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 دهدمیزارهای مالی رخ نبرد در با حاضراما در حال  شدمیی انجام فیزیک صورتبهدر زمین، دریا و هوا  هاجنگ درگذشته

 هستند. هاتمدناصلی نبرد بین  هایمیدانمالی  هایجنگو 

بزند. به همین علت در  بقا و فنای جوامع را رقم تواندمیجامعه است که  هاینظامزیر  ترینمهمنظام اقتصادی یکی از 

اقتصادی برای  ، دشمن از ابزارهایرودمیجنگیدن به شمار  هایشیوه ترینوممرسعصر جدید که جنگ نیمه سخت از 

 هاتحریمسالمی از اآغازین جمهوری  هایسالغرب از  کهاین. کما کندمیتضعیف و براندازی جمهوری اسالمی استفاده 

 فضای اقتصادی ایران استفاده کرده است. سازیثباتبیبرای 

کوچک  باهدف دهدمیرا در دستور کار قرار  کشورهاالی است که سقوط ارزش پول نوعی از جنگ م 1«جنگ ارزی»

به بهای تضعیف اقتصاد طرف  شانیاقتصادهاها، افزایش صادرات، ایجاد شغل و رونق بخشیدن به کردن ساختار هزینه

 2شان.تجاری

رود. به همین دلیل است به باد می چیز با آنارزش پول یک کشور پاشنه آشیل آن است؛ اگر پول ملی سقوط کند، همه

 که: کندمی جان مینارد کینز بیان گیرد.که در هر جنگ ارزی، خود ارز یک کشور هدف نهایی حمالت قرار می

                                                 

1 Currency War 

 ـ چاپ اول 1393های ارزی ـ ترجمه رحیم میالنی ـ تهران ـ ترجمه بنیاد تعاون ناجا ـ ریکاردز، جیمز ـ جنگ 2

 .248-235. ص 1919ی از پیامدهای اقتصادی صلح توسط جان مینارد کینز، ادهیگز 3

Excerpts from the Economic Consequences of the Peace by John Maynard Keynes, 1919. pp. 235-248. 
 

ارزش کردن پول ملی، برترین روش ناملموس و یقینی های جامعه، بیبرای از هم پاشیدن بنیان

کند پنهان قانون نابودسازی اقتصاد استفاده می است. فرآیند نابودی ارزش پول ملی از نیروهای

دهد که حتی یک در میلیون نفر جامعه نیز قادر به شناسایی ای انجام میو این کار را به شیوه

 3و تحلیل آن نخواهد بود.

http://www.pbs.org/wgbh/commandingheights/shared/minitext/ess_inflation.html
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دیدی صرف وجود چنین ته .شودمیضربه به اقتصاد دشمن استفاده  واردکردنسالح برای  عنوانبهدر این جنگ از ارز  

 به رقبای خود امتیاز واگذار کند. دیگر فضاهای نبرد کافی است تا کشوری مجبور شود تا در

آن تمام کاالها و خدمات موجود  تبعبهشود؛ ر نوسانی دچار تغییر ارزش میپول دارای ارزش متغیر است و با ه کهیهنگام

« پول»اری که در آن است؛ ساخت گرفتهشکلختار ربوی در این سا« جنگ ارزی» کنند.در بازار نیز تغییر قیمت پیدا می

 ست و خودش نیز مستقالً واجد ارزش متغیر است.ا هامبنای سنجش تمام پدیده

 بیان کردند: السالمهیعل نیامام حس یدانشگاه افسر رهبر انقالب دریکی از ارکان قدرت در کشور است. اقتصاد 

 

 

را  1390-91های جنگ ارزی علیه ایران در سال یریگشکلرهبری بر آن هستیم که روند  یمطالبهدر پاسخ به این 

 بیان کنیم.

سقوط ارزش ریال در برابر ارزهای  ارز و طال شد. متیگسترده در ق یآمد و منجر به بحران شیپ هاسالدر آن که  یاتفاقات 

 یسفرهشد و باعث شد که مردم طبقه پایین و متوسط جامعه  ریگ بانیگرشد که  یاختهیافسارگسدیگر منجر به تورم 

غلط اقتصادی دولت وقت  یهااستیسآن  دکنندهیتشدد یکی از عوامل شود. بحرانی که شای ترکوچکاقتصادی خانوار 

 در این جنگ ارزی علیه مردم ایران را بازی کردند. یترمهمنقش  شدتبهپشت پرده مشاهده شد که  ییهادستبود اما 

 یعنوان هشداراما بهاند، هشدار داده رانیا هیعل یاقتصاد گذشته نسبت به وقوع جنگ یهاسالبار در  نیچندرهبر انقالب 

 :دشمن اشاره کردند «یو پول یمال یجادو»با فرماندهان سپاه پاسداران به  داریدر د 1395 وریشهر 28در  یجد

                                                 

4 http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=36490 

 میاند. تحراقتدار ما است لذا با آن مخالف یهیاو مستقّل کشور ما هم م یاقتصاد قو »...

کاش  یکه ا بندندیبه کار م یگوناگون ریاقتصاد را ضربه بزنند تداب نکهیا یبرا کنند،یم

 یسورا که دشمنان ما در آن یریکنند تداب حیمردم تشر یبرا ندیایمؤمن ما ب یهااقتصاددان

چرا؟  یم.داشته باش ی، اقتصاد محکم و مستقل و قودر داخل مینتوان ما تا برندیبه کار م امرزه

 کیکشور  نیدارد، ا یکه اقتصاد محکم یکشور کیاقتدار است و  یهیچون اقتصاد ما

 4«اقتدار دارد. یلهیوس

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=36490
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 جنگ ندیو علم اقتصاد در فرآ استیس یابزارها بیاست که توسط ترک یاتفاق ،یو پول یمال یجادو یهامصداقیکی از 

که از طریق ابزارهای جنگ ارزی در سطح نابودی ارزش پول یک کشور یک هدف استراتژیک است  .خوردیرقم م یارز

 شود.عملیاتی محقق می

ها شک کرد و از آن یجهان یشدهفیبه قواعد تعر دیبا رکبی جهاد در. است کرده نابود را بشر ،دالر یو مال یپول یجادو

از آن  دینبا ریکبجهاد  یاست. پس طبق قاعده شدهفیاست که توسط استکبار تعر یجهان یقاعده کی دالرد. نکر تیتبع

 .کندمیدالر ابزار وابستگی استراتژیک به دشمن است که دشمن از این ابزار در جنگ ارزی علیه ایران استفاده  کرد. تیتبع

 یدر بخش اقتصاد عملاستقالل اما  ستاانجام داده  یاسیرا در وجه س یاسالم یجمهور ،یاستقالل، آزاد یران شعارا

 گیرد.به کار  کایدالر آمر هیعل یو عمل یبسته و جهاد علم کایدالر آمر روی اقتصاد را به یادرهایران باید شده است. ن

تبلور استکبار جهانی، امروز در مفهوم دالر متجلی شده است. از منظر ست. ا خوردهگرهبه بقای دالر  متحدهاالتیابقای 

دالر آمریکا را زمین بزنیم،  ییطرهساین سلطه و رهبر انقالب، جهان در غل و زنجیر هژمونی دالر آمریکا است. اگر 

 دیگر را نیز نجات خواهیم داد. یهاملتخود که  تنهانه

که آقایی و سروری  خواهدیمسپاه فرماندهان  ازرهبر انقالب  است.نسل سوم انقالب  یمبارزه یعرصهجنگ اقتصادی 

این و شکستن  یک بت است مثابهبهبرای او دالر است،  یغرب اشیمعرفتکه همه نظام  یاقتصاددانزیرا ؛ دالر را بشکنند

در این راستا برای حفظ ثبات اقتصاد کشور، نهادهایی مانند سپاه پاسداران باید قرارگاهی  است. تصوریرقابلغاو  یبت برا

 .کنندو کنترل  حفظرا  یثبات نظام اقتصادرا برای حفظ ثبات ارزش پول کشور ایجاد کنند تا بتوانند 

                                                 

5 http://farsi.khamenei.ir/news-content?id=34389 

 

ی محقق و کشور را از جادو یواقع یرا به معنا یاگر مسئوالن و مردم بتوانند اقتصاد مقاومت»

بشکنند،  یاقتصاد یزندگ دالر را دریی آقا و ارزش دشمن خالص کنند و یپول وی مال

 5«.ها الگو خواهند شدآن یاند و برانجات داده زیرا ن گرید یکشورها

http://farsi.khamenei.ir/news-content?id=34389
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دشمن  کهینا .میازرخ داد بپرد 1390-91 یهاکه در سال رانیا هیعل یجنگ ارز یبه بررسقصد داریم گزارش  نیدر ا

 هیعل کایکه توسط آمر نگ ارزیجاین  ایران را از راه حمله به پولش زمین بزند. در چه اقداماتی را به کار گرفت تا اقتصاد

ور، عوامل متعددی گیری جنگ ارزی علیه کشدر شکل .از دست رفت الیش ردرصد از ارز 200 بیش ازانجام شد،  رانیا

ارجی، نقش عوامل خها را در سه دسته نقش عوامل توان آنو با درجه تأثیرگذاری متفاوت ایفای نقش نمودند که می

 بندی نمود.اقتصاد دسته علم داخلی و نقش

 

 گروه اقتصاد استراتژیک

 میز جنگ ارزی

 دکترینال هایمرکز بررسی

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 بخش یکم

 ایران در آتش جنگ ارزی
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 بیو ترکحجم  کنندهتعییننرخ ارز . شودمیکلیدی در عملکرد یک اقتصاد محسوب  هایمؤلفه ترینمهمنرخ ارز از 

ز سبب تغییر در قیمت تغییر در نرخ ار هرگونهیک کشور با کشورهای دیگر است. از این طریق که  المللیبینمراودات 

و  دهدمیی را تغییر محصوالت تولید داخل پذیریرقابتکه قدرت  شودمیسه با کاالهای خارجی قایکاالهای داخلی در م

 .گرددمیموجب افزایش یا کاهش در میزان صادرات و واردات و درآمدهای ارزی کشور 

و نیروی کار و  صادرات کاال و خدمات، دریافت وام از خارج و انتقاالت ارزی از خارج به داخل )ناشی از عوامل سرمایه

مقابل، مصارف اصلی ارزی کشور ناشی از واردات کاال و خدمات  در .دهدمیورود سرمایه( منابع اصلی ارز را تشکیل 

در داخل کشور،  ها)رسمی و غیررسمی( و انتقاالت ارزی از داخل به خارج )از طریق عوامل سرمایه و نیروی کار خارجی

 6باشد.های خارجی کشور میداخت تعهدات مربوط به بدهیخروج سرمایه از کشور و ...( و پر

مبنای ذخایر و معامالت  متحدهایاالت. به این طریق که چون دالر کندمیسالح استفاده  عنوانبهاز دالر  متحدهایاالت

رداخت سیستم پ ور به دالر در جنگ ارزی علیه کشور هدف با کاهش و یا قطع دسترسی این کشو تواندمیجهانی است 

 .دهدمیانجام  هاتحریماین کار را از طریق اعمال  متحدهایاالتبه این کشور فشار وارد کند. جهانی 

آمریکا مبتنی بر قانون اضطراری اقتصادی اگر تشخیص دهد که فرد، گروهی یا کشوری تهدیدی غیرعادی  جمهوررئیس

او مبادالت مالی  ،آن را مسدود کند هایدارایی تواندمیشور ملی علیه آن ک العادهفوقبرای آمریکا است با اعالم وضعیت 

. آمریکا اندازد یبعلیه آن کشور راه  «جنگ اقتصادی»در یک جمله  ؛ ون را مصادره کندرا متوقف کند و یا حتی اموال آ

ن را رقم زد. با علیه ملت ایرا عیارتمامایران جنگ اقتصادی  هایداراییبا تحریم بانک مرکزی ایران و مسدود کردن 

 تدریجبهی هوشمندانه هاتحریممریکا تالش کرده تا با وضع گیرد. آر حصر پول و مالی قرار مید کامالًتحریم، ریال ایران 

                                                 

 راهکار برای مدیریت بازار 10ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور / طرحبرنامهتحلیل رسمی تحوالت بازار ارز توسط معاونت فارس:  6

 

http://www.farsnews.com/printable.php?nn=13930117000251
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ی پولی و هاتحریم، آیدمیمد کشور تا حد ممکن پایین ی نفتی درآهاتحریماقتصاد ایران را محاصره و آن را فلج کند. با 

واردات و صادرات  ونقلحملی صنعت هاتحریم باوجودکنیم و  جاجابهکه پولی را هم که داریم نتوانیم  شودمیمالی باعث 

 های اخیر، با این اقدام توانست بدون اینکه به ایران صادراتآمریکا در سال شود.االها دچار مشکل کلیدی میبعضی از ک

 اد ایران استفاده کند.به اقتص واردکردنداشته باشد، از ابزار دالر برای ضربه 

ان را به هم بزند. قرار دادن اقتصاد ایران درصدد است که ثبات و بقای نظام جمهوری اسالمی ایر باهدفمریکا آ 

ه است شدمیریکا اعمال توسط خود آم عمدتاًموردی بوده و  89ی آمریکا علیه ایران از ابتدای انقالب تا سال هاتحریم

 هاتحریماز سویی دیگر  واقتصادی را علیه ایران بسیج کند  هایقدرتی یکا تالش کرد تا همهبه بعد آمر 89اما از سال 

 را تحریم کند. تواندمیرا جامع و کامل کند و هر چیزی که 

کر مذاکره با آمریکا فباعث شد تا گروهی در ایران به  91-90فشارهای اقتصادی و روانی حاصل از جنگ ارزی  یزمانهم

 بیفتند.

 

 اتفاق افتاد آنچه از ایخالصه

های امارات متحده عربی با آغاز محدودیت تبدیل درهم به ریال از بانک 1390سال  مهرماهتحرکات افزایش نرخ ارز از 

بازار  هاآمریکایین بود و های اقتصادی ایراآمریکا برای تشدید تحریم جانبهیکبا اقدامات  زمانهمشروع شد. این اقدام 

به مرکز ورود  ایگونههبمتحد تجاری کشور که  ترینبزرگ. افزایش قیمت درهم به ریال در بازار قراردادنددف ارز را ه

های های بانکدائماً محدودیت بود منجر به افزایش نرخ دالر به ریال شد و شدهتبدیلکلیه کاالهای ایرانی از سایر کشورها 

 یافت.تجاری امارات و بانک مرکزی آن کشور افزایش 

فلج نمودن اقتصاد ایران  منظوربه طرفهیکهای جدید بحران به بازار ارز ایران منتقل و آمریکا شروع به صدور قطعنامه

و به دلیل نفوذ گسترده مالی، سایر کشورهای جهان را با خود همراه نمود. بانک های سنگین جریمهنمود و با اعمال 

برای سقوط اقتصاد یک کشور در یک سال کافی  جداگانه طوربهی که هر یک تحریم ؛مرکزی و نفت ایران تحریم شدند

های بسیار سنگینی به واردات کشور برای نبود و هزینه انتقالقابلاست. درآمد ارزی نفتی ایران نصف شد و همین ارز نیز 

کی بین کشورها صورت های فیزیتحمیل شد. تحریم بانک مرکزی یک کشور حتی در شدیدترین جنگ فرار از تحریم

های تجاری کشور و پذیرد ولی در مورد ایران اعمال شد و ضمن محدود کردن مبادالت تجاری کشور عموم بانکنمی

، جنگ روانی غرب و ایجاد ترس از آینده اقتصادی کشور هاتحریماما در کنار تمام این ؛ ارز نیز تحریم شدسیستم انتقال 
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پذیرفت بحران بازار ارز کشور را تبلیغاتی صورت می هایروشهای گروهی و سایر سانههدفمند از طریق ر صورتبهکه 

 7تشدید نمود.

