سال  83۶000 4۶1و  ۶00بازسازی جمع مبلغ 

ریال از محل اعتبارات بازسازی دریافت کرده  450000000  13۶4
رد تامین ماشین است. الزم به یادآوری است که این وزارتخانه در مو

های آالت مورد بازسازی و نوسازی مناطق جنگ زده همکاری
  (11) موثری نیز نموده است

 
اقدامات ستادهای بازسازی و نوسازی مناطق جنگ زده توسط 

 وزارت صنایع
 سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران

صورت برداری از اموال و اثاثیه و ماشین آالت شرکت  پایسا  -1 
ز و ترتیب حفاظت آنها تا روشن شدن تکلیف قطعی مالکیت 

 شرکت.

 برآورد خسارات ناشی از جنگ کارخانه ناوچه سازی اروندان -2

نفر داوطلب از واحدهای تحت پوشش به استان باختران  ۶اعزام  -3
 جهت همکاری در امر بازسازی

تکمیل و تنظیم برآورد خسارات ناشی از جنگ شرکت  -4
کشتیرانی فوالد بر و ارسال آن برای نخست وزیر به منظور 

 دادخواست دولت جمهوری اسالمی ایران بر علیه دولت عراق

تامین کفش ایمنی مورد درخواست کارگران کارخانجات نورد  -5
 لوله اهواز

رد لوله اهواز از طریق برطرف نمودن کمبود سوخت کارخانه نو -۶
 سیستم حمل و نقل خصوصی و دولتی و راه آهن دولتی

 نفر از داوطلبان شرکت ایران دوچرخ به استان ایالم ۶اعزام  -۷

 برآورد خسارت ناشی از جنگ به شرکت بروسنتا -8

بازسازی و راه اندازی کارخانه نورد لوله اهواز با همکاری  -9
 ورمسئولین و پرسنل کارخانه مذک
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بازسازی و راه اندازی کارخانه پایساز با همکاری مسئولین و  -10
 کارگران متعهد کارخانه مذکور.

بازسازی کارخانه لوله سازی خوزستان با همیاری مسئولین و  -11
 کارگران متحد کارخانه.

 
 سازمان صنایع ملی ایران

های مطالعاتی به مناطق جنگ زده به منظور راه اعزام گروه -1
 ازی واحدهای تحت پوشش سازماناند

 150شروع کار بازسازی کارخانه آجر و ماسه اهواز با ظرفیت  -2
 قالب در روز

پیگیری و برطرف نمودن مشکل مدیریت و راه اندازی خشک  -3
 های واحد آجر گیالرد شوشتر.کن

حل پاره ای از مشکالت کارخانه گچ رامهرمز و  ارائه طرحی  -4
 فیت این واحد تا دو برابربه منظور افزایش ظر

همکاری با کمیته تدارکات وزارت بازرگانی در زمینه تامین  -5
 آجر و سیمان مورد نیاز برای بازسازی مناطق جنگی.

نفر به کارخانه صابون سازی پارس خرمشهر جهت  50اعزام  -۶
 تمیز کاری و تعمیر کاری

ای برای واحدهتهیه طرح برای ایجاد سقف با استفاده از اسپایرول  -۷
 پیش ساخته و ارائه آن به وزارت مسکن.

اندازی کارخانه فارسیت اهواز با کمک  مسئولین بازسازی و راه -8
 و کارگران واحد مذکور.

 
 بانک صنعت و معدن

های مطالعاتی به مناطق جهت رفع اشکاالت و راه اعزام گروه -1
 اندازی واحدهای تحت پوشش.

وضعیت مالکیت پاره ای از واحدهای پیگیری و مشخص نمودن  -2
 تحت پوشش

پروژه  20جمع آوری اطالعات اساسی و کارشناسی در مورد  -3
 خسارت دیده.

و تهیه الگوی محاسبه عدم ها تنظیم نحوه محاسبه عدم النفع -4
 در سیستم بانکی.ها النفع

پیگیری مجوزهای الزم از شورای اقتصاد و شورای پول و اعتبار  -5
های های مالی بانک به صنایع استانشرایط توجیه کمک برای

 .3جنگ زده از محل اعتبارات تبصره 

استقرار اکیپ فنی بانک در استان به منظور بازسازی و راه   -۶
 اندازی کارخانجات نیک نوش و پاریزان

 
 سازمان صنایع کوچک

ق مناطهای تهیه لیستی از ماشین آالت و ابزار مورد نیاز کارگاه -1
 خسارت دیده.

