
مبناى اختالف نظر درباره نرخ مبادله دالر چه 
بود آقا؟

ارزى  درآمد  و  رفت  باال  نفت  قیمت  که  این  از  بعد 
موقع  این  در  شد،  برابر  چهار  تقریبا  باال،  رفت  ما 
که  شد  گرفته  تصمیم  داشتیم  ما  که  هایى  برنامه 
اینها تجدید نظر بشود، برنامه پنجساله و آمدند در 
را  عمرانى  هاى  هزینه  و  کردند  تجدید  سال  همان 
تقریبا براى سه سال بعدى سه برابرش کردند، براى 
کار  این  نتیجه  برابر.  دو  تقریبا  شد  سال  پنج  مدت 
برویم  سریع  خیلى  خواستیم  وقتى  ما  که  شد  این 
جلو و چون امکانات این مقدار هزینه را نداشتیم با 
توجه به زیربناهایى که در کشور وجود داشت، اگر 
و  نداشتند  ظرفیت  بنادر  کردید  مى  وارد  کاال  شما 
راه آهن و یا جاده ها نمى توانستند این را بکشند. 
در  بکنید  بیشترى  ساختمان  خواستید  مى  شما  یا 
و  نداشت  وجود  غیره  و  ساختمانى  مصالح  کشور، 
زیاد  را  خرج  دولت  طرفى  از  مسایل.  قبیل  این  از 
کرد و از طرف دیگر supply عرضه کاال ها به حد 
وجود  به  تعادلى  عدم  کشور  در  بنابراین  نبود.  الزم 
آمد و تورم شروع کرد تشدید پیدا کردن. براى این 
فکر  موقع  آن  در  بشود  گرفته  تورم  این  جلوى   که 
مى کردند چون مقدار کاالهایى که در ایران مصرف 
دالر  قیمت  اگر  بنابراین  آید  مى  خارج  از  شود  مى 
بیاید پایین و قیمت ریال برود نسبت به دالر باال، در 
آن صورت قیمت ها ارزان مى شود و این جلوى تورم 
را مى گیرد. مردم مى توانند فرض کنید تلویزیونى 
که مى خرد یا این اتومبیلى که مى خرد که قطعاتش 
از خارج وارد شده یا کاالهاى دیگر، ارزان بخرند و 
مصرف بکنند و به این ترتیب جلوى تورم تا حدى 
گرفته بشود. و البته در تئورى اقتصادى هم وجود 
ارزى  تعادل  عدم  که  کشورهایى  معموال  که  دارد 
دارد  ارزى  مازاد  که  کشورى  آن  کنید  فرض  دارند 

اقتصادش،  در  بشود  ایجاد  تعادل  که  این  براى  این 
کشورى  آن  یا  برد  مى  باال  را  خودش  پول  قیمت 
 که برعکس کمبودى دارد در مبادله ارزى خودش، 
مى آید قیمت پول خودش را پایین مى آورد، قیمت 
ارز خارجى را مى برد باال که به این ترتیب مردم کم 
کاالهاى  خارجى،  کاالهاى  خرید  براى  بکنند  خرج 
جدیدى  تعادل  نوع  یک  ترتیب  این  به  شده،  وارد 
به وجود بیاید؛ این هم مبناى تئوریش. ولى شرایط 
ایران یک شرایط دیگرى بود ما دردى که داشتیم، 
درد ما ناشى از این بود که دولت آمده بود بیش از 
حد امکان تعهداتى به وجود آورده بود براى خودش، 
اگر  امروز  که  شد  مى  زیادى  خرج  و  اجتماع  براى 
چنانچه ما قیمت دالر را مى آوردیم از هفت تومان 
آینده از  سال  مى بایستى  باز  تومان،  و نیم به پنج 
باز  تومان  سه  کنید  فرض  روى  بیاوریم  تومان  پنج 
بیاوریم پایین تر. بنابراین پایین آوردن قیمت دالر و 
باال بردن قیمت ریال مساله گرفتارى هاى اقتصادى 
و  بود  قضیه  طرف  یک  این  کرد.  نمى  حل  را  ایران 
از طرف دیگر چنین کارى تاثیر داشت از یک طرف 
در صادرات ما و از یک طرف در تولیدات ما. البته 
که  نداریم  صادراتى  چنان  ما  گفتند  مى  افرادى 
آمد  قیمتش  دالر  کنید  فرض  هاى  قیمت  این  اگر 
کنید  فرض  چقدر،  بکنیم.  صادر  نتوانیم  ما  پایین، 
این  داریم،  صادرات  دالر  میلیون  هشتصد  هفتصد 
هم از بین برود در مقابل بیست میلیادر دالرى که 
از  است  ممکن  و  نیست  چیزى  گیریم  مى  نفت  از 
دالر  میلیون  ششصد  بیفتد  دالر  میلیون  هشتصد 
خواستیم  مى  ما  که  صورتى  در  ندارد.  اشکالى 
البته  این  بکند.  پیدا  توسعه  روز  به  روز  ما  صادرات 
این  اگر  که  بود  تحمل  قابل  صادرات  روى  تاثیرش 
ولى  شد،  نمى  هیچى  رفت  مى  ازبین  هم  صادرات 
به آینده ایران، تاثیر داشت نسبت به آینده ایران که 