 :حسینی وزیر اقتصاد دولت دهم از جنگ ارزی الدینشمسروایت 

 

 بازار در بحران

                                                 

 از کجا آب خورد؟ 90شوک ارزی سال فارس:  7

 

تومان  ۱۸۰۰با یک شوک جدی مواجه شد و به  ۱۳۹۰خاطرم هست نرخ ارز در زمستان 

 ششد و تقاضای ارز از پوشودتر میدود و محدی ارز محاین بود که عرضه واقعیت. رسید

بازی نیز از سویی تقاضای سفته خورد.نیازهای واقعی به تقاضای جدید احتیاطی پیوند می

ازار ارز بکردند. درواقع نقدینگی به سمت شان را به ارز تبدیل میگرفته و افراد داراییشکل

تفاده وانتقال و عدم امکان اسیت نقلشد و به دلیل تحریم بانک مرکزی و محدودسرازیر می

 .یافته بودشدت کاهشاز ذخایر ارزی، قدرت مداخله بانک مرکزی نیز به

گیری تقاضای انداز تحدید عرضه، افزایش تقاضای احتیاطی، شکلعرضه محدود، چشم

ن دغدغه تأمی نیبنیدراکرد. روز فشار را به بازار ارز بیشتر میانتظاری جدید و... روزبه

د داشت هرحال مسائل زیادی وجوکاالهای اساسی و نیازهای واقعی مردم، بسیار جدی بود. به

 شد.صورت علنی اعالم نمیها مانند کاهش شدید فروش نفت بهکه برخی از آن

 ۱۳۸۹صادر شد. اولین شوک ارزی نیز حوالی مرداد تا شهریورماه  ۱۳۸۹خرداد  ۱۹۲۹قطعنامه 

اما در آذرماه تقریبًا به ؛ های جزئی بودیمداد. البته در مهر و آبان ماه نیز شاهد تالطمروی 

اما از ؛ شدیم در شش ماه اول سال اوضاع مناسب بود ۱۳۹۰ثبات رسیدیم. وقتی وارد سال 

شد. با تحریم بانک مرکزی و ها در بازار ارز بیشتر میاواخر پاییز این فاصله و اختالف نرخ

های جدیدی را تجربه کرد. فشار اصلی یعنی خرید نفت از ایران، بازار ارز، شوکتحریم 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13921119001178


18 

 

                                                 

 اولجلد  -1395-نشر نور علم-تهران -ی اقتصاد ایرانهامحرمانه -مهرپور، مهدی 8

 

خودش را نشان داد و فشار تحریم نفتی در بهار  ۱۳۹۰تحریم بانک مرکزی در زمستان سال 

ای رسیدیم که بانک مرکزی در توان به مرحله ۱۳۹۱اوج گرفت. لذا ما در سال  ۱۳۹۱ سال

ای در بازار ارز و حاال یک بازار متصور یعنی بورس یا گواهی خود برای ایفای نقش مداخله

 شود.ارزی دچار تردید می

بانک مرکزی ایران تحریم شد. طبیعی است که پس از تحریم،  ۱۳۹۰ماه( سال در زمستان )دی

ماه در بازار ارز شاهد افزایش  ۶هایی در بازار ارز باشیم. اگرچه ظرف مدت ما شاهد شوک

تومان بود  ۱۳۸۰، حدود ۱۳۹۰حال نرخ ارز در تابستان ها بودیم ولی بااینقیمتتومانی  ۶۰۰

شده و ای شروعتومان رسید. یادم هست مذاکرات هسته ۱۸۰۰، به ۱۳۹۰اما در زمستان 

تنها منابع ارزی کشور خوب و مناسب بود بلکه نه ۱۳۸۹جاهای حساس رسیده بود. تا سال به

کرد با استفاده از ذخایر خودش داشت. بانک مرکزی سعی میمازاد ارزی تجاری هم وجود 

این امکان وجود داشت اما در نیمه دوم این  ۱۳۹۰های اول سال بازار را مدیریت کند. در ماه

ها بود خودش سال اتفاقی که افتاد این بود که بانک مرکزی که مسئول کنترل این عدم تعادل

در  ۱۳۹۱خایر ارزی برای تنظیم بازار بسته شد. در سال نوعی راه استفاده از ذتحریم شد و به

یعنی فشار مضاعفی به بخش مالی و ؛ کنار تحریم بانک مرکزی، خرید نفت نیز تحریم شد

توانستیم از ذخایرمان ای رسیدیم که نمیبه نقطه ۹۱درآمد ارزی کشور وارد شد. لذا در سال 

های توانستیم با نرخافول بود. پس طبیعتًا نمیهم رو به  ماناستفاده کنیم و درآمدهای نفتی

یعنی از حدود تیر و مرداد،  ۹۱بینید از اواسط سال موجود، بازار را کنترل کنیم. لذا شما می

مان جای استفاده از ذخایر ارزی، برای کنترل نرخ ارز، باید ذخایر ارزیرویم که بهبه سمتی می

 8.مظ و الجرم نرخ ارز را تعدیل کنیرا حف
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شروع به باال رفتن کرد.  90بازار ارز از مهر  هایقیمت ریال بود. 10337معادل  89نرخ ارز در بازار آزاد در پایان سال 

به میزان  ، بهای ارز در بازار آزاد90تومان تعیین کرد اما در پایان اسفند سال  1226نرخ مرجع را  90دولت در بهمن 

به دنبال اجرایی شدن تحریم بانک مرکزی و  نیز ادامه یافت. 91 در سال 90سال ریال تعیین شد. جنگ ارزی  18926

 رسید. 91ریال در پایان شهریور  23000ریال در تیرماه، به حوالی  18000نرخ ارز از حدود  91نفت ایران در تابستان 

شد اما در طول یک یمبادله م تومان 2400دالر  91مهر  3در  تومان رسید. 3500به باالی  91افزایش دالر در مهر  

رزش ریال درصدی ا 50به معنای سقوط  رسد کهتومان می 3600دالر به  قیمت 91مهر  11هفته بعد یعنی در 

زاد حتی تا مرز ادامه داشت و نرخ دالر در بازار آ 91افزایش همچنان در سال  این فقط در طول یک هفته است.

 .افزایش یافت هم ناتوم 4000

بیش از دویست  92-90 هایسالگفت که ارزش پول ملی ایران در طی  توانمیمتوسط  طوربه 

 درصد سقوط کرده است.

منبع درآمد ارزی کشور همراه با حمالت سوداگرانه به بازار ارز، منجر  عنوانبهخرید نفت  میو تحرتحریم بانک مرکزی 

است. شدهمشخصشد. مراحل نوسانات دالر در نمودار زیر  به جنگ ارزی
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 یکم فصل
  یدارخزانهوزارت 

 نهاد عملیاتی جنگ اقتصادی علیه ایران
 

 

 

 

 

ای رهبری جنگ اقتصااا ی یه   آمریکا بر

صل ب   ستا  فرماندهی  ار . این ف ایران 

بررسی این نها های یمه اتی و نقش  الر 

 پر از . ر این جنگ ارزی می
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علیه ایران در چند سال  شدهوضعی هاتحریم. دهدمیجنگ اقتصادی محور اصلی تهدید آمریکا علیه ایران را تشکیل 

 .اندشدهطراحیت اقتصادی داشته و برای فلج کردن اقتصاد ایران ماهی عمدتاًگذشته 

در محیط  دالرو  هاتحریمبا استفاده از  جنگ ارزی علیه ایران جنگ ارزی چریکی است. در این جنگ ارزی دشمن

. کندمیناامن ی با ایران و محیط مالی را برای تعامالت اقتصاد کندمیی ایجاد ثباتبیاقتصادی جهان در نسبت با ایران 

ولی، کشور را با چالش را آغاز کرده تا بتواند با ایجاد عدم ثبات ارزی و کاهش ارزش پ دشمن جنگ ارزی علیه ایران

 مواجه سازد.

ست که این ایکی از اهداف سیاسی جنگ ارزی فقیرتر کردن کشور هدف و کوچک کردن ثروت و اقتصاد کشور هدف 

سیاسی بیشتر برای اهداف  صادی نیست بلکهبرای اهداف اقت لزوماً . جنگ ارزی گیردمیم امر از طریق تغییر نرخ ارز انجا

 دکترین است. یکاینو  پذیردمیو نظامی انجام 

 

 داری به قرارگاه مرکزی جنگ اقتصادی در آمریکاورود وزارت خزانه

برخی اصالحاتی که برای بازسازی ساختار  بود تا داکردهیپی خوبی ی آمریکا بهانهحاکمه ئتیهسپتامبر  11پس از حوادث 

آمریکا  9«داریوزارت خزانه»سازی کند. یکی از این اصالحات ساختاری در را پیاده دیدیمدفاعی و امنیتی کشورش الزم 

های امنیتی و دفاعی آمریکا، عضوی از در کنار سازمانبه بعد  سپتامبر 11خانه از که این وزارتشد رقم خورد و باعث 

                                                 

9 Treasury Department 
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: رانیا یهاجنگ»جی سولومون در کتاب مهم خود تحت عنوان به شمار بیاید.  متحدهاالتیا یجامعه اطالعاتعضای ا

طی روایت اتفاقات مربوط به جنگ اقتصادی آمریکا علیه ایران،  «پشت پرده یهاها و توافقنبرد بانک ،یجاسوس یباز

 کند:گونه توصیف میداری را ایننقش وزارت خزانه

 

                                                 

10 Office of Terrorism and Financial Intelligence 

11 Jay Solomon, “The Iran Wars, Spy Games, Bank Battles, and the Secret Deals That Reshaped the 

Middle East”, Random House, 2016. 

 یدیشد یجنگ مال کی ریگیپ کایوزارت خارجه و کنگره آمر (2016) ریپنج سال اخ یط

 کایآمر یهامیاند. تحربوده شیابه برنامه هسته دادن انیجهت اجبار تهران به پا رانیا هیعل

را نشانه  مهیو بخش ب یباربری هاها، شرکتبانک ژهیوبه رانیاقتصاد ا یهابخش یتمام بًایتقر

داری ایجاد دولت جورج بوش یک اداره جدید در وزارت خزانه 2004در سال د؛ گرفته بودن

گذاری شد و شامل نام TFI ای 10«اداره تروریسم و اطالعات مالی»کرد؛ این مجموعه 

 .ها و جنایت مالی بودسوسی، تحریمآوری اطالعات جاواحدهایی بود که تمرکزشان بر جمع

دشمنان  برای تنبیه« داریوزارت خزانه»آمریکا گاهی از های قبلی (، دولت۲۰۰4تا آن سال )

خدر های مالی دالالن اصلی مواد مهای اقتصادی، ردیابی تراکنشتحریم یواسطهبهآمریکا 

رت وزا»اما ؛ کردندیافته آمریکایی استفاده میسازمان جرائمآمریکای التین و رهبران 

ود. بگاه امنیت ملی کشور برخوردار نشده هنوز از یک کرسی در پای میز دست« داریخزانه

که ادارات آن در ساختمان در امور امنیت ملی بود؛ با این« ایبازیگر حاشیه»یک  وزارتخانهاین 

 مجاور کاخ سفید قرار داشتند!

 سرعتبهسپتامبر شدیدًا تغییر یافت. دولت بوش  ۱۱این وضعیت، بعد از حوادث 

های تروریستی در سطح جهان های مالی به گروهرای قطع کمکهایی با اولویت باال باستراتژی

ی مرکزی این اقدامات در هسته« داریوزارت خزانه»را در اولویت کاری خود قرار داد و 

 11قرار گرفت.
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 داری نهاد عملیاتی جنگ اقتصادی با ایرانوزارت خزانه

 دالر؛ سالح اصلی مبارزه

اند که باید از ی کلیدی رسیدهاین مؤلفه هی خود با جمهوری اسالمی ایران، بقتصادی اطی جریان مقابلهدر ها آمریکایی

گفته است که  12«هنری کیسینجر»طور که رو، همانی اصلی خود را وارد کند. ازایندالر( ضربه)طریق کنترل ارز غالب 

دولت  )یکی از افراد 14«وان زاراته»از هم به نقل  13جهان باید پول را به کنترل خود درآورد، جی سالومون یادارهبرای 

به این نقش بسیاری داشت(، سپتامبر  11بعد از حادثه  یداروزارت خزانه یستیضد ترور اتیعمل یبوش که به رهبر

 کند:موضوع تأکید می

 

 

                                                 

12 Henry Kissinger 

13 Jay Solomon 

14 Juan Zarate 

15 Ibid 

در  یاتیو عامل ح لهیوس کیبه دالر  کایدشمنان آمر یاز دسترس یریکه جلوگ میافتیدر ما

ما  یمل تیامن یدر معمار مؤثرسالح  کیعنوان به یالهیوس نیود. چنب هاآنمجازات کردن 

 15گشت. داریپد
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ی خود را موریت ویژهمأ داری آمریکاوزارت خزانه، ی جهان از طریق کنترل پول()اداره ی این دکترین اساسیدامنهدر 

های مالی تراکنشگیری ریق رهود قرار داد تا از طناظر خهای بین سازمانمالی ایران را زیر ذره وانتقالتنقلتعریف کرد و 

 توسط ابزاری به نام تحریم کنترل پول را در اختیار بگیرد. ،ایران

 

 ستاد فرماندهی جنگ اقتصادی

وجود دارد. آمریکا برای هدایت و رهبری  هااتیعمل یزیربرنامهدر جنگ سخت اتاق فرماندهی جنگ برای هدایت و 

فکر مختلف پشت این جنگ اقتصادی وجود دارند  یهااتاقها و ان ستاد فرماندهی دارد. اندیشکدهرجنگ اقتصادی علیه ای

تعداد  که آمریکا چگونه در این جنگ عمل کند. سازندیمو تصمیم  دهندیمکه به نهادهای رسمی آمریکا مشاوره 

 شکدهیاندکنگره گرفته تا  یقاتیاز مرکز تحقفعال هستند.  میتحر هیقض در ییکایفکر معروف آمر یهااتاقاز  یتوجهقابل

عالوه بر این اتاق فکرها در یک سطح باالتر یک مرکز  ... و« یدموکراس ادیبن»، «کارنگی»، اندیشکده «نگزیبروک»

: شودیم متحدهاالتیا یهاوزارتخانه سه تا از. این مرکز فرماندهی شامل فرماندهی برای این جنگ اقتصادی وجود دارد

از این چهار . 19کایامر یسازمان اطالعات مرکز همچنین و 18، وزارت دادگستری17وزارت امور خارجه ،16یدارخزانهت وزار

 هستند. متحدهاالتیادو سازمان عضو جامعه اطالعاتی  ؛سازمان

بر عهده را  هامیحرتو حفظ ساختار  هامیتحراست که وظیفه اعمال  یدارخزانهفرماندهی وزارت  ستادنهاد اصلی این 

را  متحدهاالتیا یهامیتحراشخاصی است که  دارد. وظیفه دیگر این نهاد اجرای اقدامات تنبیهی علیه کشورها نهادها

 نقض کنند.

در کشورهای هدف برای اعمال جنگ اقتصادی است. البته اگر  ازیموردناطالعات  یآورجمعسازمان سیا  فیوظایکی از 

 یکاردست. عملیاتی مثل دهندیمن سیا در کشورهای هدف عملیات میدانی هم انجام شرایط ایجاب کند جاسوسان سازما

از ارتباطات  یریجلوگ ر.در بازارهای تجاری آن کشور یا چاپ پول در آن کشورها برای از بین بردن ارزش پول آن کشو

                                                 

16 United States Department of the Treasury 

17 United States Department of State 

18 United States Department of Justice 

19 Central Intelligence Agency 
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 رانیاز اقدامات ا یریجلوگ یابر میدانی سازمان سیا اتیاز عمل یکیجهان  یکشورها گریبا د رانیا یو اقتصاد یتجار

 در منطقه است.

 یهامیتحر یسازادهیپو  یگذاراستیساداره »دارد.  هامیتحر یسازادهیپسازمانی را برای  ؛وزارت امور خارجه در درون خود

ا مبارزه ب یبرا است که یخارج استیمربوط به س یهامیتحر یمسئول توسعه و اجرا خارجهدر وزارت امور  «یاقتصاد

جلب  یاقتصاد یهامیتحر یاجرا یبرارا  یالمللنیب یهاتیحمااین سازمان  است. شدهمطرح یمل تیامن داتیتهد

همکاری کنگره و با  کندیمفراهم  هاتحریم یدر اجرا یدارخزانهوزارت  یرا برا یخارج استیسرهنمودهای  ،کندیم

 .ببرد شیپبه شده کشورهای تحریمرا در  متحدهاالتیا یارجخ استیکند که اهداف س ینیبشیپرا  ینیتا قوان کندیم

کشور است  کی هیعل شدهبیتصو یهامیتحر نیترعیاز وس یکی رانیا هیعل کایمرآ یهامیتحر ،یگتنوع و گسترد ثیاز ح

 اداره تروریسم» است. رانیا هیعل هامیاز تحر یمیرژ نیچن جادیر اعامل د نیترون شک مهمبد کایمرآ یاردو وزارت خزانه

 یزیربرنامه، یمال اطالعات لیوتحلهیتجز ،یآورجمع یبرا یدارخزانهوزارت  ییاجرا یبازو TFI ای «یو اطالعات مال

و  سمیاداره ترور .ستا کایمرآ یخارج استیو س یمل تیاف امناز اهد تیر حماد یو تجار یاقتصاد یهامیتحر یو اجرا

 یخود به شکل یعات مالو اطال سمیبا اداره ترور یدارخزانهوزارت  دارد. خود رمجموعهیزن را پنج سازما یاطالعات مال

است که اداره  ذکرقابل .کنندینبال مد رانیر رابطه با تعامل با امختلف را د یکشورها مؤسساتها و شرکت یسیپل کامالً

 جامعه اطالعاتی آمریکا است. یاهسازمانیکی از  یدارخزانهتروریسم و اطالعاتی مالی وزارت 

هدف  یبرا یحقوق یو وکال یعموم یهادادستاناست که  نیا رانیا هیعل یدر جنگ اقتصاد یوزارت دادگستر نقش

ت دادگستری در پیگیری نقش وزار .وستندیپ کایآمر یخارجهو وزارت  یدارخزانهبه وزارت  رانیا یقرار دادن منابع مال

وزارت اهمیت است.  مختلف حائز یهابهانهز کشور و بلوکه کردن و حتی تصاحب این اموال به اموال ایران در خارج ا

نقش . جی سولومون کندیممجازات  گذارندیم پا ریزرا  یدارخزانه وزارتی هاتحریمشورها و نهادهایی که ک ،دادگستری

 کند:گونه توصیف میوزارت دادگستری را این

                                                 

20 Robert Morgenthau 

 فهیوظ احساساالصل که یکی از مقامات قضایی آمریکا است یهودی  «20نتایرابرت مورج»

 یقانون مال ،یآن در اقتصاد جهان میو نفوذ عظ ورکیوین یبا استفاده از نظام مال تا کردیم

اعمال خود برساند.  یجهان اعمال کند و دشمنان واشنگتن را به سزا یهابانک را به کایآمر
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21 Eitan Arusy 

 شیبرا رانیکردن ا هیبود که تنب یاگونهخدمتش به خرآی هااو در سال یبرا یشناسفهیوظ نیا

 عقده شده بود. کیبه  لیتبد

 کی ورکیویبخش منهتن ن یدر دفتر بازپرس نتایمورج یاصل ارانیاز دست یکی ۲۰۰5در سال 

عنوان به زین یساله زمان ۳۲شخص  نیبود. ا«  21یآروس تانیا« نام به لیافسر سابق ارتش اسرائ

 زین لی. او در زمان خدمتش در ارتش اسرائکردیخدمت م لیاسرائ ینظام یروهاینی سخنگو

 یاصل یاهلل، حماس و حامهمچون حزب هودیدشمنان کشور  یمنابع مال یابیردی نهیدر زم

منابع  ورکیویاعمال قانون ن یهاو ارگان یآروس کسب نموده بود. مهارت ران،یا یعنیها آن

 زین نتایمورج ،یویاز استوارت ل شی. پیب و تصاحب کردندتعقرا « یعلو ادیبن» ادیبنی مال

 یمال که منابع کنندیم تیرا رعا رانیقانون اعمال فشار بر ا یمعتقد بود که کشورها زمان

 کیباعث شد  ورکیویدر ن ییاروپا یهابانک یهامهیباشند. جر دهیخودشان را در مخاطره د

شود که در جهت قطع  جادیا رانیبه ا ۲۰۱۰ال س لیها در اوابانک نیا توسط یفشار ناگهان

 .انجامدیب رانیبا ا شانیروابط مال یتمام
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 تالش آمریکا برای اخذ اجماع جهانی علیه ایران

 های دکترین استراتژیک اقتصادی امریکا است.روی اقتصادی یکی از مؤلفهای و پرهیز از تکمنطقه و جهانی اجماع اخذ

آمیز هم بود این بود که واشنگتن توانست ائتالفی از که در دولت اوباما به کار گرفته شد و موفقیتهایی یکی از استراتژی

کشورهای مختلف برای مقابله با ایران به وجود بیاورد که منافع بسیار متفاوت از هم داشتند. ائتالفی متشکل از کشورهای 

آغاز کرد.  را علیه ایرانع جدیدی از جنگ اقتصادی گره نوداری با همکاری کناروپایی و آسیایی. وزارت خزانه

عیار اقتصادی یک جنگ تمام انداختنهای اقتصادی آمریکا در مواجهه با جمهوری اسالمی ایران، نسبت به راه استراتژیست

العات و اط سمیدر امور ترور کایآمر یدارخزانه ریوز یهودیمعاون  22«استوارت لیوی» به تصمیم رسیده بودند. کامالً

در  «یو اطالعات مال سمیاداره ترور» سیزمان با تأسهمآفرینی کرد. از نخستین افرادی بود که در این حوزه نقش ی؛مال

قرار  یدارخزانه وزارت یهانیبذره ریز رانی، مشخصاً ایویبه استوارت ل تیحکم مسئول نینخست ضیو تفو 2004 سال

مجاب کردن بازار  نیارائه کرد و کمپ 23«سیرا زایکاندول»را به  دیجد یهامیتحر شنهادیپ 2006در سال  یوگرفت. 