تماس با اتحادیه ماشین سازان به منظور جلب همکاری آنها در  -2
 تهیه ماشین آالت داخلی.

پیشنهاد ضوابط مورد نیاز سازمان صنایع کوچک در رابطه با  -3
 های بالعوض به کارگاههای کوچک خسارت دیدهسقف کمک

وچک ک های صنعتیتنظیم و برآورد خسارات مستقیم به کارگاه -4
 جهت انعکاس در  دادخواست غرامت

پیگیری مسئله خرید ماشین آالت و ابزار کار  واحدهای  -5
های تجاری و خسارت دیده و مذاکره با سازندگان داخلی ماشین

موزائیک سازی و درخواست قیمت فروش به منظور عقد قرارداد 
 خرید

 صنایعتحویل تعدادی خودرو سواری وانت به ستادهای بازسازی  -۶
 های خوزستان و باختراناستان

های خسارت دیده و ضوابط تهیه ضوابط شناسایی کارگاه -۷
 واگذاری ماشین به صاحب آن ها

بازدید مسئول و چند نفر اعضای ستاد از استانهای باختران، ایالم،  -8
خوزستان به منظور بررسی مشکالت و ایجاد هماهنگی بیشتر با 

 های فوق. استانستادهای بازسازی صنایع 
 

 سازمان صنایع دستی ایران

ایجاد ارتباط با جهاد سازندگی و واحد اشتغال بنیاد امور  -1
مهاجرین جنگی در جهت هماهنگی الزم و استفاده از امکانات و 

 مقررات واحدهای مذکور در امر بازسازی

خرید مواد اولیه شامل پشم، خامه، نخل و ابزار و وسایل کار و  -2
نقلیه برای اجرای برنامه ایجاد درآمد و اشتغال برای جنگ  وسائط
 زدگان

کیلو خامه قالی از فارس و باختر آن برای مصرف  1۷50تدارک  -3
 های جنگیدر استان

 برای قالی و گلیم به استان کردستان ۶ارسال سه تار لوله نمره  -4

کیلوگرم پشم حالجی شده جهت  ریسیدن به  3۶۶8توزیع   -5
 ین روستاییان منطقه گیالنغرب جوانرود و کرنددست ب

کیلوگرم خامه ای گلیم و قالی بین خانواده هایی  102۷توضیح  -۶
 که زیر پوشش طرح قالی بافی و گلیم بافی قرار گرفته اند

دستگاه دار قالی و گلیم بافی که در مجموعه اواخر  10۷بازی  -۷
 491ی و گلیم بافی و نفر در رابطه با قال 10۷برای  ۶1دی ماه سال 

قطعه کلی تولید  40نفر در رابطه با خامه ای ایجاد اشتغال گردیده و 
 شده است.

 و دو زرع در استان خوزستان 1/5صد دستگاه دار قالی و گلیم  -8

 دستگاه دار قالی با مواد اولیه در خوزستان 30توزیع  -9
 

 ستاد بازسازی و نوسازی صنایع استان خوزستان

 دیده شهرهای آبادان و خرمشهرد از صنایع آسیببازدی -1

تهیه میزان خسارات و نحوه بازسازی صنایع آسیب دیده  -2
 شهرستان شوش

دیده سوسنگرد و تهیه مقدمات الزم برای بازدید از صنایع آسیب -3
 بازسازی

 حل مشکالت مربوط به آب و برق کلیه صنایع در اهواز -4

به کارخانجات یخ سازی علی  برآورد میزان خسارات وارده -5
شریفی موزاییک سازی حمادی آردسازی  داوود بیت موزاییک 
سازی برادران رضایی و موسی سلطانی برنجکوبی و آردسازی 

 محمدحسن هدایتی و طالب طرفی جالل
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بازسازی کارخانه حصیربافی با همت و همکاری برادران فنی  -۶
 سپاه شهر صنعتی البرز قزوین

کارخانه گاز اکسیژن آبادان با همت و همکاری بازسازی  -۷
 برادران فنی سپاه شهر صنعتی البرز قزوین

انجام پروژه گازرسانی شرکت رامین و راه اندازی دو دستگاه  -8
 گازسوز توسط واحد فنی سپاه قزوین

 برطرف نمودن نوسانات برق کارخانجات آجر جیل و جنگیه -9

های اه اندازی کلیه سردخانهاعالم آمادگی جهت بازسازی و ر -10
 آبادان و خرمشهر در صورت  تفویض اختیار