ما مى خواستیم خودمان را از اتکاء به نفت بکشیم 
آمدید  مى  شما  تولیدات،  نظر  نقطه  از  ولى  بیرون. 
ارزانتر  را  خارجى  کاالى  دالر،  نرخ  آوردن  پایین   با 
مى کردید. دیگر در ایران کاالى داخلى نمى توانست 
رقابت بکند با کاالى خارجى. ما رفته بودیم دنبال 
ایجاد ماشین آالت، دنبال ایجاد صنایع مادر، دیگر 
اینها هیچوقت نمى توانستند رقابت بکنند، اقتصادى 
از  که  کاالهایى  مقابل  در  طرحهایى،  چنین  باشند 
این بود وضع و گرفتارى که  خارج وارد مى شوند. 
مساله  این  موقع قرار شد که به  ما داشتیم. در آن 
رسیدگى بشود؛ در شوراى اقتصاد چنین تصمیمى 
گرفته شد. من رییس بانک مرکزى بودم و مسئول 
انصارى  هوشنگ  آقاى  اقتصاد  شوراى  در  و  ارزى 
حسنعلى  آقاى  هم  معاونشان  اقتصاد،  وزیر  بودند 
مهران بودند که صاحبنظر بودند در این مطالب، و 
آبادى  نجم  آقاى  بودند،  دیگر  اقتصادى  وزراى  بعد 
که وزیر صنایع بودند و آقاى مهدوى وزیر بازرگانى 
بودند، آقاى مجیدى هم وزیر مشاور و مسئول امور 
سازمان برنامه. در عین حال آقاى اصفیاء هم به این 
رسیدگى  عمرانى  و  اقتصادى  مسائل  مسایل،   قبیل 
عضو  اینها  بودند.  مشاور  وزیر  ایشان  کردند؛  مى 
وزیر  نفر،  دو  یک  اضافه  به  بودند،  اقتصاد  شوراى 
انرژى و آب و برق و همچنین وزیر کشور که آموزگار 
بود. ولى با این که وزارت کشور مسائل اقتصادى را 
به عهده نداشت، ایشان هم عضوش بودند. ولى در 
جلسه اى که در دفتر آقاى انصارى براى رسیدگى 
کرده  سعى  آن  در  که  شد  تشکیل  مساله  این  به 
به  نسبت  دانستند  مى  که  آموزگار  جمشید  بودند 
این مساله حتما نظر مخالفى خواهد داشت، ایشان 
را گذاشتند کنار و جلسه اى بود که وزیر دارایى و 
و  اصفیاء  آقاى  کردم،  اشاره  آنها  به  که  آقایانى  این 
مهران و نجم آبادى و مجیدى و مهدوى، مذاکراتى 