 رعاملیبا مد داریکشور سفر کرد و در د 80به حدود  وییرا آغاز کرد. استوارت ل رانیبرای قطع رابطه اقتصادی با ا یجهان

 دارد. ییباال سکیر رانیبا ا یها را قانع کند که رابطه مالکرد آن یها سعبانک

                                                 

22 Stuart Levey 

23 Condoleezza Rice 

24 Financial Weapons 

 جدید یهایلشکرکش پیشبرد برای 24مالی یهاسالح از فهرستی لیوی ۲۰۰۶ سال ستانزم در

 اولیه تمرکز که گفت رایس به او داد. ارائه «رایس کاندولیزا»به  تهران علیه بوش دولت

 دولتی یعمده یهابانک دسترسی قطع از است عبارت آن و بود خواهد محدود و کوچک

 بازرگانی عمده معامالت آمریکا. دالر به ملت و سپه ،صادرات ملی، بانک مانند ایران

 که زیرا ؛ردیگیم انجام متحدهایاالت ارز با همیشه بًایتقر گاز و نفت فروش ازجمله یالمللنیب

 است بعید کار ابتدای در که کرد بحث لیوی د.باشیم سهل آن به دسترسی و ثابت آن نرخ

 کند؛ جلب را هابانک این علیه هامیتحر از ملل نسازما امنیت شورای حمایت بتواند آمریکا

 اما ؛کردندیم تجارت ایران با هنوز روسی و چینی اروپائی، یهاشرکت از بسیاری که زیرا

 ریتأث هابانک این در قبال آمریکا یجانبهکی اقدامات مرورزمانبه که داشت اعتقاد او



33 

 

در  جی سولوموندر جنگ اقتصادی علیه ایران درگیر هستند.  متحدهاالتیامختلف  یهاوزارتخانهکه گفته شد  طورهمان

 بیان گونهنیاعلیه ایران را  متحدهاالتیاجنگ مالی ادامه در  و کندیمزیر به همکاری کنگره و وزارت امور خارجه اشاره 

 :کندیم

 

                                                 

25 Escalating Financial War 

26 Jay Solomon, “The Iran Wars, Spy Games, Bank Battles, and the Secret Deals That Reshaped the 

Middle East”, Random House. 

27 Ibid 

 انجام برای خارجی معتبر شرکت یا بانک هر. داشت خواهد هاآن معامالت بر یارانگرانهیو

 .دارد آمریکا دالر به دسترسی به نیاز الزامًا المللیبین تجارت

 میمگر با تسل ییانتها چیبود که ه 25یمال ندهیجنگ فزا کیما اعمال  نگاه :یویل یبه گفته

 بانمانیپشت هم از بدو کار کاماًل با ما همراه و سیخارجه را رینداشت و وز شیدر پ رانیشدن ا

 26بود.

 کی ریگیپ کایوزارت خارجه و کنگره آمر( 2016تا سال  2012)از سال  ریل اخپنج سا یط

اند. بوده شیابه برنامه هسته دادن انیجهت اجبار تهران به پا رانیا هیعل یدیشد یجنگ مال

و  یباربری هاها، شرکتبانک ژهیوبه رانیاقتصاد ا یهابخش یتمام بًایتقر کایآمر یهامیتحر

خشکاندن  شیازپشیب رانیا هینه گرفته بودند؛ اما قلب راهکار واشنگتن علرا نشا مهیبخش ب

که  دبو کردیم یمال نیدرصد کل بودجه تهران را تأم 70کشور که حدود  نیای صادرات نفت

اعتقاد  ییکایشده بود. مقامات آمر نیعج یتجارت هرگونه انجام یبرا اشییبا فلج کردن توانا

وادار  یبرا یجنگ نظام رازیغبه پول نقد احتمااًل تنها راه نیاز ا رانیداشتند که محروم کردن ا

 27.باشدیم شیاهسته یشدن در مورد کارها میکشور به تسل نیساختن ا
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پی برده  مسئلهتشکیل ستاد فرماندهی برای جنگ اقتصادی علیه ایران تعداد کمی از مقامات ایرانی نیز به این  موازاتبه

 گوید:سخن می آمریکاقرارگاه در جنگ اقتصادی توسط تشکیل از  رعاملیغسازمان پدافند  سیرئار جاللی؛ سردبودند. 

 میمواجه هست دکنندهیاز تهد یمجموعه منفرد کیکه با  کردندیدر حوزه اقتصاد همه فکر م

 یموضوع سه سال کنند،یرها م کرده و دیتک ما را تهدبهو تک ندیآیم ییکشورها ایها و گروه

داده در وزارت  لیقرارگاه تشک هاییکایکه آمر میمطرح کرد یمل تیامن یشورا رخانهیرا در دب

 استوارت لیوی

 داریر وزارت خزانهد «تروریسم و اطالعات مالی»ی رئیس وقت اداره
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 حسینی؛ وزیر وقت اقتصاد از اعمال فشار آمریکا الدینشمسروایت 

                                                 

 میاشده یکه وارد جنگ اقتصاد رفتیپذ دیبا :یسردار جاللایرنا:  28

مختلف  یهاگروه قیرا در آنجا از طر یو جنگ اقتصاد میتحر یزیرو کار طرح یدارخزانه

 د.که متأسفانه آن موقع توجه نش کنندیکنترل و دنبال م

و  کیپلماتید ،یاقتصاد ،یاسیس یتمام ابزارها ،یاقتصادقرارگاه جنگ  نیدر ا هاییکایآمر

 یهاکرده و اتاق یآوررا جمع یو نظام یقدرت اقتصاد یهاو همه مؤلفه یتیامن ،یاطالعات

هر  یدست رو نکهیها کار کند، اآن یمختلف برا یهااند که در حوزهداده بیترت دهیچیفکر پ

 ردیگیصورت نم یخود و اتفاقخودبه شود،یم میتحر عیآن حوزه سر م،یگذاریم یاحوزه

 28.کنندیم نهیاطالعات هز نیا یدارند و براها شبکه کشف هدفآن

مریکا را بزنند. دانستند اگر با ایران کار کنند باید قید رابطه تجاری با آتجار سایر کشورها می

بتوانند  حجم کاری اکثر کشورها با آمریکا بیشتر بود، کشورها مجبور بودند برای آنکه چون

مسئولین  در بسیاری از موارد وقتی با با آمریکا کار کنند قید تجارت با ایران را بزنند.

کردند، اما ها قول همکاری داده و همکاری نیز میکردیم آنهای مختلف صحبت میدولت

شود کرد؟ این مسائل کشور حاضر به همکاری با شما نیست چکار می وقتی بازرگان آن

 تر شود.شرایط سخت ۹۱و  ۹۰هایی بود که باعث شد در سال پیچیدگی

ای تشکیل ها کمیتهها هوشمند و پویا است. آندرستی مدعی بودند که این تحریمها بهغربی

گوید: یماین کمیته در گزارشی . کردهای اقتصادی ما را رصد میداده بودند که تمام فعالیت

 کشور دنیا، تمام تحرکات مقامات اقتصادی ایران را رصد کردیم. ۶۰ما با سفر به 

ها و مجاری کردیم به کانالیک جنگ فعال بود، به همان میزانی که ما تالش میاین یعنی

ها انتظار داشتند ربیکردند. چیزی که غها نیز مقابله میعملیات اقتصادی خود تنوع ببخشیم آن

ها فروپاشی کند. من تردیدی ندارم اگر این بود که اقتصاد ایران در مقابل این تحریم

http://www.isna.ir/news/93022918589/%D8%B3%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%84%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D9%81%D8%AA-%DA%A9%D9%87-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D9%85
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 ی آمریکا بود. آمریکا نشانهاتحریممالی آمریکا در این کشورها، ترس از  یسلطهعلت در پذیرفتن  ترینمهم، تردیدبی 

های بنابراین درست است که ایران مبادله؛ چندین میلیارد دالری جریمه کند هایجریمهرا با  هاشرکتداد که حاضر است 

تواند تأثیرگذاری چندانی نمی تنهاییبهندارد و تحریم بانک مرکزی ایران توسط این کشور  متحدهالتایاتجاری زیادی با 

های جهانی، در حقیقت شرایط را و نقش کلیدی دالر در مبادله متحدهایاالتسایر کشورها از  رویدنبالهداشته باشد، اما 

 برای ایران سخت کرد.

 

  

                                                 

 جلد اول -1395 -نشر نور علم -تهران -ی اقتصاد ایرانهامحرمانه -مهر پور، مهدی 29

پرداختیم. بخش های خیلی کمتری در تحریم میهای داخلی وجود داشت ما هزینههمکاری

نع ها قاشد تا فقط آنای در داخل کشور میای از وقت ما صرف توضیح امور برای عدهعمده

 29و ساکت شوند.
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 یوترن

سندی درباره نحوه برخورد با ایران منتشر کرد؛ در این سند که  1387یکا در پاییز سال آمر 30مرکز سیاست دوحزبی

 32است. شدهارائهاستراتژی آمریکا برای به زمین زدن ایران  کند، یکی از سیزدهرا تشریح می 31«دایم پارادایم»استراتژی 

 از: اندعبارتچهار استراتژی است که  مخفف«  DIME میدا»

Diplomatic, Informational, Military & Economic Strategies 

 متحدهاالتیاسکه در  نیترکوچکنام « دایم». شودیماجرا  زمانهمایران  هیعلچهار نوع استراتژی « دایم پارادایم»در 

وارد  ی دیپلماتیک، اطالعاتی، نظامی و اقتصادی به ایرانرا از چهار حوزه فشارهاتحت این استراتژی، آمریکا  است.

 .کندیمبود. فصل استراتژی اقتصادیِ این سند یوترن را بیان  االجراالزم. با سرکار آمدن اوباما این استراتژی کندیم

 

جیمی کارتر بر اساس دستور  1979نوامبر  14 در

کلیه اشخاص آمریکایی  آمریکاجمهور وقت رئیس

د؛ های ایران نزد خود را توقیف کننمکلف شدند دارایی

از انتقال وجوه متعلق به ایران ونقل هرگونه رو،ایناز

بعد از  های آمریکایی ممنوع شده بود.بانک یسو

دالر آمریکا مبنای معامالت  «وودزبرتونپیمان »

که ایران  یالمللنیبجهانی شد، آمریکا مبتنی بر این پیمان 

در  متحدهاالتیار این راستا ارتباط ایران را با دالر قطع کند. د توانستینمنیز جزو آن بود 

 یدارخزانهوزارت  ا قطع کرد.ریوترن دسترسی مستقیم ایران به دالر  یچرخه با طراحی( 1979نوامبر  15) 1358 آبان 24

 .یا دوربرگردان را طراحی کرد Turn-U34استثناء  33های ایرانمقررات کنترل داراییدر بخش  متحدهاالتیا

                                                 

30 Bipartisan Policy Center 

31 Dime Paradigm 

کنند. انشگاهی را تأمین میدخواه یا مراکز نظامی، علمی و ساز دارد که تصمیمات الزم برای حزب دموکرات، جمهوریآمریکا چند نوع مرکز تصمیم 32

« یدوحزبمرکز سیاست »شود به خواه و دموکرات است و تصمیمات مشترک ایشان در آن تهیه میکی از مراکزی که محل وفاق هر دو حزب جمهوریی

 شود.شناخته می

33 Iranian Assets Control 

 کایها در داخل آمرآن هیتسو یاست ول کایج از آمرها در خارکه مبدأ و مقصد آن شودیمربوط م یالمللنیب یهابه آن دسته از پرداخت یدالری چرخه 34 

 یهابانک انتقال،ونقل کی. اگر در دهندیانجام م اتیعمل ییکایآمر ریغ یهاو هم بانک ییکایآمر یهابانک U-Turnوانتقال نقل کی. در ردیگیانجام م

 .شودیگفته نم یدالر U-Turnمداخله نداشته باشند به آن  ییکایآمر
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مستقیم به ا غیریمستقیم نداشتند حق که رغم اینبههای آمریکایی بانکبود که  شدهیراحطگونه سازوکار یوترن این

توانند ر یک مورد میدبدهند، اما  هاآنحساب باز کنند یا خدماتی را به  هاآناشخاص ایرانی سرویس بدهند یا برای 

نزد دو  ییکایآمر ریغ هنگامی است که دو بانک انتقال دالری بدهند و آن نیزومستقیم به ایران سرویس نقلطور غیربه

نفع نهایی آن وجه یک یا چند جا شود و ذیها جابهبانک آمریکایی حساب داشته باشند و قرار باشد وجهی در این حساب

 مستقیم به اشخاص ایرانی است،اگرچه نوعی ارائه خدمت غیر ادشدهیانتقال وشخص ایرانی باشند. در چنین صورتی، نقل

 ت.اما مجاز اس

 

بدون  یرانیا یهابانک ،یوترن یبا استفاده از چرخه. کردیمنظام مالی ایران مبتنی بر یوترن کار  1387تا  1358از سال 

 یز خدمات دالرا توانستندیمکشورهای دیگر  یهاو با استفاده از بانک کایآمر یبانک ستمیبا س میداشتن ارتباط مستق

ترین تجارت خارجی خود یعنی فروش نفت خام خود را با استفاده از توانست مهمن اساس ایران میبر همیاستفاده کنند. 

ی در دارخزانهاین کار تحت نظارت وزارت  دالر انجام دهد. همچنین در طرف دیگر و در واردات از ارز دالر استفاده کند.

وزارت ما این چرخه دوربرگردان هم برداشته شد. در دولت اوبا 1387اما در زمستان سال  ؛شدیمخاک آمریکا انجام 

 ینتأمبهانه به یوترن  یچرخهبه ی صادرات ایران را های دولتی ملی، سپه، آینده و توسعهبانک دسترسی قبالًداری خزانه

و خصوصی  های ایرانی اعم از دولتییوترن را برای تمام بانک استثناء 2008 قطع کرده بود اما در نوامبرتروریسم مالی 

انتقاالت یوترن  نقل وکه این  ات مالی آمریکا دیگر اجازه نداشتندمؤسس ملغی اعالم کرد وهمچنین بانک مرکزی ایران 

به دالر آمریکا دسترسی داشته باشد. توانستینمدیگر ایران  عمالًبا این رویکرد  35را انجام دهند.

                                                 

35 Treasury: https://www.treasury.gov/press-center/press-releases/Pages/hp1257.aspx 

 

 

https://www.treasury.gov/press-center/press-releases/Pages/hp1257.aspx
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 یدر جنگ ارز کایدالر؛ اسلحه آمر

 متحدهاالتیا یهاستیتراتژاس یاز اظهارنظرها ییهابه نمونه ری. در زکندیعنوان سالح استفاده مالر بهاز د متحدهاالتیا

 :میکنیعنوان سالح اشاره مدرباره استفاده از دالر به

 یکند که برایاستفاده م ییکشورها در یثباتیب جادیا یبرا یعنوان سالحاز دالر به کایامر یداروزارت خزانه .1

و مهار کردن  رانیشکست دادن ا یخود برا یهاتالش ی. واشنگتن طروندیبه شمار م یابالقوه دیتهد متحدهتاالیا

وزیر دارایی امریکا ضمن  متمرکز کرده است. «رانیا الیر» ینابود یکشور، توجه خود را رو نیا یاپرونده هسته

کردن آن برای کاربرد  اعتباربیکردن ریال و  زشاربی»، جمهوری اسالمی ایران، اعالم کرد اعالم محاصره مالی

 36«.ضرورت دارد المللیبیندر معامالت تجاری 

د رابرت ونزل که یکی از نویسندگان مجله سیاست اقتصادی است، معتقد است که سازمان سیا در حال تضعیف اقتصا .2

را در این کشور ایجاد کند. فدرال است تا ابرتورم  کردن این سیل به این کشورایران از طریق جعل ریال و جاری 

منجر به آن  واقعاً آنچه داندمیاما سازمان سیا  شودمیرزرو ممکن است فکر کند که چاپ پول موجب رونق اقتصاد 

؛ ریال برای تضعیف ایران استحال جعل  در ایسسازمان  کهاینبر شواهد اندکی در دست است مبنی  اگرچه .شودمی

 37جنگ مالی علیه این کشور را به راه انداخته است. متحدهایاالتکه  دارداما شواهد کافی وجود 

 معامالت آمد؛ زیرامی به دست آمریکا مالی جاسوسی شبکه واسطهبه ایران مورد در واشنگتن اطالعات نیترقیدق .3

 ،38زاراته وان یگفته به .گردیدمی ثبت کشور این مرکزی بانک سامانه در بایستمی آمریکا دالر با عمده تجاری

 :کرد سپتامبر کمک 11 حادثه از بعد یدارخزانه وزارت یستیضد ترور عملیات رهبریت به که بوش دولت مقام

                                                 

 جنگ مالی با ایران، آمریکا را به سوی تضعیف نرخ دالر سوق خواهد دادمشرق:  36

37 Infowars:Economic Warfare Against Iran Shows Results as Rial Drops 

38 Juan Zarate 

39 Jay Solomon, “The Iran Wars, Spy Games, Bank Battles, and the Secret Deals That Reshaped the 

Middle East”, Random House, 2016 

 در حیاتی عامل و وسیله یک دالر به آمریکا دشمنان دسترسی از جلوگیری که دریافتیم ما

 ما ملی امنیت اریمعم در مؤثر سالح یک عنوانبه یالهیوسچنین  بود. هاآن کردن مجازات

 39گشت. پدیدار

http://www.mashreghnews.ir/fa/news/429243/%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D9%81-%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D9%84%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%AF%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D9%BE%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA
http://www.mashreghnews.ir/fa/news/429243/%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D9%81-%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D9%84%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%AF%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D9%BE%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA
http://www.infowars.com/economic-warfare-against-iran-shows-results-as-rial-drops/
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 برجهان حاکم ارز یعنی آمریکا دالر به دسترسی بدون تجاری یعمده یهابنگاه که دانستیم یدارخزانه وزارت ،قطعاً

 معامله میان انتخاب به مجبور را خارجی یهاشرکت توانستیم یدارخزانه وزارت نبودند. خود فعالیت یادامه به قادر

 واضح بسیار هاشرکت اغلب انتخابی ینهیگز نماید. جنایتکار یهابنگاه و شرور کشورهای با معامله انجام یا ،با آمریکا

 40د.بو

 

 

                                                 

40 Jay Solomon, “The Iran Wars, Spy Games, Bank Battles, and the Secret Deals That Reshaped the 

Middle East”, Random House. 