نظارت و پیگیری در کار بازسازی کارخانه آجر ماسه آهکی  -11
 حمیدیه و صابون سازی پارس خرمشهر

آقای سید کاظم علوی مجری در  400بازدید از سردخانه  -12
امر خرمشهر تهیه لیست ماشین آالت و لوازم مورد نیاز جهت 

 بازسازی

تحویل ماشین آالت مورد نیاز کارگاه نجاری آقای کاظم   -13
 بغالنی در آبادان

تهیه لیست خودروهای از بین رفته کارخانجات بلیط اهواز و -14
 مجتمع شیمیایی رازی 

اینچ به آقای حیدری در  4تحویل یک دستگاه موتور پمپ  -15
 های آجررابطه با بازسازی کوره

جهت برقراری مجدد توزیع سوخت کارخانجات و  کوشش در -1۶
های آجر که توسط اداره پخش شرکت ملی نفت ایران قطع کوره

 شده بود و برقراری مجدد توزیع سوخت

تهیه گزارش جامعی از خسارات وارده به کارخانه یخ شهید  -1۷
بهشتی خرمشهر و برآورد قطعات مورد نیاز برای بازسازی و شروع 

 (258: 13۶0ارخانه )گزارش اقتصادی،کار بازسازی ک

 تحویل لوازم و ماشین آالت به صنایع منطقه به شرح زیر: -18

)ده دستگاه چرخ خیاطی با دینام به ده کارگر  دشت آزادگان 
خیاطی( سه دستگاه پرس و سه دستگاه ساب بازوی به سه کارگاه 

دستگاه سوخت پاش با فیکس پارت به دو  11موزاییک سازی و 
 د تولید آجر.واح

اینچ به دو کوره آجر سنتی و یک  4)دستگاه موتور پمپ  اهواز 
 دستگاه اره نواری و یک دستگاه خم کن به قرارگاه کربال(.

)یک دستگاه چرخ خیاطی به یکی از صاحبان خیاطی ها،  آبادان 
های راه اندازی یک دستگاه ماشین ریسندگی به یکی از  نجاری

 شده(.

های خیاطی راه ه چرخ خیاطی به یکی از کارگاه)یک دستگا شوش 
 اندازی شد(

 )دو دستگاه چرخ خیاطی به صاحبان حرف(  خرمشهر  
 

 ستاد بازسازی و نوسازی کل صنایع استان کردستان

تهیه لیست خسارات وارده به کارگاه آجرپزی و برآورد میزان  -1
 خسارات وارده به کارگاه  مزبور

های آرد سازی ات وارده به کارگاهبررسی و برآورد خسار -2
 شهرستان سقز و واحدهای یخ سازی و گچ پزی موجود در منطقه

های خسارت دیده اقدام نسبت به تامین ماشین آالت کارگاه -3
 نجاری استان کردستان. 

 
 تالش برای کاهش خسارات جنگ
 بهم چیز همه شد که جنگ»محمد جعفری ) فرماندار آبادان(: 

 کلیه شهرداری. شهر از مردم خروج برای کردیم ریزی برنامه. خورد
 و بردارند را وسایلشان که داد قرار مردم اختیار در را هایش ماشین
 اتوبوس برای فارس استانداری از حتی.  کامیون اتوبوس،. بروند

 رسوا را را قائمی اهلل آیت پرورشگاه های بچه اول ما که فرستادند
 ساتوبو ایستگاه مجسمه فلکه در. فرستادیم شیراز به و کردیم

 و رساند می ماهشهر به و کرد می سوار را مردم که بودیم گذاشته
. مرساندی می چوئبده به را مردم شد بسته راه که بعد. گشت برمی

 دهیدب خواهد می بنزین هرکس بودیم گفته بنزین پمپ مسوولین به
 بشکه نفت شرکت از. شود بمباران بنزین پمپ بود ممکن چون. برود

. دادیم می بنزین مردم به 3 ایستگاه در و کردیم بنزین از پر و گرفتیم
 هتخلی حدودی تا را شهر ترتیب این به. رفت داشت ماشین هرکس
« .بود خمپاره اصابت مورد هم شد می بمباران هم شهر چون. کردیم

(12) 
 هنوز بینید می که را پاالیشگاه»محمد جعفری ) فرماندار آبادان(: 

 اختس می سنگر که بود مهندس. نشد حفظ سادگی این به سرپاست
 پاالیشگاه های بچه از سوری موسی. دارد نگه را تجهیزات که