درسهایى از تاریخ 
مبناى کاهش یا افزایش نرخ دالر

محمد یگانه فرزند حاج محمد اسماعیل شکرچى که بعدا به یگانه تبدیل 
التحصیل  فارغ  او  بود.  پهلوى  محمدرضا  حکومت  دولتمردان  از  شد، 
از  و  است  امریکا  کشور  در  کلمبیا  دانشگاه  و  تهران  حقوق  دانشگاه 
بخش هاى  در  یگانه  محمد  گردید.  متحد  ملل  سازمان  وارد   1949 سال 
مختلف اقتصادى در حکومت محمدرضا پهلوى مشغول به کار گردید که 
مهمترین آن ها رئیس کل بانک مرکزى، وزیر آبادانى و مسکن (1348)، 
دوره  بود.  امامى  شریف  دولت  دارایى  وزارت  و  هویدا  کابینه  مشاور  وزیر 
مسئولیت ایشان در بانک مرکزى مصادف با افزایش قیمت نفت و افزایش 
قابل توجه و چهار برابرى درآمدهاى ارزى حاصل از فروش نفت بود. در 
و  عمرانى  بودجه  و  کشور  بنایى  زیر  امکانات  بین  تعادل  عدم  دوران  آن 
از  و  ارزى،  منابع  این  کرد  هزینه  براى  متناسب  برنامه  و  امکانات  فقدان 

گردید.   تورم  تشدید  به  منجر  دولت،  جارى  هاى  هزینه  افزایش  طرفى 
تورم،  افزایش  از  جلوگیرى  براى  زمان  آن  در  پیشنهادى  راههاى  از  یکى 
کاهش ارزش برابرى دالر در برابر ریال و در واقع ارزان کردن دالر بود. 
به  نظر  هستیم.  آن  شاهد  کشور  در  شکلى  به  نیز  امروز  که  موضوعى 
در  فعلى  دوره  با  دوره  آن  در  کشور  در  مطرح  مباحث  از  برخى  مشابهت 
ارتباط با نحوه برخورد با  نرخ ارز و رابطه آن با تورم، بخشهایى از کتاب 
خاطرات ایشان را انتخاب کرده ایم که تقدیم مى گردد. کتاب خاطرات 
دانشگاه  خاورمیانه،  مطالعات  مرکز  توسط  یگانه'  'محمد  حال  شرح  و 

هاروارد و به صورت گفت و گو تنظیم شده است.
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شد در این باره و اصفیاء معموال گوش مى کرد. در 
این مذاکرات نظر خودش را سعى مى کرد وقتى که 
تمام مسایل مطرح شد بگوید، و سعى بکند نظرها 
را به همدیگر نزدیک بکند و اینها. بنابراین در این 
جلسه مطلبى نگفت. مجیدى فکر مى کرد که حرف 
بانک مرکزى صحیح است و به صالح کشور نیست، 
اقتصاد  و  صنایع  ورزاى  دیگر،  اقتصادى  وزراى  ولى 
اینها  اقتصاد،  وزیر  رهبرى  به  بازرگانى  همچنین  و 
جلسه  آن  پایین.  بیاید  قیمتش  دالر  خواستند  مى 
به جایى نرسید و به نخست وزیر گزارش شد. جلسه 
بعدى داشتیم در منزل مجیدى، صبح روز جمعه و 
در آنجا فشار خیلى خارج از حد و خارج از نزاکت به 

رییس بانک مرکزى شد و حتى
از جانب کى؟

وزیر  من  بله   " که:  انصارى،  هوشنگ  جانب  از 
کشور  اقتصادى  امور  مسئول  هستم  اقتصاد 
مرکزى  بانک  و  بشود  عملى  این  خواهم  مى  و 
بکند".  اجرا  را  دستورات  این  است  موظف  هم 
را  مرکزى  بانک  طرف  که  حدى  تا  هم  مجیدى  و 
مى گرفت همان در منزل خودش مورد تهدید قرار 
من   گرفت که آقاى انصارى به ایشان گفتند که: " 
مورد  این  در  بکنم  روشن  را  تو  تکلیف  خواهم  مى 
که شما چه دارید مى گویید و پوزیسیونتان به طور 
دقیق چه هست و غیره". البته تمام مسئولیت را در 
سازمان  به  اصال  این  که  گرفتم  عهده  به  من  اینجا 
دارند  نظرى  هر  هم  ایشان  نیست،  مربوط  برنامه 
که  است  این  اساسى  مساله  ولى  باشند؛  داشته 
مسئولیت  مرکزى  بانک  رییس  عنوان  به  من 
هاى قانونى دارم. اگر شما مى خواهید این کار 
و  بکنید  عمل  بروید  خودتان  بکنید  عملى  را 
اگر می خواهید رییس بانک مرکزى این کار را 
عملى بکند در آن صورت این من نخواهم بود 
خودم  مملکت  براى  ناصحیحى  کار  چنین  که 
انجام بدهم. این از دید من کار بسیار ناصحیح 
عملى  بایستى  نمى  و  است  کشور  ضرر  به  و 
بایستى  نداشتیم  ما  نفت  اگر  حتى  و  بشود، 
باال  دالر  قیمت  و  پایین  آمد  مى  ریال   قیمت 
اینجا  در  که  تصادماتى  از  بعد  باالخره  رفت.  مى 
وجود داشت این جریانات در حدود چند هفته طول 
کشید و مجددا به نخست وزیر گزارش شد، و نخست 
وزیر هم معموال سعى مى کرد در این قبیل موارد 
خودش را از جدال کنار نگه دارد و طرفى را نگیرد 
و مساله را محول کند به شاه که شاه تصمیم بگیرد. 
بعد ایشان در آن جلسه تصمیم گرفتند موضوع را 
ببرند پیش شاه که در آن جلسه ایشان باشند و وزیر 
حضور  در  مرکزى،  بانک  رییس  و  دارایى  و  اقتصاد 
شاه مطالب خودشان را بگویند و آن وقت شاهنشاه 
بگویم  بایستى  هم  را  این  البته  بگیرند.  تصمیم 