 CIA و جنگ نامتقارن در یمال داتیمشاور تهد کاردز،یر مزیج
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گوید و ادعا متحده در جنگ ارزی علیه ایران سخن مییاالتااستراتژیست جنگ ارزی از نقش  41جیمز ریکاردز .4

 د ایران استفاده کرده است:ن اقتصاثبات کردکند که آمریکا از دالر برای بیمی

                                                 

41 James Rickards 

42 Us news:The Financial War against Iran 

43 youtube: Rickards: Iran's Currency War 

و کمبود شدید دالر در ایران بود. ریال  انزوای فوری ایران از سیستم دالر نتیجه این تحریم

درصد از ارزش خود را در برابر دالر از دست داد.  4۰ایران در عرض فقط چند روز بیش از 

دو برابر شدند. کاالهای ها به ریال شود، قیمتازآنجاکه بسیاری از کاالها در ایران وارد می

تاجرها مجبور  ؛ واز دویست هزار ریال به چهارصد هزار ریال افزایش یافتند شبهکاساسی ی

به بازار سیاه روی بیاورند.  منظور به دست آوردن دالر موردنیاز برای واردکردن کاالهاشدند به

حفظ ریال و جلوگیری از منظور درصد به ۲۰های ایرانی با افزایش نرخ بهره به بیش از بانک

 42خارج شدن آن از سیستم بانکی ایران واکنش نشان دادند.

متحده که ایران را از سیستم بانکی جهان جدا کرده بود، ارزش در عرض چند روز، ایاالت

برابری ارز ایران را نابود کرد، به اقتصاد ایران ابر تورم را تزریق کرد و باعث افزایش در نرخ 

م این اتفاقات تنها چند هفته پیش از انتخابات ایران در زمانی روی داد که بهره شد. تما

ی انقالب سبز بود و این اندازی دوبارهمتحده در حال ترویج تغییر رژیم در ایران و راهایاالت

ثبات کردن یک رژیم است. بنابراین این رویه روش خوبی برای بی؛ موارد تصادفی نبود

توانیم گروه اسم بازی در ایران است. کسی خواهان جنگ نیست اما میتغییرات رژیم واقعًا 

 43ای ایران بیابیم.ی هستهازآن راهی به برنامهجدیدی را مسئول اداره کشور کنیم تا شاید پس

http://www.usnews.com/opinion/blogs/economic-intelligence/2012/01/30/the-financial-war-against-iran
https://www.youtube.com/watch?v=drknIOg_8Xs
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 ندانشجویا جمع در خود سخنرانی در ،شودمی یاد روسیه و ایران هایتحریم معمار عنوان با او از که 44کوهن دیوید .5

ی هاتحریم اعمال در موفقیت که کندمی تصریح «آمریکا مالی قدرت تکامل» عنوان با وکالت آموزشی مؤسسه

 :است بوده استوار هیچندپا بر ایران،

 .دهدمی آمریکا مرداندولت به را کردن رصد اجازه که مالی نظام شفافیت (1

  .دهدمی را بازیگران نبیهت یاجازه که جهانی در اقتصاد دالر از استفاده گستره و نفوذ (2

قرار داده  تأثیرمهم اقتصاد ایران را تحت  هایبخش المللیبینی هاتحریمکرد  تأکیدمطالعات توسعه در لندن مرکز  .6

بانک مرکزی این کشور را از دستیابی به ارز  ،از طریق فشارهای جاری کنندمیاست و کشورهای غربی تالش 

 یران بر مواضع خود زمینه سرنگونی رژیم حاکم در این کشور را فراهم کنند.محروم کنند تا در صورت اصرار ا

                                                 

44 David Cohen 

 «کوهن دیوید»
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درصدی ارزش ریال و  50این مرکز در پژوهش اخیر خود در مورد شرایط اقتصادی جاری در ایران اعالم کرد سقوط 

 45وادار کرده است. هاتحریمایران را به تالش برای دور زدن  ،درصدی تورم 27افزایش 

 

 دارییال در وزارت خزانهحمله به ر

 هایراهبه دنبال  متحدهایاالتآمریکا در امور تروریسم و اطالعات مالی مدعی شد،  داریخزانه، معاون دیوید کوهن .7

جمهوری اسالمی،  ایهسته هایبرنامهایران در بخش مالی است تا از این طریق با  المللیبینمضاعف برای ایزوله 

 گفت: متحدهاالتیا یمجلس سنا یمسکن و شهر ،یامور بانک تهیکم در کوهن مقابله کند.

ادامه خواهیم داد. ما  المللیبینقطع دسترسی ایران به سیستم مالی  منظوربهی هایراهما به تالش برای تشخیص »

 «.گیریممیمنابع اصلی ایران برای کسب درآمد را نشانه 

 :دهدمیریال انجام داده است گزارش بر  واردکردنبرای فشار وی درباره اقداماتی که  

المی را نشانه مشخص صنعت نفت جمهوری اس طوربه شودمییی که از جوالی گذشته علیه ایران اعمال هاتحریم»

صادرات نفتی ایران  درصد از 50 تاکنون هاتحریم. این رودمیمنبع کسب درآمد دولت به شمار  تریناصلیگرفته که 

ی جاری هاتحریمهن، وفته کگمیلیارد دالر هزینه برای اقتصاد ایران به همراه داشته است. به  5و ماهیانه  اندکاسته

را  2012ر سال ددرصد از صادرات پتروشیمی ایران  7.6 کمدستصادرات پتروشیمی ایران را نیز کاهش داده و 

درصد  32رخ تورم نسقوط کرد و  درصد 50ماه گذشته نیز بیش از  12. از سوی دیگر ارزش ریال در انددادهکاهش 

 «.شودمیمحاسبه 

 خواهد بود. منابع درآمد ایران و ریالهن مدعی شد تمرکز آمریکا بر وک

 :این گزارش ی ازهایبخش 

مالی  مؤسساتیی را علیه هاتحریم، با مشورت با وزارت امور خارجه، مجاز است داریخزانه، وزارت دستوربا این  -

ریالی در خارج از  توجهقابل هایحسابیا  دهندمیانجام  ریال ؛ایران ارز باخاصی را  ریتجا خارجی که معامالت

 را اعمال کند. کنندمیایران را نگهداری 

 ریال اهمیت زیادی برای رژیم دارد. که ارزش و ثبات ایمدیدهما  -

                                                 

 تحریم ها و سقوط پیوسته ارزش ریال تا سرنگونی رژیم ایران ادامه داردالعربیه:  45

 

http://www.alarabiya.net/articles/2013/01/22/261855.html
http://www.alarabiya.net/articles/2013/01/22/261855.html
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بیشتری بر توانایی  هایتمحدودی نین. همچکندمیمحدود  المللیبیندر معامالت را استفاده از ریال  ،این اقدام جدید -

و بازارهای تجاری جدا  المللیبینو ایران را از سیستم مالی  کندمیایجاد  خودایران برای دسترسی به ذخایر خارجی 

کشور  نیا یروسازخود صنعت یعنی ران،یدر اقتصاد ا یگریبخش بزرگ د ن،یعالوه بر ا ییفرمان اجرا نیا .کندمی

آن  یو از درآمدها کشور دارد نیدر اقتصاد ا یتوجهقابلسهم  رانیا ی. صنعت خودروسازدهدیمر را مورد هدف قرا

 .شودیمحکومت استفاده  تیو تقو الیر تیتقو یبرا

 46«هیو حقوق بشر در سور رانیقانون کاهش خطر ا» 504در بخش تجارت دوجانبه  هایمحدودیت در موردهمچنین  -

این اقدام دسترسی ایران به ذخایر ارز خارجی خود را محدود کرده و مانع توانایی  شته شد،ه در ماه فوریه به اجرا گذاک

 ایفزاینده طوربهایران ارزی ذخایر  گسترده ما در این زمینه، هایتالشبا  ایران برای حمایت از ریال شده است.دولت 

 .غیرقابل دسترسی است

 خیدر تار بود و الیر 16000 ، دالر در بازار آزاد2012ت. در آغاز سال اس قرارگرفته تأثیرتحت  شدتبه زین رانیارز ا -

ز ارزش خود را در دو ا دوسوماز  شیبریال در بازار آزاد . ارزش داشت الیر 36000دالر  کی ،2013سال  لیآور 30

 است. دادهازدستسال گذشته 

ما  ،ترتیباینبه. کنیممیدنبال دهد،  شیا افزار الیفشار بر ارزش ر تواندمیکه  یاقدامات دقتبهخاص، ما  طوربه -

زیرا ایران با استفاده از طال داد،  میادامه خواه را رانیفروش طال به دولت اتحقیق درباره فعاالنه  طوربههمچنان 

 47.کندجبران را  دارد اشیخارج ریبه ذخا یکه در دسترس یمشکالتکند و  تیارزش پول خود را تقو تواندمی

  

اقداماتشان این است که  ازجملهماتی توسط عناصر بیرون و داخل در جهت ایجاد روح ناامیدی در مردم دنبال شد و اقدا

جنگ ارزی آن روزها  یدرباره دولت دهم وزیر اطالعات یگفته. این هایی در مسائل اقتصادی کشور ایجاد کنندتنش

 48است.

  

 

 

                                                 

46 Threat Reduction and Syria Human Rights Act 

47Treasury: Iran Sanctions: Ensuring Robust Enforcement, And Assessing Next Steps”  

 آشفتگی بازار ارز و طال کشف پشت صحنهدنیای اقتصاد:  48

https://www.treasury.gov/press-center/press-releases/Pages/jl1969.aspx
http://donya-e-eqtesad.com/news/435738
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 در واشنگتن هاتحریمبودن  مؤثراعتراف وزیر وقت اقتصاد به 

 سفرکرده نواشنگت به جهانی بانک و پول المللیبین صندوق ساالنه نشست در شرکت برای که حسینی الدینشمس

 :کرد اظهار آمریکایی نشریه با وگوگفت در بود،

 

 

                                                 

 میلیارد دالر ذخیره ارزی داریم 100حسینی: دیپلماسی ایرانی:  49

 سال دو در ریال ارزش درصدی 80کاهش  در اروپا و آمریکا بانکی و نفتی هایتحریم

 است. داشته نقش گذشته

 همچنین گفت: تحریم سیستم بانکی ایران از سوی واشنگتن و بروکسل هزینه انجاموی 

ران به توجهی افزایش داده و موجب شد ایالمللی را برای کشور به میزان قابلمبادالت بین

همه با اقدام دولت های پرداخت دیگر باشد یا به معامالت تهاتری متوسل شود. باایندنبال راه

یران با اصادرات غیرنفتی و انجام ندادن تجارت به دالر یا یورو، اقتصاد  برای باال بردن

 های غربی وفق پیداکرده است.تحریم

د که باالی وزیر امور اقتصادی و دارایی در این مصاحبه به میزان ذخایر ارزی کشور اشاره کر

ساندن ایران را برای مانده و توان مالی کشور را باوجود امید دولت اوبامصد میلیارد دالر باقی

 داشته است.به آستانه فروپاشی اقتصادی، باثبات نگه

انعطاف و پیشرفته است. درس وی در بخشی از اظهاراتش گفت: سیستم مالی ما بسیار قابل

ها فراگرفتیم، استفاده از همه ارزهای خارجی است. ما به یورو یا دالر مهمی که از تحریم

 49وابسته نیستیم.

http://www.irdiplomacy.ir/fa/page/1915276/%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%DB%8C+100+%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF+%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1+%D8%B0%D8%AE%DB%8C%D8%B1%D9%87+%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C+%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85.html
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 هاحریمتنقش 

 وقرن بیست  یابتدا ی اقتصادی علیه کشور هدف است. آمریکا ازهاتحریمیکی از ابزارهای جنگ اقتصادی استفاده از 

 یریکارگبهنازعات، از م یاریدر بس رایز؛ ه استی هدف استفاده کردگسترده علیه کشورها صورتبه زاریکم از این اب

 یهامیتحرهدف از  .دیدیم یناکاف زیرا ن یپلماسیو د یاسیو قدرت س دانستیم یاتیرعملیرا ناکارآمد و غ ینظام یروین

 1370واسط دهه از ا ی تحریم شده بود.کشورهای با قطع روابط تجاری و تجارت کردن محدود 1360آمریکا در دهه 

ینتون وضع شد و لتوسط ک 1995در سال  اولین تحریم بانکی. در نفت متمرکز شد یگذارهیسرماروی نفت و  هاتحریم

بانکی از  یهامیتحر 80ه ایرانی منع شدند. از اوایل ده یهابانکآمریکایی از دادن خدمات بانکی و دالری به  یهابانک

در سال  نکی تغییر کرد.ثانویه و پیچیده با یهامیتحربه  1380شروع شد و در اواخر دهه  هابانکانسداد دارایی برخی 

با تحریم بانک  هاتحریمایرانی به دالر آمریکا قطع شد. رژیم  یهابانکیوترن دسترسی  یچرخهبا برداشتن  1387

 مید.به جنگ ارزی علیه ایران انجا کامل شد و 90بهمن سال  مرکزی و تحریم خرید نفت از ایران در

لیه ایران وضع مختلف ع یهاحوزهی متعددی را در هاتحریم؛ تاکنونساله جمهوری اسالمی  38آمریکا در طول عمر 

 :شودیمزیر  یهاحوزهعلیه ایران شامل  متحدهاالتیایی هاتحریمکرده است. 

 ی مالی و بانکیهاتحریم .1

 ی اساسیهاتحریم تجارت کاال .2

 تحریم نفتی .3

 تحریم پتروشیمی .4

 تحریم صنعت خودروسازی .5

 تحریم هواپیمایی .6

 ونقلحملتحریم کشتیرانی و بیمه  .7

 بهاگرانطال و فلزات  تحریم .8

 حریم ریالت .9

 .پردازدینمی دیگر هاتحریمو به  کندیماشاره  و ارزی یی مالی و بانکهاتحریمگزارش به است که این  ذکرقابل
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 های مالی و بانکیساختار تحریم

 هرگونهعنی ی؛ ندبزرگ کشور تحت تحریم قرار گرفتهای ی بانکبانک مرکزی ایران و همه :تحریم نهادهای مالی .1

را در ز سوی آمریکا ااین کشورها و در صورت انجام، تحریم  شد های ایرانی ممنوعها و افراد با بانکتجارت شرکت

 .پی دارد

هیچ کشور یا  ایران تحریم ارزی است به این معنا که علیه شدهوضعی هاتحریم ترینمهمیکی از  ی:تحریم ارز .2

ارد( حق دادن دالر به ایران دارز دولت آمریکا  عنوانبهالر که جهت استفاده از د المللیبینبانکی )مطابق قراردادهای 

تنبیهات قانونی و قضایی  و جرائمو یا پرداخت دالر در مبادالتش با ایران را ندارد و اگر چنین اتفاقی بیفتد شامل 

ر ارز اصلی رایج روزه دالکه ام استدر حالی این  ماندبازمیاز تعامل با اقتصاد آمریکا  عمالً و  گرددمینقض تحریم 

 باید با آن انجام شود. المللیبین خریدهایاست که بسیاری از  المللیبین

ی ح دنیا براهای مالی در سطهای انتقال الکترونیک پیامشبکه ی:های مالهای انتقال الکترونیک پیامتحریم شبکه .3

ن برای است که استفاده از آ یبانکنیب یانرسامیپهای سوئیفت، یکی از این شبکه ود.شاستفاده می یبانکنیبتجارت 

 .های ایرانی ممنوع شدبانک

رد، در پی های خارجی قرار داهای کشور که در بانکیک بخش از دارایی ا:هایجاد مانع در دسترسی به دارایی .4

 شود.میبلوکه  دیگر نیز به حکم قضایی هایو بخش یم بانک مرکزی از دسترس خارج شدتحر ژهیوبهها و تحریم

را معموالً شورای امنیت  جانبههمهتحریم  .شودیم تقسیم جانبهکی، چندجانبه و جانبههمهبه سه گروه اقتصادی م تحری

 نبه راتحریم چندجا آن هستند. کند و تمام کشورها ملزم به رعایتیهدف وضع م یهاگروهیه کشورها یا ملل عل سازمان

روه هدف است کشور یا گ یک کشور علیه یهامیتحر جانبهکی یهامیتحر .نندکیمچند کشور علیه کشور هدف اعمال 

 آمریکا علیه کشورها اشاره کرد. یهامیتحربه  توانیمکه 

کننده  مکشور تحری 50هثانوی یهامیتحردر  .شودیمتقسیم  (ینیفرا سرزمثانویه )خود به دو نوع اولیه و  جانبهکیتحریم 