 تجهیزات جمله از ببرند، چوئبده راه از را تجهیزات که شد مسوول
 بچه آن از بعد .بود مانده آبادان پاالیشگاه در که کنگان پاالیشگاه

 محاصره خط که کنیم درست ای جاده توانیم می ما گفتند جهاد های
 به تا زنیم می جاده یک خضر از که صورت این به. بزنیم دور را

 و تهران فارس، خوزستان، جهاد. برسیم ماهشهر جاده 1۷ کیلومتر
 درست ماه یک از کمتر در را جاده و کردند همکاری اصفهان
 شهرداری جاده این احداث از بعد. درآمدند ها عراقی پشت و کردند

 خارج را تجهیزات تا داد قرار پاالیشگاه اختیار در را هایش کامیون
 می تخلیه امیدیه بردند می بود، شده آسانتر کار دیگر. کنند

 (13«).کردند
 

 بازسازی خسارت های جنگ
» : (وزیرینخست روستایی -کشاورزی بخش مشاور) بشارتی جلیل
 از پس دشمن بود؛ شهری بمباران ما مهم مشکالت و مسایل از یکی

 وسیله به می شد متحمل منطقه نبرد در که متعددی شکست های
 هب ستاد کشید. قسمت هایی از می جبهه پشت به را جنگ بمباران،

 مناطق بمباران روی داشتند وظیفه بارسازی، و نجات و امداد های نام
 شلیک ایران به موشک 500 حدود دشمن مجموع در. کنند کار شده
 بمب گردید. هر شلیک تهران به فقط موشک 200 تعداد که کرد

ه شکست مردم منازل های شیشه شعاع آن در که داشت تخریبی شعاع
 این کار اولین. کردیم می هم مهم این برای فکری باید ما و می شد

 نفوذ دمع و ها پنجره پوشاندن برای هایی پالستیک بالفاصله که بود
 که بود شیشه تهیه دوم کار دادیم، می قرار مردم اختیار در سرما

 اجح. بودند کار این مسئول تهران شیشه اتحادیه و امام امداد کمیته
 را کار این تهران، شیشه اتحادیه رئیس قنبری آقا حاج و استادی آقا
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الماس  گفت، و زد زنگ من به استادی آقای روزی. دادند می انجام
 از بایست می الماس بکن. کاری شده تمام ها شیشه برش برای ما

 اب که هایی هماهنگی با بنابراین می شد تأمین سرعت به و خارج
 هاشمی مهدی توسط شد مرکز( )ستاد ایرانبدی آقای و طاهری آقای

 غذایی، مواد شد. تأمین آورده آلمان از موردنیازمان الماس رفسنجانی
 مانز آن در ما که) آب قطعی برای سیار تانکرهای بوسیله آب تأمین

 تأمین و گاز کپسول تأمین کنیم(، حفر چاه زیادی تعداد شدیم مجبور
 خصوص در که بود اقداماتی از نیز و ... احمر هالل سوی از چادر

 کار پای دولت که می کردند احساس شد. مردم می انجام ها بمباران
نمی  ترک را تهران همین خاطر به. می شود کنترل شرایط و است

 (14«)کردند.
 »محمود امینی کافی )ستاد پشتیبانی جنگ استانداری تهران(: 

 امکانات و ستاد بود خورده موشک که محل همان در بالفاصله
 شعاع تا خورد می موشک یک وقتی. کرد می فراهم رسانی کمک
 توق اسرع در امداد کمیته. شد می شکسته ها شیشه همه متر پانصد

 ادافت می اتفاق گاهی حتی. کرد می نصب رایگان را ها شیشه تمام
 شد می انجام موشکی حمله تهران به بار چهار تا روز شبانه در که

 برمی. کند نصب را ها شیشه همه تا داشت آمادگی امداد کمیته و
 شهرداری با. بود دیده کلی آسیب که هایی ساختمان آن به گردیم
 های نخاله بالفاصله تهران شهرداری که بودیم کرده هماهنگ تهران

 قبلی بنای زیر تاحد را ساخت پروانه و کند تخلیه را ها تخریب
 ثالم کسی اگر اما. کند صادر افراد این برای جانبی های هزینه بدون

 بگیرد متر چهارصد خواست می االن و داشت بنا زیر متر دویست
 می موشک ای منطقه وقتی. پرداخت می باید را مازادش هزینه
 گزارش و رسیدگی برای نفره یک ما های کارشناس خورد

 ودش احساسات تابع نفر یک بود ممکن چون رفتند، نمی کارشناسی
 ما. دبنویس باال را رقم و شود تطمیع یا و بگیرد قرار تاثیر تحت و