معموال  وزیر اقتصاد و دارایى از نقطه نظر موقعیتش 
در موقعیت بهترى قرار گرفته با تماس هاى روزانه یا 
تماس هاى هفته اى چند بارى که با شاه دارد بتواند 
مطالب خودش را بیشتر و بهتر بیان بکند تا رییس 
بانک مرکزى که تماس کمترى با شاه داشت و غیره. 
بنابراین رییس بانک مرکزى در آن موقع در موقعیت 
رساندن  عرض  به  براى  بود  گرفته  قرار  نامساعدى 
مطالب و یا موقعیت و پوزیسیونى که بانک مرکزى 
دارد. این بود که در این مورد من صالح دیدم که 
یکى از اعضاى دیگر شوراى اقتصاد را کنار گذاشته 
بودند که آقاى جمشید آموزگار باشند موضوع را با 
ایشان مطرح بکنم و ببینم از ایشان مى شود کمک 
گرفت در بیان مطالب به حضور شاه. ایشان هم در 
این باره کمک هایى کردند براى briefing و موقعى 
که ما به حضورشان رسیدیم ایشان هم از طرف وزیر 
اقتصاد خوب brief شده بودند و هم از طرف، نظرات 
ما را از طریق آموزگار. ولى در آن جلسه چند کلمه 
رییس  بعد  و  کرد  صحبت  اقتصاد  وزیر  هم  که  اى 
و  اوضاع  دانستند  مى  (شاه)   ایشان  مرکزى،  بانک 
احوال از چه قرار است و نخست وزیر هم وارد جریان 
کرده بودند ایشان را، ایشان (شاه)  گفتند خودشان: 
" من در این باره فکرهاى خودم را کردم و به 
بانک  که  بود  نکاتى  تقریبا  رسیدم".  نتیجه  این 
مرکزى داشت که: " آیا اگر ما مى خواهیم قیمت 
دالر را بیاوریم پایین به خاطر این که پولى از 
باال  آن  که  رسد  مى  ما  دست  به  نفت  از  ارزى 
اگر  فردا  بیاید،  پایین  این  اگر  فردا  حاال  رفته، 
چنانچه تولیدات نفت ما از بین برود که خواهد 
رفت و بعد از بیست سال سى سال چهل سال 
چه  بایستى  ما  صورت  آن  در  داشت  نخواهیم 
به  بشکنیم  را  دالر  قیمت  بایستى  بکنیم؟  کار 
آسمان؟ این به نظر به صالح نمى رسد. همان 
باشد".  که  است  بهتر  دارد  وجود  که  قیمتى 
بنابراین ایشان به صورت common sense طرف 
یا نظر بانک مرکزى را تایید کردند. این بود گرفتارى 
که ما داشتیم. البته یک مساله دیگرى داشتیم که 
آن را هم بایستى بگویم. فشارهایى بود که از طرف 
این  به  هم  آن  صنایع.  صاحبان  یا  آمد،  مى  تجار 
ترتیب بود، قیمت دالر نسبت به ارزهاى دیگر آمده 
اینها  و  غیره  و  فرانک  و  مارك  قیمت  و  پایین  بود 
هممه شان رفته بودند باال نسبت به دالر، دالر خیلى 
این  براى  تجار  اختیار  در  هم  ما  بود.  شده  تضعیف 
ژاپن  از  یا  کنند  وارد  آلمان  از  جنسى  بتوانند  که 
مى  اروپایى  ارزهاى  که  این  یا  و  ین  به  بکنند  وارد 
بایستى دالر بگیرند و بروند بعد ین و فرانک و مارك 
استرلینگ،  یا  بکنند  تبدیل  آنها  به  اینها  و  غیره  و 
وارد  کشورها  آن  از  که  کاالهایى  قیمت  وقت   آن 
مى کردند باطبع بیشتر از باقى مى شد. بنابراین آنها 