کشور هدف اعمال کند.  را علیه مدنظر یهامیتحرتا  کندیمرای فشار به کشور ثالث استفاده باقتصادی خود  یهااهرماز 

تحریم فراتر از سرزمین کشور کشور ثالث موجب اعمال  و در صورت تبعیت کندیمغیرمستقیم عمل  صورتبهاین تحریم 

اولین بار و تنها درباره  بانکی ینیفرا سرزم متحری .ندیگویمیز ن 51«ینیفرا سرزمحریم ت» که به آن شودیمکننده  متحری

                                                 

50 Secondary Sanctions 

51 Extraterritorial Sanctions 
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 CISADA52موسوم به  «ی جامع ایرانهاتحریمقانون »با تصویب  2010 هیکنگره آمریکا در ژوئ است. شدهاعمالایران 

که ایرانی  یهابانک قانون، این بر اساس، تحریم ثانویه بانکی را طراحی و اعمال کرد. هامیتحربار در تاریخ  اولین برای

. این نوع رندیگیمرار مشمول تحریم ثانویه بانکی ق باشند، اولیه اشاعه تسلیحاتی و حمایت از تروریسم یهامیتحرهدف 

 قرار داد. کایآمر یمال ستمیبه س یدسترسیا هدف  یهابانکرابطه با  یدوراهسر  بر خارجی را یهابانک ؛تحریم

؛ دارد متحدهاالتیا یهامیتحر یدر اثرگذار ینقش مهم «یالمللنیب یالستون فقرات نظام م» عنوانبهدالر  قرار گرفتن

ها از دولت یاریبا بس یصادتعامل اقت جهیدرنتو  یالمللنیبت از تبادال تیمحروم یمعامله با دالر به معنا تیممنوع رایز

  ها است.و شرکت

 ،یروابط اقتصاد یهیناحاست که از  ییهامتقاعد کردن کشور یبرا کایآمر دیحاصل تالش شد هاتحریم نیا بیتصو

با کنگره  ی( اوباما پس از توافق2011دسامبر  31) 1390 ماهید 10در . شوندیممنتفع  یاسالم یبا جمهور یاسیو س ینفت

محروم  باهدفقانون را  نیا 1245بخش  53،«2012 یدفاع مل اریاخت»اعمال قانون معروف به  یامرحله کردیبر سر رو

مربوط به نفت،  یمال امالتاز انجام مع یخارج ینهادها ،قانون نیا بر اساس .امضا کرد یاز منابع درآمد مال رانیکردن ا

 نیا یواسطهبهاست.  سابقهیباقدام  کی گر،یکشور د کی یبانک مرکز میمنع شدند. تحر رانیا یبانک مرکز قیاز طر

 ران،یا یمال ینهادها یهمهدولت و  یهاییداراو مسدود کردن  رانیا یمعامله با بانک مرکز تیقانون عالوه بر ممنوع

 یجانبههمه مینقش دارند، هدف تحر رانیحاصل از فروش نفت ا یپول وانتقالنقلکه در  یمال یهامؤسسهو  هابانک

 اخراج شدند. کایآمر یقرار گرفتند و از نظام مال کایآمر

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

52 Comprehensive Iran Sanctions, Accountability, and Divestment Act (CISADA), 2010 

53 National Defense Authorization Act 2012 (NDAA 2012) 
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 کارگیری استراتژی قورباغهبه

. در برداشتپرده  رانیغرب در مورد ا کیاستراتژ یریگجهتاز  «میتا» ییکایمرآ یمجلهدر  84خانم شانون در بهمن  

معرفی  54«قورباغه یاستراتژ»علیه ایران غرب  دیجد یاستراتژ ،یو اروپائ یکائیآمر یهاپلماتیدشانون، از منظر  یمقاله

 برای مهار ایران معرفی کرد.« ایسکاندولیزا ر»شد. شانون این استراتژی را به 

 رانیا یاسالم یجمهور مختلف علیه یهاسالاست که آمریکا در طول  یاستراتژسیزده  از یکیقورباغه،  یاستراتژ

رساند  جوشنقطهبه  یآرامبه گ،یرا چون آب درون د یجهان طیمح دیبا کایآمر این استراتژی؛ موجببه است. کاربردهبه

 .پز شوددر آن آب مروربه رانیتا ا

 درصدد هاییکایآمررفت. با تحریم بانک مرکزی از استراتژی قورباغه بهره گ 1390هم آمریکا در سال  هاتحریمدر قضیه 

خدمات  هرگونهاز ارائه  یالمللنیب یهابانکپز شود. در حقیقت بودند که محیط مالی ایران را چنان گرم کنند تا ایران آب

 :کندمیایت رو قورباغهاستراتژی  یریبارگاز  بانک مرکزی ایران محروم شدند. ریکاردز؛بانکی و دالری به 

                                                 

54 Frog Strategy 

55 US News: The Financial War against Iran 

 اعمال علیه ایران را اقتصادی و مالی هاییمتحر متحدهیاالتا که است سال ۳۰ از بیش»

 با اوباما جمهوریسرئ پیش هفته چند اما؛ نیستند جدیدی چیز هاتحریماین  است؛ کرده

 یهابانکبه  اکسیژن ایران را مسدود کرد. تأمینایران راه  مرکزی بانک تحریم اعمال

 را ازها آن بپردازند، ایران مرکزی بانک باوکار کسببه ها آن اگر شد گفته المللیینب

 شودمی کنترل متحدهیاالتا دالر که توسط جهانی پرداخت سیستم دروکار کسب انجام

 55«.از این دستور پیروی کردندا هبانکاین که البته . خواهند شد محروم

متحده با تحریم بانک مرکزی ایران از استراتژی قورباغه بهره گرفته یاالتادر حقیقت »

بازی جنگ است که اتفاق افتاده. در برابر این تک، ایران تهدید به بستن  یکایناست. 

 فرانسه و نیابریتا آمریکا، متحدهیاالتاواکنش به این قضیه  در تنگه هرمز کرده است.

http://www.usnews.com/opinion/blogs/economic-intelligence/2012/01/30/the-financial-war-against-iran
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روپا از ارائه خدمات مالی تحادیه اکا و اشار آمریکه به دنبال ف است یبانکنیب یرسانامیپهای سوئیفت، یکی از این شبکه

 ای مطبوعاتی اعالم کرد:در بیانیه 1390اسفند  25در به ایران خودداری کرد. این شرکت 

 

مالی ایرانی که مورد تحریم  مؤسساتخدمات مالی و اعتباری از همکاری با  مؤسساتهای اتحادیه اروپا تمامی در تحریم

 هستند، منع شدند. سوئیفت قطع خدمات خود را از دو روز بعد آغاز کرد.

صنعت  با یهر فرد و نهاد مال یمال داتمراو (2012 یجوال 30) 91در مرداد  13622 ییاوباما در دستور اجرا نیهمچن

 م،یتحر نیهدف ا درواقع کرد.ممنوع اعالم  کشور ثالث قیرا از طر رانیا یمینفت و محصوالت پتروش دیخر ،یمیپتروش

 یهامیتحردور زدن  باهدف رانینفت ا دیخر یپرداخت برا یسازوکارها جادیاز ا یگریهر کشور د ای رانیبازداشتن ا

 علیه ثانویه جدیدی یهامیتحر 13645با صدور دستور اجرایی  2013ژوئن  3در  اوباما بود. «یدفاع مل اریقانون اخت»

و  یالمللنیبدر معامالت  رانیا الیرمحدود کردن استفاده از  منظوربهدر این دستور اجرایی  نظام بانکی کشور وضع کرد.

قرار  میمورد تحر زین رانیا یاسالم یجمهور یور، پول رسمدر خارج از کش رانیا یالیر ریبه ذخا یاز دسترس یریجلوگ

  گرفت.

 میداشته باشند، تحر الیربا  یخارج یهابانکدر  ییهاحسابمعامله کنند و  الیرکه با  یقانون، مؤسسات خارج نیطبق ا

 و انبه بین ایرانپولی دوجانبه و چندج یهامانیپاز این تحریم، جلوگیری از عقد  هدف 60.شودیمو اموالشان مسدود 

                                                 

56 USS Enterprise 

57 USS Abraham Lincoln 

58 fellowshipoftheminds: U.S. war with Iran has already begun 

59Swift: http://www.swift.com/news/press_releases/SWIFT_disconnect_Iranian_banks 

60 Presidency. : http://www.presidency.ucsb.edu/ws/index.php?pid=103646&st=&st1= 

 

 با همراه 56«اینترپراز اس اس یو» یاهسته هواپیمابر را به همراه ناو جنگی کشتی شش

 (۱۳۹۰بهمن ) 58«اند.کرده مستقر فارس،یجدر خل« 57لینکلن آبراهام» یمابرهواپ ناو

امروز سوئیفت به پیروی از تصمیم اتحادیه اروپا تصمیم گرفته است تا ارائه خدمات ارتباطی 

 59را قطع کند. ها و مؤسسات مالی ایرانی که موضوع تحریم اتحادیه اروپا هستندبه بانک

https://fellowshipoftheminds.com/2012/01/23/u-s-war-with-iran-has-already-begun/
http://www.swift.com/news/press_releases/SWIFT_disconnect_Iranian_banks
http://www.presidency.ucsb.edu/ws/index.php?pid=103646&st=&st1
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خارجی است. ترکیب دو مجازات  یهابانک ریالی در یهاحسابپولی استفاده از  یهامانیپپایه  رایکشورهای دیگر است؛ ز

 پولی در نظر طراحان تحریم در آمریکاست. یهامانیپ موضوع اهمیت دهندهنشانسنگین در این تحریم 

 یهاحوزه یهامیتحر یدگیتنو درهم یدگیچیپ م،یبدان رانیا هیعل هامیار تحردرباره ساخت دیکه با ینکات نیتراز مهم یکی

کند تا همچون  یطراح یاگونهبهرا  هامیبوده است که تحر نیا کایاست. تالش آمر همیروبر  ادیز یمختلف و اثرگذار

 یمابق یرا براوری و ستون مح رساختیزنقش  مالی و بانکی میتحر شود. دهیچیپ رانی، به دور اقتصاد و اتارعنکبوت

 .تندهستحریم  نیمحتاج ا کامالً ،یو تجار یاقتصاد مختلف یهاحوزه یهامیتحر یهمه چراکه. کندیمبازی  هامیتحر

 است. رانیازی های اردرآمد یو مسدود کردن مباد رانیکردن اقتصاد ا زولهیهدف ا ،ی مالی و بانکیهاتحریم در

. ردیگیمخارجی را هدف  یهابانکبا  بانکی جدید است که وابستگی کشورها به ارتباط یسالحبانکی مالی و  یهامیتحر

ه دلیل وابستگی ب .خارجی است یگذارهیسرمابه صادرات و واردات و  وابستگی بدیهی است این وابستگی خود معلول

 اقتصادی است و وتحریم مالی  نیتریقوبانکی  یهامیتحربه خدمات بانکی،  یالمللنیب ارتباطات اقتصادی در عرصه

 وانتقالنقل، المللنیبکارکرد ارتباطات بانکی در عرصه  نیترمهم .است موجب اختالل تجاری در کشور هدف شود ممکن

 وانتقالنقلتا عالوه بر  شودميیک کشور موجب  یهابانک خارجی با بانک یا یهابانکقطع ارتباطات  رونیازا .پول است

 ختل شود.خارجی در آن کشور نیز تا حد زیادی م یگذارهیسرماو  نانسیفاواردات،  یات صادرات،وجه، عمل

های خود را به یورو، سادگی پرداختهای دالری کنار گذاشت، اما ایران بهمتحده ایران را از نظام پرداختابتدا ایاالت

های متحده و متحدان او، ایران را از سیستم پرداختایاالتدر مرحله بعد،  دادفرانک سوئیس و سایر ارزهای دیگر انجام می

توانست بهای آن را توانست نفت بفروشد اما نمیاین بدان معنی است که ایران می جهانی، به نام سوئیفت کنار گذاشتند.

ردن واردات دادوستد کاال با کاال برای به دست آو دریافت کند. همچنین بدان معنی است که ایران مجبور شد که به

شد. به دنبال اجرایی شدن  جدیدیوارد فاز  91در حقیقت جنگ ارزی علیه ایران در تابستان سال  موردنیاز خود روی آورد

بازار ارز ایران با فشار جدی مواجه شد. ران توسط آمریکا و اتحادیه اروپا، تحریم بانک مرکزی و تحریم خرید نفت از ای

ایران فروش نفت و فروش محصوالت پتروشیمی است. به دلیل سهم باالی درآمدهای نفتی ارز در  نیتأمیکی از منابع 

درآمدهای ارزی  ـ به دنبال کاهش خرید نفت از ایران و عدم دسترسی به دالر حاصل از فروش نفت ـ در بودجه دولت

تحریم بانک مرکزی  . به دلیلکاهش درآمدهای نفتی معادل کاهش ارز خارجی در اختیار است .کشور کاهش یافت

 لیدر تبد تیمحدوددسترسی دولت به ذخایر ارزی این بانک در کشورهای مختلف نیز قطع شد. بانک مرکزی به دلیل 

باعث شد که  از طرف دیگر عدم دسترسی دولت به دالر این برای مدیریت بازار ارز دچار مشکل شد. یارز ریانتقال ذخاو 

 درنتیجهاقتصادی داخلی و  هایبحرانی کشور با اخالل مواجه شود که موجب بروز نیازهای وارداتی و تجهیزات تأمین

 .نارضایتی و اعتراض و تضعیف مقبولیت نظام نزد مردم شد
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 گوید:گونه میها اینحسینی از روند اعمال تحریم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 جلد اول -1395-نشر نور علم-تهران -ی اقتصاد ایرانهامحرمانه -مهر پور، مهدی 61

 ها و دیگریای غربیافزا مواجه شدیم. یکی فضاسازی رسانههای همبا پدیده ۱۳۹۰ما از سال 

رزی و مسائل سیاسی داخل ایران. از طرفی تحریم بانک مرکزی دسترسی درآمدها به ذخایر ا

ها درآمدهای جاری شدت تحت تأثیر قرارداد. در کنار اینمان را بهوانتقال پولیامکان نقل

ر به شود، استفاده از این ذخایشدت کاهش یافت. وقتی بانک مرکزی تحریم مینفتی نیز به

ورت ای تحریم بانک مرکزی قبل از تحریم نفت صطور هوشمندانهورد. از طرفی بهخمشکل می

 گرفت، لذا تحریم نفت هم مزید بر علت شد.

هایی که حتی شود. دشواریهای جدید میفاز و دشواری، اقتصاد وارد یک۱۳۹۰لذا در سال  

 .ها را بیان کنیمتوانستیم برخی از آنعنوان دولت نمیما به

داشتم که تحریم بانک مرکزی در اقتصاد از جنس استفاده از سالح کشتارجمعی  بیریمن تع

 61در جنگ است.
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بسیار  تأثیراتبا حمالت سایبری محدود،  در مقایسه تواندمیاقتصاد ایران،  قرار دادنبرای هدف  مورداستفادهابزارهای 

 که: کندمیشاره سولومون در کتابش ا یج داشته باشد. تریبزرگ

ایران در  مریکا در طول تاریخ از ابزارهای قهری مالی استفاده کرده است اما آشی که برایآ

ای نیز در کنار نیز دیدیم که گزینه هسته ۲۰۱۲سابقه بود. در سال این زمینه پخته شد، بی

ریم کرد و ا تحمتحده ابتدا بانک مرکزی ایران ررویکرد مالی مطرح شد به این معنا که ایاالت

کار سبب  نیا سپس اتحادیه اروپا به این روند ملحق شد و تحریم نفتی علیه ایران اعمال کرد.

ازاین شد بیش از نیمی از صادرات ایران در مدت حدود شش ماه کاهش یابد. بالفاصله پس

د دوحشدت سقوط کرد و این کاهش ارزش پول ایران امر بود که دیدیم واحد پولی ایران به

درصد کاهش یافت. همه این شصت درصد بود. درامدهای دولتی ایران نیز حدود پنجاه

 اتفاقات تقریبًا یک سال رخ داد.

بود که با  ۲۰۱۲های تشدید شونده تأثیرگذار بود اما از اواسط سال درست است که تحریم

سوم به سوئیفت، المللی موقطع صادرات نفتی ایران و بیرون راندن ایران از شبکه بانکی بین

 «ی؛ وزیر اقتصاد دولت دهمنیحس الدینشمس»
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ت به پدیده داشت. در سناریو جنگ اقتصادی علیه نگری و کالن نگری نسب جانبههمهه در دانش استراتژیک باید نگا

از اعمال جنگ اقتصادی علیه ایران تغییر رفتار  متحدهاالتیا. هدف اصلی ایران باید ببینیم که هدف اصلی دشمن چیست

کاهش هدف دشمن . شودیماین مهم از طریق اعمال فشار اقتصادی بر مردم ایران حاصل  که ؛نظام در قبال آمریکا است

است. همواره، پیش و پس از هر موج تحریم اقتصادی به عملیات روانی و فاه ملی از طریق انزوای اقتصادی توان و ر

اقتصادی زندگی  یهانهیهزتصادی، ی اقهاتحریمبه این صورت که با اعمال  .زنندمیمهندسی انتظارات اقتصادی دست 

و از نظام جدا  نندیبیم. مردم نظام را مسئول مشکالت اقتصادی ابدییمطبقه متوسط جامعه افزایش  خصوصبه مردم

 هاتحریمشود. رهبر انقالب هدف اصلی  نظامبهاعتراضی نسبت  یهاشورش بوجمو ممکن است در سطح باالتر  شوندیم

 :کنندیمبیان  را

 91در مهر  در بازار ارز تهران یابانیو آشوب خ یاعتراضات مردم پس از کایوزارت خارجه امر ینوالند، سخنگو ایکتوریو

 فت:گ

                                                 

 در نشست اندیشکده هریتج« درسهای جنگ مالی آمریکا ضد ایرانتسنیم:  62

 91تیر  7در  هیقضائ یو مسئوالن قوه سیرئ داریدر د اناتیب 63

شدت دچار مشکل شد. این اقدامات بخش مهمی از تشدید جنگ مالی با ایران بود. ایران به

داری آمریکا در ابتدای امر دولت اسرائیل و دولت عربستان سعودی و حتی وزارت خزانه

نده کنتواند تا آن اندازه به کشوری ضربه بزند که تأمینهای مالی میکرد که تحریمتصور نمی

 62بزرگ انرژی بود.