 برای هم زمان. بودیم کرده تقسیم نفره سه های گروه به را نفر پنجاه
 ات بود الزم اگر آمدند می که صبح از نبود مطرح افراد از یک هیچ

 انگیزه با و صادقانه عموما. کردند می کار و ماندند می شب دوازده
 و بکنند خدمت مردم به که بود این شان و هدف کردند می کار

 کرده آمادگی اعالم هم ناظر مهندسین. بکنند حل را مردم مشکالت
 نهنمو این و بگیرند عهده به را اینها کار نظارت رایگان که بودند

. دش نمی منظور هم شان سهمیه جزء گرفتند می عهده به که نظارتی
 با منتها کنیم محول مردم خود عهده به را کار کردیم می سعی

 پول و کردیم می گزارش مالی امور به آنی را خسارت مبلغ حمایت
 می مردم اختیار در مصالح هم ما انبار. گذاشتند می اختیارشان در

 بود، کاری که هرجا و بودند فعال هم درودگران اتحادیه. گذاشت
 اختند،س رفتندومی می کردند می کمک رفتند می که بایستی مثال
 اتحادیه. ساختند می مناسب قیمت همان با گزاف قیمت با نه ولی

 آسیب این و بودند فعال ما ستاد کنار در هم فروشان أهن و آهنگران
 هماهنگ هم بازرگانی کل اداره با. کردند می کمک را دیدگان

 خواهیم می ها ساختمان این برای ما که را مصالحی که بودیم کرده
 و ینب بودن باال علت به که بودند ای عده. بگذارند اختیار در سریع

 به بخواهیم ما که نداشتند را کاری هیچ توان دیگر علت هر یا
 ریباتق .بود مؤثر خیلی امام امداد کمیته اینجا در کنیم محول خودشان

 به شده تخریب و دیده آسیب های ساختمان تمام سال دو ظرف
 همه و شد آماده سابق از بهتر و شده نوسازی و شده بازسازی حالت
 (15«)کردند. پیدا اسکان مردم

محمد جعفری )فرماندار آبادان( اما به تفاوت نگاه مدیریت دولتی 
دولت در انجام امور اجرایی اشاره و چالش بر سر میزان دخالت 

 هک کنید فرض. کرد می اذیت را ما مسئله این خیلی موقع آن» دارد: 
 صورت به را عشایر جاده پل ساخت و بود آمده عشایر امور اداره
 نجاما فقط امانی که گفتند می بیشتر یعنی داد؛ می انجام داشت امانی

 کارگر بدهد؛ انجام دولت: گفتند می که بود طور این جو: بدهیم
 تگرف می را این انرژی ما. دهد انجام امانی و بگیرد را مصالح بگیرد،

 فت؛گر شکل دولتی اول بازسازی، ستاد مثال. بود غلطی روش یک و
 آمد، سنگین ماشین زیادی تعداد. انبار درست کردند آمدند یعنی

سیستم  را اش همه و کردند درست انبار مصالح، دادند، امکانات
 دهخور یک و بود امتی بچه مقدار یک مسئولش کرد؛ درست دولتی
 راننده. کرد می فکر چپ موقع آن هم دولت و کرد می فکر چپ

 و وانت انندهر بر، انبار، شیشه کار بتونه گرفتند؛ بر شیشه گرفتند؛
 ولتید تا گرفتند را مصالح و کارگر و امکانات تمام فالن ... و فالن
 اینکه جای به بکنند، کاری خواستند می که جا یک. دهند انجام
 خب! کشید؛ می طول ماه دو شود، انجام مردم توسط ای هفته یک
! شد می درست اسناد وانت وانت همچنین. شدند می ناراضی مردم
 الحمص سری یک و گرفت می پولی راننده مثال بود؛ شده ایجاد فساد
 فکرش مقدار یک آمد که بعدی استاندار و برد می دیگری جای هم

 ،هستند ناراضی مردم است، خراب اوضاع که گفتم او به بود راست
 مشکل دهند، می پول دارند قیمت برابر دو آیند می در باال ها هزینه

 از خارج مردم و شود می اجرا دولتی دارد کارها همه که است این
 :گفت. دو و شصت سال دوم نیمه در بعد، ماه یک هستند، سیستم

 باالخره بگیری، اش عهده به هم خودت باید فهمیدی را این که شما
 مشدی ایشان مقام قائم و انداختیم راه را بازسازی ستاد و کرد اجبار