از این دید سعى مى کردند پایین بیاورند براى این 
کاالهاى  یا  و  آالت  ماشین  قطعات،  اولیه،  مواد  که 
مصرفى ارزانتر وارد بشود منافعشان برود باال.  تقریبا 
و  بازرگانى  وزارت  و  اقتصاد  وزیر  موقعیت  تایید  در 
وزارت صنایع بود که این وزراء هم منعکس کننده 
نظرات بازار بودند و یا صاحبان صنایع. منتهى من 
حد  به  را  مساله  کردم  سعى  مرکزى  بانک  طرف  از 
چه  اینجا  در  ما  گرفتارى  که  بکنم  محدود  خودش 
ارزهاست.  بین  رابطه  از  عبارت  ما  گرفتارى  هست. 
اگر رابطه بین ارزهاست و این نوسانات ارزى است و 
دالر است، ما مى آییم یک راه حلى پید امى کنیم 
وابسته  دالر  به  را  ریال  خودمان  که  این  عوض  به 
قطع  را  رابطه  این  آییم  مى  ما  ایم  کرده  که   بکنیم 
 parity مى کنیم  از دالر و این را وصل مى کنیم  یعنى
 Special Drawing ایجاد مى کنیم بین ریال و
Right که مال   IMF  است که این مجموعه هاى 
ارزشى در حدود شانزده تا ارز بود در آن موقع، که 
به این ترتیب نوسانات از بین مى رفت. ایران اولین 
کشورى بود که پول خودش را با SDR برقرار کرد 
و بعد از ایران کشورهاى دیگر در IMF این کار را 
سیاسى  نظر  نقطه  از  هم  این  که  تعدادى،  کردند. 
خوشایند  چندان  شد  گرفته  که  اقتصادى  قدم   این 
آمریکایى ها نبود که بعدا حتى صحبت ایجاد رابطه 
مخصوص  برداشت  حق   SDR و  نفت  قیمت  بین 
به فارسى مى گویند، حق برداشت مخصوص به آن 
فکر شد که به آن مربوط بشود، که آن هم حکایت 

جداگانه اى دارد. بنابراین من آمدم این....
برداشت  حق  و  ریال  بین  اى  رابطه  ترتیب  این  به 
مخصوص ایجاد شد، منتهى دالر به صورت پول به 
 Intervention Currency گویند  مى  اصطالح 
که به آن طریق معامالت انجام مى شود و به همان 
طریق ماند. ولى مقررات ما این طور بود که اگر این 
قیمتش از حدودى باال و پایین رفت ما مى بایستى 
رابطه اى بین ریال و دالر را عوض بکنیم بر اساس 
رابطه اى که ریال با حق  برداشت مخصوص دارد. 
و این کار عملى مى شد تا این که در سال هاى بعد 
از انقالب به آن توجهى نشد، تا این که آقاى نوبرى 
آمدند سرکار و مجددا این موضوع را عنوان کردند و 
مثل این که به عنوان ابتکارى از طرف بانک مرکزى 
ایجاد  و  عمل  این  که  حالى  در  اسالمى،  جمهورى 
سال  در  مخصوص  برداشت  حق  و  ریال  بین  رابطه 
1974 یا 75، 75  بود اگر اشتباه نکنم، این اقدام 
شده بود و تمام مدارك را گزارشات IMF صندوق 

بین المللى پول این را نشان می دهد. 
یگانه"  محمد  "خاطرات  کتاب  از  برگرفته 
و  صدقى  ضیاء  توسط  شده  گردآورى 
الجوردى حبیب 
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