 نیهدف هم ا ؛برندیمتالش خودشان را دارند به کار  یهمه ،یاسالم یبا جمهور یمقابله در

ـ محروم  میعظ یپشتوانه نیمردم ـ از ا یبانیرا از پشت یاسالم یاست که نظام مقدس جمهور

ادعا  دروغبهاست. البته  نیا اشیهدف اصل ،دیکنیمکه مشاهده  هانیاو  هامیتحر نیکنند. ا

 یهی. مثل بقدیایبه مردم ضربه وارد ن میخواهیم: ستندیمردم ن ،هامیتحرکه هدف  نندکیم

مردمند. فشارها  ،یهدف اصل اتفاقًاو خدعه است. نه؛  بیهم دروغ و فر نیشان، ایادعاها

 یتا از نظام جمهور مردم را دچار مشکالت کنند اورند،یاست که مردم را به ستوه ب نیا یبرا

 63قطع شود. یاسالم یبا نظام جمهور هاآن یقلب یطهرند؛ رابدل بُب یاسالم

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1395/11/16/1317364/%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%86%D9%87-%D8%AA%D8%A7%DA%A9%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=20099
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=20099
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، 65آمریکا جمهوررئیس ازجملههای دولت آمریکا بودند، مقام روروبهکه مردم ایران با تبعات جنگ ارزی  در روزهایی

ران را علیه ای شدهاعمالهای تحریم؛ 67جمهور آمریکاو بایدن؛ معاون رئیسج و 66آمریکا داریخزانهوزیر  ؛جک لو

 اند.طول تاریخ تمدن انسان نامیدهدر  هاتحریم ترینکنندهو فلجترین سخت

 

 تدابیر مقطعی ایران برای مقابله در جنگ اقتصادی

 به کار گرفت به این شرح است: یو بانک یمال یهامیمقابله با تحر یبرادر آن زمان  رانیا ی کهریتداب

 یارزو مرکز مبادالت  یپرتال ارز یاندازراه .1

 بهااستفاده از طال و فلزات گران .2

 کوچک ایخاص  تیبا مأمور یهاتعامل با بانک .3

 هایصراف یاستفاده از شبکه گسترده .4

 یمال یهاامیپ یکیانتقال الکترون یداخل یسامانه یاندازراه .5

 ارز یچمدان یمبادله .6

یرانیاریغ یهابا پوشش افراد و شرکت ینقل و انتقاالت مال .7

                                                 

64Javanonline: http://www.javanonline.ir/fa/news/874369 
65 Cnn:Pres. Obama rep. on Iran: Red line has been “laid out” 
66 weeklystandard:How Iran Sanctions Failed 
67 Nytimes:Full Transcript of the Vice-Presidential Debate 

ت در برابر دالر در مبادال خیرقم در طول تار نیترنییبه پا رانیاست که ارز ا نیبرداشت ما ا»

 یروزافزون فشارها تیموفق یاتفاق به معنا نیما ا دیاست... از د دهیارز رس یررسمیغ

اکنون  رانی. اقتصاد امیکنیم لیتحم رانیکه همه ما بر اقتصاد ا تاس یالمللنیب ینشدنتمام

و  کنندیم فیرا تضع رانیاقتصاد ا ترقیهرچه عم هامیاست. تحر یباورنکردن یفشارتحت

 64«است. رانیمحاسبات رهبران ا رییتالش جهت تغ یبرا یمهمعامل  نیا

http://cnnpressroom.blogs.cnn.com/2012/09/26/pres-obama-rep-on-iran-red-line-has-been-laid-out/
http://www.weeklystandard.com/how-iran-sanctions-failed/article/819137
http://www.nytimes.com/2012/10/11/us/politics/full-transcript-of-the-vice-presidential-debate.html
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 در کاهش ارزش ریال هاحریمت تأثیر

 شودمیرم پایدار باعث معتقدند که تو کارشناسان؟ شودمیچه عاملی باعث این رابطه تنگاتنگ بین تورم و بحران ارزی 

یند و از این طریق، ثروت ی را جانشین پول ملی نماباثباتو پول خارجی  دادهازدستکه مردم اعتماد خود را به پول ملی 

را  اعتمادیبیاهد داشت این . البته انتظارات مردم که تورم ادامه خوکنندمیدیگری حفظ  باثباتفرم پول  مالی خود را در

 .شودمیمشاهده  همان نام دارد و در بحران ارزی ایر این پدیده دالری سازی .دهدمیافزایش 

ریال  شدید فتدراه سازوکاری ی اقتصادی غرب با چهاتحریممطلب دیگری که احتیاج به توضیح دارد این است که 

 .اندداشتهنقش 

. افت ارزش پول ملی برای شودمیخبر ناگهانی عدم ورود سرمایه خارجی به کشور، باعث افت ارزش پول ملی آن کشور 

ارزی این است که دولت،  بدهیشدید خواهد بود. معنی  العادهفوقارزی باشد  بدهیی که در شرایط سطح باالی کشورهای

البته سازوکار توقف ناگهانی در ایران به علت  داشته باشند.پول خارجی  یک برحسبو افراد عادی، بدهی  هابنگاه، اهبانک

 68.که بحران ارزی را تجربه کردند باشد ییکشورهاهمان نیست که  قاًیدقخارجی در کشور  گذاریسرمایهپائین  سطح

د نفتی است. در حقیقت دالرهای حاصل از فروش نفت ایران نقش در ایران کانال اصلی ورود ارز خارجی به کشور، درآم

نفت ایران در آتیه از خرید نفت ایران خودداری خواهند کرد  خریدارکشورهای  کهنیا. خبر کندمیپشتوانه ریال را بازی 

زی گردید. باعث بحران ار در اذهان عمومی نقش همان توقف ناگهانی ورود سرمایه خارجی به کشور را بازی کرد و

آمار دقیق بدهی ارزی کشور در دست نیست. باید در نظر داشت که اگر بانک مرکزی سیاست کاهش ارزش  متأسفانه

تورم با هم  زیرا بحران ارزی و؛ در حقیقت به تشدید تورم در ایران کمک خواهد کرد کندمیریال را دانسته دنبال 

و ضعیف شدن پول ملی تورم را  آوردمیخارجی پائین  هایپوله با همبستگی دارند: تورم ارزش پول ملی را در مقایس

داخلی از طریق قیمت کاالهای وارداتی داشته  هایقیمتدر شرایطی که ارز، اثرات باالئی روی  ویژهبه بخشدمیشدت 

 69باشد.

تورمی بر  خردکنندهر و پایان دادن به فشاکشور  حرکت ضربتی اقتصادی برای پایان دادن به بحران ارزی و تورمی در

 الزم است بلکه برای بقای نظام نقش حیاتی دارد. تنهانهمردم طبقه پایین و متوسط، 

                                                 

 مراجعه شود. جنبش مقاومت در جنگ ارزیسایت به  جهانتاریخچه جنگ ارزی در برای آشنایی بیشتر به  68

 1391-1359: رانیدر ا یتورم و بحران ارز صوفی، استاد اقتصاد دانشگاه ویسکانسین، عبداهلل 69

 

http://currency-war.ir/?page_id=7313
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ایران با کشورهای  لیپو وانتقالتنقلایران حائز اهمیت است. دبی یکی از مراکز عمده  1390نقش دبی در جنگ ارزی 

امارات  1389در مهر  ارز شد. وانتقالنقلدیگر است. به دنبال تحریم بانک مرکزی، ایران دارای مشکل جدی در سیستم 

نرخ دالر در تهران  راتارزی به اما یحوالهارزی به این کشور را مسدود اعالم کرد. پس از اخالل در صدور  هایحواله

یرانیان بیشتر کردند. ارا در مورد معامالت  هامحدودیتآمریکا  فشارتحتامارات،  هایبانک .روند صعودی به خود گرفت

 زدند. سربازدبی از دادن اعتبار به ایرانیان  هایبانکهمچنین 

ن . معامله گراکردندمیاستفاده  هاتحریمبرای دور زدن  70«حواله»بازرگانان و تجار در ایران به دنبال تحریم سوئیفت از 

پولی و اعتباری، یا همان سیستم تجارت غیررسمی که بر اساس اعتماد و روابط شخصی  هایحوالهاز طریق صدور  دبی

 بودند. پرکردهاین فضای خالی را  شدمیاداره 

 1390یر شد در سال از افرادی بود که به علت اخالل در بازار ارز دستگاست که یداهلل روز چنگ که یکی  ذکرقابل

روز چنگ  ه داشت.یی بود که در دبی نیز شعبهاصرافیکرد و این صرافی یکی از معدود  تأسیسرا  «زریوار صرافی»

تقال بوده که از طریق ان گونهاینبرای خود داشته و تعامالت زیادی نیز با بازار امارات داشته است. روش کار او  ایشبکه

بی بازار طریق نرخ ارز در د ود، ازبه درهم و بالعکس، عالوه بر بردن سنظیر تبدیل دالر مبادالت،  یوسیلهبه بیبه د دالر

 .دادمیقرار  تأثیررا تحت کشور داخل در ارز 

رآیند نیروهای بازار و خواست نرخ نهایی حواله درهم در دبی نقش کلیدی در قیمت دالر در تهران دارد. این نرخ نتیجه و ب 

درهم در دبی کاهش  یاگر عرضهی درهم در دبی است. وابسته به روند عرضه نهایی قدرت است. نوسان دالر در ایران

 .یابدمییابد، قیمت دالر در تهران افزایش 

 دولت، اعث شد کهبر روی دولت بود ب هارسانهمجلس و  هاینماینده، فشاری که از سوی 91-90در جریان جنگ ارزی 

فراد بود. این در حالی است ایکی از این اهلل جمشید بسم زار معرفی کنند.مقصر افزایش نرخ دالر در با عنوانبهافرادی را 

 دارند: این از غیراین افراد نظری  شودمیانجام  هاصرافیکه با کارمندان  ایمصاحبهکه طی 

                                                 

ه تقاضای مشتری یا دارنده آن، یک بانک یا مؤسسه مالی ب موجببهکه  نوعی از دستور پرداخت است (Payment orderحواله ارزی، )به انگلیسی:  70

آن،  خواهد مبلغ حواله را به ذینفعکند و از آن موسسه میای را صادر میهای کارگزار خود در خارج از کشور، حوالهیک حساب بانکی، به یکی از بانک

 پرداخت نماید

وقت رنگ داخل صرافی را هم ها بود که هیچاهلل کارگر معمولی یکی از صرافیجمشید بسم

شد. روزی دو تا سه وقت خودش وارد معرکه نمیاشت که هیچکار قدری دندید. صاحب
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 اهلل چه شد؟سرنوشت جمشید بسممشرق:  71

کار جمشید خیلی پولدار بود. میزان صاحب فروخت.می کارشصاحبمیلیون دالر هم برای 

قدری زیاد بود که هیچ صرافی در بازار قدرت رقابت با آن را نداشت. فروخت بهدالری که می

ر، نفر -فروشند یها دالر و ارز میبرای آن های بزرگ کارگر دارند، کارگراناینجا صرافی

کند و صاحب چند ی کار میدب در ایران نیست، اصاًل ر-اصلی بازار دالر بود؛ این آقای ی 

شناسم که از اینجا هستیم، شخصًا افرادی را با نام کامل می هرروزکارخانه بزرگ است، ما 

 71فروشند.با نرخ آزاد میها را آیند و ارز بانکهای خصوصی به اینجا میبانک

http://www.mashreghnews.ir/news/178788/%D8%B3%D8%B1%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA-%D8%AC%D9%85%D8%B4%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%B3%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%DA%86%D9%87-%D8%B4%D8%AF
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 کنترل بازار ارز ایران توسط دبی .1

ن از طریق دبی ود که ایرابآمریکا در طی این جنگ اقتصادی توسط نیروهای اطالعاتی و میدانی خود متوجه شده 

 ازجمله گرید یشورهاک را در یدالر یهاپول نفت خود، حواله افتیدر یبرا رانیا یبانک مرکز .زندیمرا دور  هاتحریم

فشار  هاآنبه  هابانکوسای رو در دیدار با  کردندیمبه دبی سفر  شخصاً یدارخزانهمقامات وزارت لذا  .کردیمامارات نقد 

این بود که ایران نتواند  یدارخزانهوزارت  خدمات مالی و بانکی به ایران خودداری کنند هدف اصلی ارائهکه از  آوردندیم

ازجمله بانک  ،یامارات یهابانکل از فروش نفت خود را به کشور وارد کند. تحت این فشار از سوی آمریکا ارز حاص

 تیبا آغاز محدود 1389ماه سال نرخ ارز از مهر شیتحرکات افزاد. لذا الزم را انجام ندادن یارز همکار لیآن، در تبد یمرکز

انی سر م به تاجران ایراماراتی از عرضه دره یهابانک شروع شد. یامارات متحده عرب یهااز بانک الیدرهم به ر لیتبد

دالر  ارزش درهم به ارزش. شدینمو نیاز به درهم داشت اما درهم عرضه  کردیمدرهم امارات کار باز زدند. تاجر ایرانی با 

 رفتیماال ب درهم متیق ،یامارات یهابانکاست. به دنبال عرضه نشدن درهم توسط  Pege پگ اصطالحبه ایوصل 

 .افتییمر دالر کاهش در براب الیارزش ر ای رفتیمدر بازار تهران باال  زیدالر ن متیچون درهم به دالر وصل است ق

 انددین با امارات مخورد وندیرا پ رانیا اقتصاد یاز مشکالت ارز یکی نژادیاقتصاد دولت احمد ریوز ینیحس نیالدشمس 

 :دیگویمو 

های در بانک دادند. برای مثال ماهرحال بیشتر تجار ما کارهایشان را از طریق دبی انجام میبه

کرد و نیاز به درهم امارات ذخایر دالری داشتیم. از طرفی تاجر ایرانی با درهم امارات کار می

زم به میزان ال شد، دالرهای ایرانشد یا کم عرضه میداشت، اما درهم اماراتی عرضه نمی

افتاد این می شد تا بتوانیم درهم موردنیاز تجار را تأمین کنیم. اتفاقی کهتبدیل به درهم نمی

 کرد.رفت یا ارزش قیمت ریال افت میبود که قیمت درهم در مقابل ریال باال می

که ترین شریک تجاری ایران بود. درحالیها بزرگکنید امارات تا قبل از این تحریم توجه

اما تجار ما هنگام واردات و ؛ امارات به این میزان نه واردات به ما و نه صادرات از ما دارد

کردند. این مسئله باعث شده بود مبادالت ارزی ما صادرات از مبادی امارات اقدام می
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. نرخ ارز کشور گذاردیممختلف اقتصاد اثر  یهابخشمتغیرهای کلیدی اقتصاد است که بر تمام  نیترمهمز نرخ ارز یکی ا

دیدیم که  علیه ایران 91-90سال اما در جنگ ارزی ؛ باید تحت کنترل مقامات اقتصادی و گاها امنیتی کشور باشد تماماً 

 یسداهلل عسگراوالدازد.  . همین مسئله ضربه جبران ناپذیری به ارزش پول ملی کشوردشویمنرخ ارز ایران در دبی تعیین 

 :گویدمیاز آن روزها سخن  نیو چ رانیا یاتاق بازرگان سیرئ

 

  

                                                 

 جلد اول -1395-نشر نور علم-تهران -ی اقتصاد ایرانهامحرمانه -مهر پور، مهدی 72

 کندیم نییتع ینرخ ارز را دوبمهر:  73

ناخواسته به پول امارات ارتباط پیدا کند. البته این وابستگی در شرایط تحریم خود را نشان 

 72دهد.می

شد. چون فاصله نرخ ارز مشخص نمی ۱۱مدتی بود که در بازار آزاد نرخ ارز تا ساعت 

و بنابراین توانست مبنا باشد تومان نمی ۱۲۲۶ی زیاد شده بود بنابراین دالر ررسمیغرسمی و 

ی حجم مشخصی وقت کردند.در دبی در ابتدا شروع به خرید درهم میبرخی صرافان  ۱۱ساعت 

. با باال رفتن قیمت، سایر ارزها نیز افزایش قیمت رفتیمقیمت آن باال  دندیخریمدرهم 

افتاد شروع به فروش یی اتفاق مامالحظهقابلداشتند و زمانی که صعود در یک دامنه 

 73کردند.می

http://www.mehrnews.com/news/1693673/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%B4%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF-%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%AA%D8%B9%DB%8C%DB%8C%D9%86
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 مالی ایران هایفعالیتبرای کنترل  توسط آمریکا در دبی یایجاد مراکز .2

مارات که با ایران تبادل مالی ایران اقدام به ایجاد مراکزی در کشورهایی نظیر ا هایفعالیتبرای کنترل  متحدهایاالت

 اظهار داشت: غیرعاملئیس سازمان پدافند در این خصوص سردار جاللی؛ ر اقتصادی دارند کرد.

 

 نقش دبی در جنگ ارزی علیه ایران به روایت جی سولومون

در این جنگ ارزی اشاره که جنگ ریال نام دارد به نقش دبی  ؛76ایران هایجنگدر فصل ششم کتاب  75جی سولومون

 :کندمی

پول فروش نفت  را مجبور به توقف انتقال میلیاردها دالربانک اسالمی نور  2011کا در سال امری دولت داریخزانهوزارت 

 حاکم دبی بوده است.پسر ؛؛ محمد بن راشد آل مکتومبه ایران کرد. رئیس وقت این بانک

                                                 

 با ایران/ ضرورت تشکیل قرارگاه مقابله با تهدیدات اقتصادی شکست آمریکا در جنگ اقتصادیایرنا:  74

75 Jay Solomon 

76 The Iran Wars 

که  عنوان یکی از مراکزیهای سازمان ملل، دبی بهدر پی تصمیم آمریکا برای وضع تحریم

تن از طریق دارای تعامالت اقتصادی با ایران است، در کانون توجه آمریکا قرارگرفته و واشنگ

 آن سعی در ایجاد محدودیت اقتصادی برای ایران دارد.