 کمیته ... چند و بخشداری و استانداری هر در. کردیم شروع و
 اردو خسارت که جا هر در گفتیم و کردیم درست مختلف تخصصی

 صورت خورده خسارت چقدر اینجا مثال که کنید برآورد شده
 که دبنویسی داشتند، نیاز هم دیگری چیز یا لودر اگر و کنید، جلسه
 هم را دولتی مصالح. دهیم می آنها به ارزانتر ما و خواهند می چقدر

 ینهاا گفتیم و کردیم درست مصالح بانک یک و دادیم شهرداری به
 عمارم کنید؛ شروع خودتان شما که گفتیم هم ملت به. بفروشید را

 را چک سطق قسط کردید، پیشرفت که وقتی و بگیرید بنا بگیرید،
 شروع ملت هم بعد چک، به شد تبدیل اسناد همه آن دهیم، می

 و اه بخشداری فنی دفتر خواهید، می فنی چیز اگر گفتیم کردند؛
 و کنید تقاضا بروید مثال! شماست اختیار در همه ها شهرداری

 است، یادم. بگیرید خودتان هم معمار کشند، می نقشه برایتان
 واردی: گفت می و آمد می نفر یک مثال رفت باال که کارها سرعت

 هزار چهارصد مثال و کردید حساب شما خورده، ترک من خانه
 ساختمان کل من که دهید می اجازه بدهید من به خواهید می تومان

 چه بله،: گفتم بدهید؟ را تومان هزار چهارصد شما و کنم خراب را
 به پولی ما االن اما کردند می تعمیر رفتند می موقع آن. دارد اشکالی

 از کند. یکی کار چه که داشت اختیار خودشان و دادیم می آنها
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 و داقتصا که بود این رفت کاله سرمان و کردیم ما که اشتباهاتی
 .انداختیم دولتی سیستم در را بازسازی بخصوص و جنگ مدیریت

 در و شد کشیده مجلس به بعدش سال چند در بازسازی ستاد همان
 مقدار یک جبهه و جنگ زمان در اگر. بود شده ایجاد فساد آن

 شد، می تری مردمی مدیریت مدیریت، و شد می بازتر دستمان
 (1۶) «.شد می انجام بهتر کارها و ریزی برنامه مطمئنا

تفاوت قیمتهای دولتی و ابراهیمی اصل )استاندار ایالم( نیز به وجود 
بازار آزاد و شائبه شکل گیری رانت بخصوص در هنگام پرداخت 

 بود، استثنایی ما استان»خسارت به بخش خصوصی اشاره دارد: 
 در و بود شده شروع جنگ زمان در مسکونی واحدهای بازسازی
 و دولت و شدند بازسازی مختلف روستاهای مختلف استانهای
 واحد هر. کردند می کمک منازل بازسازی برای مختلف نهادهای
 دید می خسارت جنگ از و شد می بمباران ماشینی هر و مسکونی

 رد. داشت تفاوت آزاد قیمت با دولتی قیمت زمان آن. شد می کمک
(. 1۷رفت) می فروش به کاالها دولتی قیمت برابر دو آزاد بازار

 یبرا جنگ در که خساراتی. بود استانداران اختیار در ماشین حواله
 که بود سنگین های ماشین خسارات کرد می ایجاد مشکالت ما

 جبران. رفت می بین از جنگ در و کرد می اعزام خصوصی بخش
 هایی تریلی کردیم برآورد. بود سخت پول دادن با ها خسارت این
 آن جای ،بود شخصی و نبود دولتی و بود رفته بین از شکل این با که

 پول نظر از. شود صاف خسارت تا شد می داده پیکان حواله چند
 هب مربوط ها خسارت برای فشار بیشترین .داشت وجود مشکل نقد

 در و بود آمده بیرون از خصوصی بخش از که بود آالتی ماشین
 «.بود رفته بین از جنگ

 
 تالش برای خودکفایی صنایع

 راههم عموم نیاز مورد پنیر تن صد هزار زمانی»شافعی )وزیر صنایع(: 
 جخار از گزاف هزینه و دارسردخانه کانتینرهای با نمک و پنیر آب

 هک ایشان. فرستادیم وزیر تخست برای و تهیه گزارشی. شدمی وارد
 قتو وزیر زالی دکتر اتفاق به نشستی بود شده حساس موضوع به

 او به زالی دکتر همکاران. داد ترتیب همکارانش و کشاورزی
. شود داده هاییکارخانه چنین احداث اجازه اگر بودند داده گزارش