ین اکه بیش از هشت هزار واحد تجاری ایرانی در دبی مستقر هستند، از طریق نجاییازآ 

های مالی و داری آمریکا در دبی ایجادشده همه فعالیتای که توسط وزارت خزانهمجموعه

 شود.تجاری این واحدهای تجاری که در تقویت توان اقتصادی ایران مؤثر است رصد می

ها در های اقتصادی ایران، فعالیت برخی شرکتل در فعالیتاین مرکز باهدف ایجاد اخال 

 های بخش خصوصی را نیز بلوکه کرده است. اقدام دیگردبی را متوقف و برخی از شرکت

که مبادالت نقدی طوریهای مالی اتباع ایرانی است بهآمریکا در دبی تمرکز بر روی فعالیت

 شود.دالر کنترل می 5۰۰بیش از 

های کشور ما برای مبادله منظور محاصره اقتصادی ایران ظرفیتال آن است که بهغرب به دنب 

 74تجاری و مالی با کشورهای همسایه را محدود و کنترل کند.

http://www7.irna.ir/fa/News/2000336408/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C_-_%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9%DB%8C_-_%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA%DB%8C/%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7_%D8%AF%D8%B1_%D8%AC%D9%86%DA%AF_%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C_%D8%A8%D8%A7_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86__%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA_%D8%AA%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%84_%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%87_%D8%A8%D8%A7_%D8%AA%D9%87%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C
http://www.penguinrandomhouse.com/books/220689/the-iran-wars-by-jay-solomon/9780812993646/
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ایرانی در  هایبانکد با ، تمام ارتباطات کاری خومتحدهایاالتب تحریم توسط بانک اسالمی نور برای جلوگیری از عواق 

ایران به ارز خارجی از طریق  امارات را قطع کرد. همچنین، بانک نور در اواسط دسامبر توافق کرده بود که تا راه دستیابی

 فروش نفت را ببندد.

 برای که ساخت مطلع را آمریکا داریخزانه وزارت نور، اسالم بانک 2012 ژانویه اوایل در

 برای ماقدا این عواقب است؛ کرده قطع یکلبه را ایران تجارتش با آمریکا تحریم از پرهیز

 مقابل در درصد 30 از روز بیش چند فقط فاصله به ایران ارز ارزش بود. وخیم بسیار ایران

ر و طال دال دیخر یبرا انیرانیاز ا یاریتجارت در بازارها متوقف شد و بس کرد. سقوط دالر

 .آوردند یرو اهیس یبه بازارها

ین موضوع هم ؛ وهای ایران برای دستیابی به درامدهای نفت خود بودترین راهنور یکی از مهم 

 دلیل سقوط ریال بود.



69 

 

 

 
 :کندمیبه نقش آمریکا در این رابطه اشاره  نماینده مجلس شورای اسالمی مصباحی مقدمغالمرضا 

 

                                                 

77Jay Solomon, “The Iran Wars, Spy Games, Bank Battles, and the Secret Deals That Reshaped the Middle 

East”, Random House. 

 ار ارز را بهم ریختماجرای تماس تلفنی که بازتسنیم:  78

ای از ترک خوردن سیستم مالی تهران عنوان نشانهمقامات آمریکایی از فروپاشی پول ایران به

   77نام بردند.

این بود که دیوید لیبی معاون ارزی فدرال  به خاطروارد شد  ۹۰شوک ارزی که مهرماه سال 

رزرو امریکا شخصًا به امارت رفت، نشست و محکم گفت که باید تبدیل دالرهای ایران به 

ی این کار را کردند. این شوک بالفاصله روی روزها برای چند را متوقف کنید؛ آن درهم

 78.تاثر گذاشقیمت ارز 

 بانک اسالمی نور

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1391/10/17/9185/%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF-6-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%87%D8%A7-%D9%85%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D8%AA%D9%84%D9%81%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87%D9%85-%D8%B1%DB%8C%D8%AE%D8%AA


 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سوم فصل
 ایران نقش ایجاد جنگ روانی علیه ریال 

 

 

 

، ارزی یکی از راهکارهای  شمن  ر جنگ

ایتمااا ی رواج بیایجااا  جنااگ روانی و 

این امر از طریق  ل مهی است.نسبت ب  پو

 پذیر .مدیریت باورها صورت می

 



 

 

 

 

 



73 

 نقش ایجاد جنگ روانی علیه ریال ایران

 

 :شودمیگام چهار شامل ( انپشتیب روانی عملیات) مستقل روانی عملیاتی

 ایران اسالمی جمهوری اقتصادی برهم زدن انسجام روانی .1

 ایران اسالمی اقتصادی جمهوری برهم زدن تعادل روانی .2

 ایران اسالمی اقتصادی جمهوری برهم زدن ثبات روانی .3

 ایران اسالمی اقتصادی جمهوری برهم زدن بقاء روانی .4

و مخاطب؛ مردم و مسئولین  . ابزار عملیات روانی؛ رسانهپذیردمییت باورها انجام مدیر منظوربهاین نوع عملیات روانی، 

 مدارقدرت کرد علم مدار و مبتنی بر رویر این نردبان باور را مدیریت کند، هر کس بتواند باورهای مردم د جامعه هستند.

 اعمال قدرت کرده است.

عملیات روانی، باور  یهاکیتکنصورت گرفت. دشمن با استفاده از  ییباور زدا، باور زایی و ریال در عملیات روانی علیه

ی و باور زدایی بود که جنگ ارزی مردم به ریال را از بین برد و در مردم باور به دالر را تقویت کرد. بر بستر این باور زای

به باوری که قرار بود نابود آن  یلهیوسبهعلیه ایران رقم خورد. دشمن نقاط ضعف جمهوری اسالمی را شناسایی کرد و 

د که دشمن با تمسک به زضربه زد. عدم اعتماد مردم جامعه به پول ملی کشور اسب تروایی را رقم  )باور به ریال( شود

 آن توانست جنگ ارزی علیه کشور را صورت دهد.
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ی خارجی هاسانهررد. جمهوری اسالمی استفاده ک علیه 1390دشمن از این نوع عملیات روانی در جنگ ارزی سال  

یران بر مبنای ادر آن روزها محورهای تبلیغی خود را علیه عملکرد نظام سیاسی جمهوری اسالمی  ضدانقالبو 

 :کردندمیاز این جنگ روانی علیه ریال چند هدف را دنبال  هاآنی نرخ دالر گذاشتند. ثباتبی

 شان دادن وضعیت اقتصادیاز بین بردن امید نزد مردم کشور و مسئولین با بحرانی ن .1

 نسبت به رهبران و مدیران کشور به خاطر عدم توانایی در حل بحران ارزی یاعتمادیب .2

 در وضعیت اقتصادی هاتحریمنشان دادن اثربخشی  .3

 ایجاد شکاف در بین مردم جامعه .4

تلویزیون »شود. میاره در آن روزها اش ضدانقالبی دشمن و هارسانهروانی این  یفضاسازدر همین راستا به بخشی از 

 بزرگ هایشکستاستفاده کرده است که یادآور  هاییعبارتبرای توصیف تنش در بازار اقتصادی ایران از  «العربیه
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رویکردهایی است  ازجملهاقتصادی است. استفاده از عبارت سقوط آزاد ارزش ریال ایران در برابر دالر آمریکا در بازار آزاد 

در ایران را بر جای گذاشته است.  یدرصدهفته موجبات برجای گذاشتن رکورد جدید کاهش که به ادعای این شبک

ی غربی بر بخش بانکی و هاتحریمپیامدهای  تأثیربه  حاً یصرخبری خود این وضعیت را  هایبخشالعربیه در تمامی 

ایران، بیش از شصت  ایهسته که پول ملی ایران به علت برنامه شودمیو مدعی  دهدمینفتی جمهوری اسالمی نسبت 

 است. دادهازدستدرصد ارزش خود را 

رانی بودن شرایط اقتصادی فارسی نیز در برنامه خبری با استناد به روند صعودی نرخ ارز و طال به اثبات بح یسیبیب 

در جامعه ایرانی عیشت های خارجی و موجب به مخاطره افتادن زندگی و مدر ایران کوشید که ادعا دارد نتیجه تحریم

 است.

قیمت ارزهای خارجی و طال در بازار  لحظهبهلحظهبر افزایش  تأکیداز سوی دیگر نیز خبرگزاری رویترز دیروز با  

، سوء مدیریت دولتی و نبود سیاست درست اقتصادی المللیبینی هاتحریمبرشمردن پیامدهای اعمال تهران، ضمن 

 المللیبین یهاتنش کهیمادامنماید که القاء می گونهاینداند و زار ارز و سکه میرا عامل آشفتگی و نابسامانی در با

 79.یابدمیحل نخواهد شد بلکه شدت  تنهانهایران حل نشود نابسامانی اوضاع اقتصادی کشور  ایهسته سربرنامه بر

را از دست دادند به صورتی که در  با ایجاد بحران در بازار ارز شرایطی به وجود آمد که مردم اعتماد خود به ریال

است  یبخش وتریو کامپ لیموبا بازار .فروختندکاالهای خود را به دالر به مردم میفروشندگان  یبرخمقطعی از زمان 

 یتهران است. برخ نیمناطق مرفه نش یهاخانهدر مورد اجاره  ترجالبنکته  اما؛ شد دهیمعامالت در آن د گونهنیاکه 

نرخ  یشیبا توجه به روند افزاکردند که استدالل می گونهنیا هاآن. دادندیخود را به دالر اجاره م یهاخانهموجران، 

 ایسکه  دیبه خر یازین گرید چراکهحفظ ارزش پول موجران باشد،  یکار برا نیتواند بهتریروش م نیدالر، ا

 .ستیها ندر بانک یگذارسپرده

                                                 

 ”جنگ روانی دالر“پشت پرده : مشرق 79

 

http://www.mashreghnews.ir/fa/news/160980/%D9%BE%D8%B4%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA
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 !شودمیسخت علیه ایران وقتی جنگ نرم بستر جنگ نیمه

 :کندمیحسینی به نقش جنگ روانی در بحران ارزی اشاره  الدینشمس

                                                 

 جلد اول -1395-نشر نور علم-تهران -ی اقتصاد ایرانهامحرمانه -مهر پور، مهدی 80

اماتشان را ها داشتند این بود که اقد، سیاستی که آمریکا و غربی۹۰مشخصًا از نیمه دوم سال 

وه دادن ها را برای بزرگ جلای و ذهنیتیعنی فضای رسانه؛ دادندانجام می با عملیات روانی

طور نبود یعنی این؛ کردندشان آماده میصمیم، اثربخشی تصمیم و بزرگنمایی اثرات تصمیمت

ای وج رسانهگیری، ابالغ و اجرا کنند. بلکه با ایجاد یک مای را بالفاصله تصمیمکه هر مسئله

اد شد، اثرات روانی آن تصمیم بر اقتصکردند که حتی اگر آن تصمیم گرفته نمیکاری می

 بین، مسائلی داخلی نیز بسیار مهم بود.حمیل شود. البته دراینایران ت

ها سانهرکه هنوز اتفاقی نیفتاده بود، یک بازرگان بزرگ و سرشناس در درحالی ۱۳۹۰در سال 

این  شما بروید در مقطعی که« چند روز دیگر در ایران قحطی خواهد آمد.»کرد: اعالم می

توزیع  رگ ایران سؤال کنید که چقدر، روغن، برنج و...های بزشده است از فروشگاهحرف زده

 شد و مردم از ترس قحطی چه میزان به ذخیره کاالهای اساسی روی آوردند.

رغم این ادعا، ایران اما به؛ خواهند اقتصاد ایران را فلج کنندها مدعی شدند که میآمریکایی 

ها اعتبار به آن رادی که این انقالب و نظامکند. متأسفانه دیدیم افها را اجرا میهدفمندی یارانه

 اند و حرفشان برد و اهمیت یافته است مدعیبخشیده است و حاال دارای جایگاهی شده

 شوند که در ایران قحطی خواهد شد.می

شد و به ها در داخل کشور بنا به مسائل سیاسی مدیریت نمیمتأسفانه عملیات روانی غربی

 شد.آن دامن هم زده می

ها یک عامل سیاسی بود. یکی از دالیلی که ما حاضر نبودیم در باب هرحال خود تحریمبه

زدیم این بود که بینانه نیز حرف میکنیم و حتی برخی مواقع خوش ها بزرگنماییتحریم

 80دانستیم قصد طرف مقابل عملیات روانی است.می
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ردن مردم از آینده کامید به دنبال این بودند که ضمن نا نیی دشمن و ضدانقالب با دنبال کردن عملیات رواهارسانه

به سمت رویگردانی  افکار عمومی کشور را جنگ روانی یهاکیتکناقتصادی و سیاسی کشور با مدیریت باورها از طریق 

دشمن  نیدر زم یازب، یداخل بعضاً و  ضدانقالب ،یغرب یهارسانهتوسط  هاتحریم ییبزرگنما از نظام حاکم سوق دهند.

 .کردمیدر جامعه به دشمن کمک  یروان اتیبود که به تحقق عمل

رد. وقتی در حال ذهنی و نسبی است. در حال حاضر در جامعه احساس امنیت اقتصادی وجود ندا ،حسی یمقولهامنیت 

ثبات روانی این است که  ینشانهاین  شودمیحاضر اکثر مردم اعتقاد ندارند که طی مدت کوتاهی اقتصاد کشور درست 

 کهاینیز به هم بزند. کما تعادل روانی سیاسی را ن تواندمیاست. برهم زدن تعادل روانی اقتصادی  خوردههمبهجامعه نیز 

 ند.داد یرأبه جناح دیگری  92ایران اتفاق افتاد و مردم در سال  90این اتفاق در جنگ ارزی سال 

در بین مردم است که  اعتمادیبیاد کشور، ایجاد جنگ روانی و رواج ارزی متالطم کردن اقتص ابزار ضربه زدن در جنگ

باعث سقوط آن  تواندمیترس از سقوط پول ملی ن اندازهبه زیچچیه درواقع .شودمیموجب بر هم زدن امنیت ملی کشور 

 .پذیردمیاین امر از طریق مدیریت باورها صورت  شود!

همین  هاتحریمز اعمال یکی از اهداف جدی غرب ا اصالًنبود و  ریتأثیب هاتحریمبدون شک در این وضعیت بد اقتصادی، 

تدریج صادی، بهها در سینه مردم است. لذا در پی تحریم اقتبذر نارضایتی جادیاهای مردمی و سست کردن حمایت

 رداری گردید.بابزاری دیگر بهره عنوانبهمشکالت معیشتی در کشور به وجود آمد و از نارضایتی مردم، نیز 

این بود که ملت  هاتحریماز این  هاآنسیاست داخلی، هدف  ینهیدرزم»دهند که توضیح می یخوببهرهبر معظم انقالب 

81«اسالمی جدائی بیندازند؛ مردم را دلسرد کنند، ناامید کنند. مردد کنند؛ بین ملت ایران و نظامخودشان  درراهرا 

                                                 

 بیانات در حرم مطهر رضوی 81

 

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=22233
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 بخش سوم

داخلینقش عوامل   

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 یکم فصل
 هاهمکاری عناصر داخلی در اثربخش کردن تحریم

 



 

 



 

 

 هاتحریمهمکاری عناصر داخلی در اثربخش کردن 

 یهابردوباختای برای های اخیر هم شاهد بودیم که عدهدر جریان تحریم ن روزهاست.این سخنان وزیر وقت اقتصاد در آ 

های انتخاباتی رقابت بتوانند در تداوم بیابد تا این افراد هاتحریمدنام کردن رقیبان حاضر بودند که سیاسی و حذف و ب

 .آورند به دسترا  ییهایکرس

ای به خاطر منافع شخصی مخالف برداشتن جمهور نوشت عدهمشاور مهدی کروبی از قول رئیس «داریوش سجادی»

خواهند به مردم خواهم گفت که یک عده نمی موقعبهگفتن آن، اینجا نیست؛ هستند خیلی حرف دارم اما موقع  هاتحریم

وی . تحریم برداشته شود و یک عده از عادی شدن شرایط کشور با دنیا به خاطر منافع شخصی و گروهی مخالف هستند

  نویسد:پردازد و میآهنگ کوثر میآنگاه به فایل صوتی مکالمه مهدی هاشمی با کاریکاتوریست فراری نیک

                                                 

 جلد اول -1395-نشر نور علم-تهران -ی اقتصاد ایرانهامحرمانه -مهر پور، مهدی 82

 مهدی هاشمی یکی از مصادیق هشدار روحانی است کیهان: 83

ها فروپاشی کند. ها انتظار داشتند این بود که اقتصاد ایران در مقابل این تحریمچیزی که غربی

یلی کمتری در تحریم های خهای داخلی وجود داشت ما هزینهمن تردیدی ندارم اگر همکاری

ای در داخل کشور ای از وقت ما صرف توضیح امور برای عدهپرداختیم. بخش عمدهمی

 82ها قانع و ساکت شوند.شد تا فقط آنمی

های از تلفن دبی خود به من زنگ زد و خواست با مقام ۲۰۱۰اکتبر  ۱۳مهدی هاشمی در 

بارها تأکید  ها علیه ایران افزایش یابد. وی کهداری ارتباط برقرار کنم تا تحریموزارت خزانه

به  ها برای ضربهشود، معتقد بود تحریماش هماهنگ انجام میخانواده یاکارههمهکرده بود 

ن است نژاد[ بسیار مؤثر هستند. وقتی از او پرسیدم که چگونه ممکحاکمیت و دولت ]احمدی

نحوی  ها علیه نظامی بشود که خود بهفرزند یکی از مقامات نظام، خواستار افزایش تحریم

 !«خب دیگه»ی از آن است؟ جواب ساده بود؛ جزئ

هم در عزا و هم در عروسی « تیغ تحریم»قربانی هستند که با  مثابهبهوی نتیجه گرفت: مردم 

  83شوند!می ذبح« هاشمیخزان»و « بهار روحانی»در 

http://kayhan.ir/fa/news/3328
http://kayhan.ir/fa/news/3328
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 ادهای داخلی در تحریم بانک مرکزینقش نه

 :گویدمیحسینی در این رابطه  الدینشمس

 ؟انتخاباتی در جنگ ارزی چه بود هایانگیزهنقش 

بودند که دانسته یا نادانسته پازل دشمن در این جنگ ارزی را کامل  یاعدهبازوی داخلی دشمن در این جنگ ارزی 

افرادی برای ضربه زدن به دولت شروع به خریدن دالر و  بردیم. در شرایطی که کشور در حالت بحران به سر ندکردیم

شرایط اقتصادی  ،هاتحریمطال در ارقام میلیونی در بازار ارز و سکه ایران کرده بودند. این افراد درصدد بودند تا با استفاده از 

 دهند. یرأبرای رهایی از وضع موجود به جناح دیگری  92خابات سال برای مردم را چنان تنگ کنند تا در انت

 :دیگویمانتخاباتی سخن  یهازهیانگوزیر اقتصاد دولت دهم از 

                                                 

 جلد اول -1395-نشر نور علم-تهران -ی اقتصاد ایرانهامحرمانه -مهر پور، مهدی 84

خواستند وجوه بانک مرکزی را با تعبیر دولتی بودن این بانک برای مثال در مقطعی، جایی می

گفتند بانک مرکزی مستقل از دولت است، همکاران ما در بانک مرکزی میمسدود کنند. 