 تدریج به هاکارخانه آن ندارد، وجود کشور در کافی شیر چون
 نحیف صنعت ترتیب این به و شد خواهند شیرخشک واردکننده
 شیر که بود این ما حرف. دید خواهد آسیب پیش از بیش گاوداری

 ودوج آوریجمع سیستم ولی شود،می تولید کشور در کافی قدر به
 شنیدن از پس وزیر نخست. است اندازیراه قابل هم آن که ندارد

 دحدو مبلغی خود اختیار در ارز از کرد موافقت طرفین هایاستدالل
 اصاختص پنیر تولید صنعتی هایکارخانه احداث به دالر میلیون 45

 باعث دیگران و صنایع وزارت بعدی هایپیگیری و اقدام این. دهد
 مازاد بلکه شود، نیازبی واردات از تنها نه کشور زود خیلیشد 

 (18« )کند پیدا نیز ظرفیت
 از عدب استثنا بدون صنایع تمام تقریبا»غفوری فرد )وزیر نیرو(: 

 قبل مثل صنایع هنوز 13۷0 سال تا شاید بودند، رکود دچار انقالب
 رکود در هم روز یک برق و آب صنعت ولی. بودند نشده انقالب از

 یباال بودم من که سالی چهار آن .داشت هم سریعی خیلی رشد و نبود

 موجود رقم و عدد با اینها همه بود. برق و آب صنعت رشد درصد 9
 تولید چقدر فروختیم، چقدر کردیم، کسب درآمد چقدر. است

 از رشد متوسط االن همین داشتیم، سوخت مصرف چقدر کردیم،
 در کنید حساب شما .است درصد هفت باالی االن تا انقالب اول

 ساده. بودند خارجی همه پیمانکارها که حالی در و تحریم حالت
 ساده کوچک های دکل که ولت کیلو ۶3 های برق های دکل ترین

 که است جالب. بود خارجی پیمانکار دست اینها همه هستند، ای
 فعال خیلی ها کمونیست و دموکرات و کومله که کردستان در

 فتمگ اول آمدم من! بودند آورده کمونیست کشور از پیمانکار بودند،
 وات، کیلو 123 بعد. ایرانی پیمانکار فقط وات کیلو ۶3 خط که
 بعد. افتاد اتفاق مرور به. وات کیلو 400 بعد وات، کیلو 230 بعد
 می برق چراغ تیر باالی که هایی این وات، کیلو بیست موقع آن

می  اردو کشور از خارج از بد بسیار بسیار کیفیت با ها این. گذارند
 ۶3 بعد ساختیم، را اینها ایران در و کردیم شروع را ها این ما. شد

 ۷50 روی داریم االن و وات کیلو 400 بعد 230 بعد ،120 بعد کیلو،
 یروگاهن سراغ بعد. بکنیم صادر توانیم می و کنیم می کار وات کیلو

 ازیگ نیروگاه آن، ترین ساده و اولین که نیروگاه نصب و رفتیم ها
 نصب شیروان در رفتیم را نیروگاه چند بار اولین برای ما. است

 ایرانی با قطف گازی نیروگاه نصب گفتیم بعد. بگیرند یاد که کردیم
 نیروگاه نصب آن، از بعد. شد انجام سال چهار در اینها همه. ها

 تدس به که بود بخاری نیروگاه اولین قزوین، رجایی شهید بخاری
 تا را نیروگاه مختلف های قسمت ساخت بعد. شد نصب ها ایرانی
 ادامه آمدم، من که بعد و ساختند می داشتند بودم من که زمانی
 بود کارهایی ها این. بود ساخت حال در هم ژنراتورهایش و داشت

 ینتر ابتدایی با نبود هم تحریم اگر. شد انجام تحریم زمان در که
 (19« ).دادیم انجام عالقه و عشق با فقط را کارها این ما ها وسیله

 
 نتیجه گیری 

 ضرورتها و خدمات درباره تحقیق بخش اول سوال به پاسخ در
 دولتی مدیران به روایت جنگ نیازهای به پاسخ در صنایع وزارت

ن می توا و گرفت قرار تحلیل مورد گفتگو با مطلعین قالب در
محورهای ضرورتهای وزارت صنایع در زمان جنگ تحمیلی را 
مواردی دانست که موجب وارد آمدن خسارات عمده به بخش 
صنعت و بقیه بخشهای کشور بوده اند که در دو محور کلی بدانها 

 پرداخته شد که عبارتند از : 
 برآورد خسارات مالی جنگ تحمیلی  -1
 معدن در جنگ تحمیلی  برآورد خسارات بخش صنعت و -2

مجموعه خسارات وارده بر کشور و بخش صنایع از مهمترین 
ضرورتهای وزارت صنایع در پاسخ به نیازهای جنگ تحمیلی میباشد 

 (20که بدان پرداخته شد . )
 ضرورتها و خدمات درباره تحقیق بخش دوم سوال به پاسخ در

 دولتی مدیران به روایت جنگ نیازهای به پاسخ در صنایع وزارت
ن می توا و گرفت قرار تحلیل مورد گفتگو با مطلعین قالب در

محورهای خدمات وزارت صنایع در زمان جنگ تحمیلی را 
 برشمرد:
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اقدامات وزارت صنایع و معادن به منظور تقویت بنیه دفاعی  -1
 کشور . 

 فعالیت شرکتها در پاسخ به نیازهای جنگ تحمیلی -2
 گ وزارت صنایع و معادن اقدامات معاونت جن -3
 اعزام نیروی وزارت صنایع در دوران دفاع مقدس -4
بازسازی و نوسازی صنایع بخش خصوصی توسط وزارت صنعت  -5

 و معدن 
بازسازی و نوسازی وحادهای بزرگ صنعتی توسط وزارت  -۶

 صنایع 
اقدامات ستادهای بازسازی و نوسازی مناطق جنگ زده توسط  -۷

 وزارت صنایع
 تالش برای کاهش خسارات جنگی -8
 بازسازی خسارات جنگی -9

 تالش برای خودکفایی نظام  -10
درباره خسارت جنگ بر بخش صنعت به شکل مستقیم و 
غیرمستقیم برآوردهایی انجام شده است و دستاوردهای صنعت 
نظامی در زمینه تولید ملزومات جنگی نیز مورد اشاره قرار گرفته 

مدیریت جهادی در وزارت صنایع در زمان است اما در زمینه 
جنگ، داده ها اندک و پراکنده بود و امید است در تحقیقات بعدی 

 به آنها پرداخته شود.
 پیشنهادات

درباره خسارت جنگ بر بخش صنعت به شکل مستقیم و 
غیرمستقیم برآوردهایی انجام شده است و دستاوردهای صنعت 

جنگی نیز مورد اشاره قرار گرفته نظامی در زمینه تولید ملزومات 
است اما در زمینه مدیریت جهادی در وزارت صنایع در زمان 
جنگ، داده ها اندک و پراکنده بود و امید است در تحقیقات بعدی 

 به آنها پرداخته شود.
به طور کلی موضوع صنعت و جنگ از دو رویکرد بسیار حائز 

مها و دیدگاه های جدیدی اهمیت میباشند و الزم است در آنها پارادای
به وجود آید و از منظرهای مختلف و متفاوت و متنوع به این دو 

 موضوع نگریسته گردد . 
محققان میتوانند تاثیرات جنگ بر صنعت را در بازه کوتاه مدت 
مورد بررسی قرار دهند و از لحاظ آسیب شناسی ، موقعیتهای مشابه 

ن چنینی جلوگیری به عمل را پیش بینی نموده و از بروز حوادث ای
 آورند . 

همچنین آنان میتوانند تاثیرات جنگ بر صنعت را در بازه بلند مدت 
مورد بررسی قراردهند و مولفه های اساسی رشد و پیشرفت کشور 
را استخراج نموده و با الگوسازی و شبیه سازی ، نهضتی را به وجود 

 تاثیرات مثبت آورند که بدون ایجاد شرایط جنگی ، همواره بتوان
 شرایط سخت را به وجود آورد . 

همچنین محققان میتوانند تاثیرات صنعت بر جنگ را در بازه کوتاه 
مدت مورد بررسی قرار دهند و شرایط مختلفی را که به وجود می 
آید و باعث میگردد کشور عزیزمان ایران مطمح نظر دشمنان گردد 

یران ا کشوراختاری از شناسایی کامل شده و جلوی هر گونه ضعفی س
گرفته شود تا همواره مولفه هایی را استخراج نماییم که زیرساختهای 

با قدرت و اقتدار بیافرینند و باعث ثبات کشور در منطقه و در 
 عرصه جهانی و بین المللی باشد . 

همچنین آنان میتوانند تاثیرات صنعت بر جنگ را در بازه بلند مدت 
مولفه های مهم در این زمینه که زمینه  مورد بررسی قراردهند و

 . ند مدت تری است را به وجود آورندسازی تحقق چشم اندازهای بل
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