اما در همین حال ؛ توانند به بهانه دولتی بودن، منابع بانک مرکزی را بلوکه کنندها نمیغربی

کرد که بانک مرکزی ایران مستقل نیست مؤسسه پژوهشی وابسته به مجلس گزارشی منتشر می

کرد. کما اینکه در بسیاری از موارد، به ها استناد میارشو طرف غربی نیز به همین گز

 84کردند.خی اشخاص داخلی استناد میاظهارنظرهای بر

ه مقارن شد ۱۳۹۲ریاست جمهوری  ها با نزدیک شدن به انتخاباتزمان شدت گرفتن تحریم

ها و هی یارانبا هدفمندهای سیاسی محسوس بود. من به شما بگویم بود. در آن زمان انگیزه

 ها برخورد سیاسی شد و درنهایت نیز حکم سیاسی صادر شد.تحریم

ای بنا به منافع اقتصادی برید وعدهاینکه شما فکر کنید در یک جنگ اقتصادی به سر می

ای به دلیل وابستگی، ناکرده حتی عدهسیاسی و خدای -ای دیگر بنا به منافع اقتصادیوعده

توانم با استفاده کنند خیلی دور از ذهن نیست. چیزی که من میشما اخالل میدر بازارهای 

ترین بازارهاست از ادبیات اقتصادی بگویم این است که بازار ارز و طالی ما یکی از غیر شفاف
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 :دیگویم 88فتنه  رشدگانیاز دستگ یکی یابطح یمحمدعل

 :سدینویم یگزارش یط 2009نوامبر  20ژورنال  تیاستردر روزنامه وال رانیسالمون، خبرنگار امور ا یج

های گذاری و نیز تمسک به انواع شیوهها شرکت صرافی و سرمایهده تأسیسبا  91و  90برخی در بحران ارزی سال 

معارضه با دولت وقت، چنان تالطمی در زندگی مردم درست کردند که فرجام آن نابودی اقتصاد  باهدفغیرقانونی، 

 .های دولتی بودآوردن کرسی به دستخانوار ایرانی و البته  هامیلیون
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86 kayhan :kayhan.ir/fa/news/77432/ 
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توجهی طال از کشور و درجه تمرکز یا به بیانی وجود افرادی که در فکر خروج حجم قابل

خواهید بگذارید. اگر شما بگویید آیا در این بازار کار را هر چه می بودند. حاال، اسم این

 85آری، :اخالل وجود داشته؟ من صراحتًا به شما میگویم

 رانیدر ا یجمهور استیدادند تا زمان انتخابات ر غامیطلبان بودند که به اوباما پاصالح نیا»

دولت محمود  یجابه رانیانتخابات دوستانش در ا نیدر ا شدر کند و مطمئن باصب

 86«سر کار خواهند آمد! نژادیاحمد

 یجمهوراستیر یدایکاند یمخملباف که سخنگو یمخملباف از واشنگتن، آقا دیبازد یط»

 یهاروین یخود را برا یعلن یبانیداده است پشت امیاست به اوباما پ یموسو نیرحسیم رانیا

محسن مخملباف  ی. آقادیفزایبر سپاه ب یمال یهاداده و به فشار شیافزا رانیدر ا کیکراتدمو

 87«ندکیم یبانیهدفمند پشت یاقتصاد یهامیاز تحر رانیاعالم کرده است جنبش سبز ا
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  دوم فصل
نقش نهاد بانک

ها ب   ر متن جنگ ارزی یه   ایران، بانک

ب  ند  یل شاااد بد ک  طوری الالن ارزی ت

شااده انگار برای چن ن روزهایی تأساا  

 بو ند



 

 

 



 

 

 نقش نهاد بانک

  

تا  کردندمیمراجعه  هابانکو  هاصرافیاز همان اولین روزهایی که نرخ ارز شروع به افزایش کرده بود مردم شتابان به 

اما ماجرای ؛ خود جلوگیری کنند هایسرمایهد و از آب رفتن دست دارن اغلب با خرید دالر و یورو، از کاهش پولی که در

نیز  هابانک؛ خود افتادمیاتفاق  تدریجبه، شدمیشهر که در ظاهرش عجله مردم برای خرید ارز دیده  زیرپوستدیگری 

بسیار بیشتر از مردم  هابانکشروع به ذخیره ارزی کرده بودند.  عمالً ارز بخرند و  توانندمیشده بودند تا هر چه  کاربهدست

از ارزهای خانگی در  شیب ،هاآن وسیلهبهپول و نقدینگی در اختیار داشتند و همین مسئله باعث شده بود که خرید ارز 

 88داشته باشد. تأثیرقیمت دالر 

 

 

در »اشت که است اظهار د دارعهدهدانشکده اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبایی هم  انی که ریاست وقتشاکری، اقتصادد

: گفتمیاو «. بودند شدهتأسیسانگار برای چنین روزهایی  کهطوریبهبه دالالن ارزی تبدیل شدند  هابانکبحران ارزی، 

                                                 

 هشتاد و پنجم سال، 1392آبان  -نقشی داشتند؟ مجله نامه اتاق بازرگانی  چه 91در بحران ارزی سال  هابانک 88

 

 «اقتصاددان عباس شاکری؛»
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مالی و  مؤسساتکه  ایگونهبه آوردندشد، همه به معامله ارز روی  روروبهاقتصاد با کاهش منابع ارزی  کهاین محضبه»

از نتایج مالی و سودهایی  توانمیخصوصی نیستند، وارد بازار شدند و این ادعا را  کدامیچهخصوصی که البته  هایبانک

حتی در نوساناتی که در بازار ارز بود، دخیل  هابانکبرخی  اثبات کرد. شودمیدر سازمان بورس اعالم  هابانککه از این 

 «بازار ارز و اقتصاد کشور شدند.ارز کردند و باعث بروز مشکالتی در  خریدوفروشبودند و اقدام به 

از  هاآننشان دادند.  خوبیبهچهره خود را در بحران ارزی آن روزها  هابانکگذشت و برخی از  90سال  تابستان و پاییز 

ارزی مردم تعلل کردند.  هایحسابسویی در صف خرید ارز جزو نفرات اول بودند اما از دیگر سو، حتی در نقد کردن 

  نظارت کند. هابانکبر کار  خوبیبهست توانمیگرفتار بحران بود که ن قدریبهنیز بانک مرکزی 

کرده بودند، در آن  ستأسییک شرکت صرافی هم  هابانکتمام  تقریباًنژاد در هنگام بحران ارزی و در دولت دوم احمدی

در معیشت مردم کوچه  ماً یمستققیمت ارز  همسئلقرار داده و  ریتحت تأثها که جنگ ارزی تمام ابعاد اقتصاد کشور را سال

 92ز شده بودند. اواخر سال کرده و وارد بازار ار تأسیسبرای خود شرکت صرافی  هرکدام هابانکو بازار اثر گذاشته بود، 

مجوز فعالیت  دهدمیهای مجاز را از طریق سایت خود اعالم کرد، بررسی این لیست نشان بانک مرکزی لیست صرافی

 .است شدهداده هفت بانک خصوصی کشور و یک موسسه اعتباری تمدید نشده یا تعلیق و فاقد اعتبار تشخیص صرافی

)خدمات ارزی و صرافی « بانک پاسارگاد»های مشهوری چون های مربوط به بانکصرافی توانمیدر میان این لیست 

های موجود در این لیست، در دوره ترین شرکتمشهور عنوانبهرا مشاهده کرد که « بانک سامان»پاسارگاد( و صرافی 

بین کارشناسی بانک مرکزی است. همچنین در زیر ذره فعالً هاآناند و پرونده بانک مرکزی قرار نگرفته دیتائجدید مورد 

 اساساً « بانک دی»مجوز نیز وجود دارند که « بانک دی»و « بانک شهر» ،«اقتصاد نوین»های این لیست صرافی بانک

است. همچنین بانک مرکزی در لیست رسمی خود مجوز صرافی موسسه اعتباری توسعه را نیز  شدهاعالمقد اعتبار فا

 89تعلیق کرده است.

کارآمد عنوان شده، اما عوارض  یانسخه رانیا هیغرب عل جانبهکی یهاتحریممقابله با  یبرا هایصرافاگرچه حضور  

از  رانیا ینفت یانتقال ارز و دالرها یبرا هایصرافکرد و کارکرد  ییخودنما تسرعبهکشور  ینسخه در اقتصاد ارز نیا

 مسئله نیهم .خروج ارز از کشور شد ایواردات  یکرد و باعث سونام لیمعکوس تبد یخارج به داخل کشور را به روند

                                                 

 ها در تحوالت بازار ارزنقش موثر بانکبورس نیوز: 89

 

http://www.boursenews.ir/fa/print/123797
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 رمجازیبه دو بخش مجاز و غ اهیصراف نییتع یکشور برا ینهاد مال نیتریعال عنوانبه یموجب دخالت دوباره بانک مرکز

 شد.

 در دامن زدن به بحران ارزی هابانکنقش 

ر بازار ارز موجبات کاهش این ارزها د باعرضهتا  دادیمقرار  هابانکبانک مرکزی دالر با قیمت ارز مرجع را در اختیار 

بلکه دالر  کردندینمازار عرضه بارزها را در این  تنهانهخود  یهایصرافاز فاده با است هابانکقیمت دالر را فراهم کنند اما 

کزی و کاهش درآمدهای ارزی بفروشند. به دلیل تحریم بانک مر ترگرانتا بتوانند در آینده  دندیخریمداخل بازار را نیز 

 نیالدسشم شته را نداشت.توان و مانور گذنظارت کند و دیگر  هابانکبر کار  توانستینم؛ بانک مرکزی 91بعد از مرداد 

 :کندیماشاره  در دامن زدن به بحران ارزی هاصرافیو  هابانکبه نقش  حسینی
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هایی که یکی از آسیبفروختند. دالر دولتی را گرفته و در بازار آزاد می ها برخی از بانک

ها ها در مقطعی که به سمت جایگزینی بانکتوان به آن اشاره کرد این بود که نقش صرافیمی

وانتقال ها، به حد نقلیافته بود. البته بعدها تالش شد که سهم و نقش صرافید افزایشرفتنمی

ها به دنبال این بودند تا مستقیمًا شد در مقاطعی خود صرافییعنی گفته می؛ کاهش پیدا کند

با بانک مرکزی کار کنند. ازآنجاکه سیستم بانکی تحریم شده بود، رویه بانکی و تجارت 

ها از طریق حواله، رونق و سهولت کاری بیشتری کمتر شده بود و صرافی LCیق خارجی از طر

کنم یکی از تجربیاتی که به دست آمد این بود که گرچه باید از پیداکرده بودند. من فکر می

ها هرگز نباید جایگزین سیستم وانتقال پول استفاده کرد ولی صرافیها برای نقلظرفیت صرافی

ها ه معتقدم در بدترین شرایط، کارکرد سیستم بانکی از کارکرد صرافیبانکی شوند. چراک

شد مواردی ها هیچ تخلفی نداشتند. بلکه میتر است. البته این بدین معنا نیست که بانکشفاف

 90کردند.شده کار نمیی تعیینهاتیاولوکردند یا حداقل با ها نیز تخلف میرا یافت که بانک
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 ینقش نهاد صراف 
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 نقش نهاد صرافی

، تشدید ترمهماما از همه  شدهمطرح  91 و 90 هایسال از نگاه کارشناسان، دالیل زیادی برای افزایش قیمت دالر در

 الر بوده است.دبرای باال کشیدن قیمت ائتالف دالالن  آخردستدرآمدهای نفتی و  و کاهش المللیبینی هاتحریم

ا ایجاد جنگ روانی در از نقش صرافان و دالالنی که ب توانمی، اما نموردنظربه بخشی از دالیل  از پرداختن نظرصرف

 خرمن اقتصاد کشور را به آتش کشیدند گذشت. ارز، یحوزه

 هاسالرخ ارز در آن پول را از دالیل جهش ن الوانتقنقلی که کارشناسان اقتصادی تحریم و ایجاد مشکل در وجود با

رکزی باید مورد بازبینی با همکاری بانک م 90هزار میلیارد تومانی سه صراف در سال  7اما موضوع سود  کردندمیعنوان 

ر سوءاستفاده بزرگ د از کشف 1390در شهریور  هارسانهکه  دادهرخدر همان سالی  دقیقهاین فساد مالی  قرار بگیرد.

بانکی ایران به سرقت  هایشبکه ( ازهزار میلیارد تومان )سه تریلیون تومان 3آن  بر اساسایران خبر دادند که  هایبانک

 رفته است.

و در آن زمان  رسدیمبه دست متقاضیان  هابانکبلکه ارز از طریق  فروشدنمیمستقیم به کسی ارز  طوربهبانک مرکزی 

 ها انجام شد.، گشایش اعتبارهابانکی هاصرافیتحریم بودند، از طریق  هابانک چون بانک مرکزی و بسیاری از

داشتند. سود ما  شفرو دررانتی متولی فروش ارزهای ارزان بانک مرکزی بودند، آزادی کامل  صورتبهیی که هاصرافی

منجر به فساد  که شودیمبه محاس یاردیلیصدمدر ارقام چند  هاصرافیبه تفاوت فروش ارز و حتی خواب ارز در حساب 

سینی، دختر حها متعلق به فاطمه یکی از این صرافی .شودمی نفوذیذی هاصرافیبرخی ی هشبکیو میلیاردر شدن 

 1390ماه همنب 3در تاریخ « شرکاسید هانی میرمحمدعلی و صرافی »باشد که با عنوان و همسرش می صفدر حسینی

 است. شدهسیتأس
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شرکت صرافی سیده فاطمه حسینی )دختر صفدر  ،دهدمیه در روزنامه رسمی کشور به چاپ رسیده نشان آگهی زیر ک

که سیده فاطمه حسینی رئیس  شدهسیتأس 90( در اوج بحران ارزی سال یمحمدعل ریمحسینی( و همسرش )هانی 

 .این صرافی بوده است رهیمدئتیه

 «صفدر حسینی و دخترش فاطمه حسینی»
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اما همین  ؛توسط بانک مرکزی صادر شد 8907ر دولت قبل( به شماره د) 91فروردین  20مجوز این صرافی در تاریخ  

در دولت یازدهم( این صرافی را که فاطمه حسینی ریاست ) 92سال  ماهبهمن 15بانک در اطالعیه دیگری در تاریخ 

 91.کندداشت، فاقد اعتبار معرفی می بر عهدهآن را  رهیمدئتیه

 

                                                 

 دختر و داماد صفدر حسینی»و « حسین فریدون و صدقی»بازخوانی تاسیس صرافی توسط فارس:  91

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13950411001120
http://www.tasnimnews.com/fa/news/1395/04/11/1119418/%D8%AA%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%B3-%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C-%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1-%D9%88-%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AF-%D8%B5%D9%81%D8%AF%D8%B1%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B7%D9%85-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C-90-%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AA-7000-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AC%DB%8C%D8%A8-%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C-%D8%B1%D9%81%D8%AA-%D8%B3%D9%86%D8%AF
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 «های داخل کشورمجوز صرافیتعیین تکلیف بانک مرکزی در گزارش »

 

 92تا  90های سال کشور، از وابستگان دولت یازدهم هستند که در درآوردن زانوبهبرای  90متهمین جنگ ارزی سال 

 .زدند اقتصاد کشورریختن  به همای از طریق باز کردن صرافی و های افسانهآوری ثروتدست به جمع

طمع و منفعت در نیمه دوم سال  یزهیباانگت برای بازگشایی صرافی در آن دوران دختر و داماد وزیر اقتصاد دولت اصالحا

زندگی خود را بستند. زیان  ینوعبهپولدار شدند و  سرعتبهاقدام به بازگشایی صرافی کردند  90و نیمه نخست سال  89

فرادی بوده که رانت طمع چنین ا و یبازداللدر سفره مردم که بخشی از آن ناشی از  هایدارائناشی از کم شدن ارزش 

 متوسط جامعه شده است. و طبقه، موجب سقوط روزافزون دستمزد واقعی محرومین اندداشته

صرافی در  اندازیراهو  تأسیساقدام حسین فریدون و علی صدقی در  به توانمی 90از دیگر متهمین جنگ ارزی سال 

 همان روزها در متن جنگ ارزی، اشاره کرد.
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 حسین فریدون صرافی

فعلی(  جمهورسرئیحسین فریدون )برادر  90و در متن جنگ ارزی سال  هاتحریمشدن حلقه  ترتنگ بحبوحهدرست در 

علی اسدیان  مشاور حسن روحانی در مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام و علی صدقی به همراه

این افراد انک مرکزی است! بفاقد مجوز از  اتفاقاً که  کردند« شرکاو صدقی علی »اقدام به ایجاد صرافی  مهاجرانو مانی 

 داشته باشند. بر آتشایران دستی  علیهنیز درصدد بودند تا همانند دیگر عوامل جنگ ارزی 

 

همتی )مدیرعامل سابق  فعالیت در انگلیس شاید آغاز نزدیک شدن صدقی به خانواده فریدون است. کما اینکه عبدالناصر

ک انگلیسی فعالیت سیف )رئیس فعلی بانک مرکزی( هم در همین بان اهللیولک ملی و مدیر فعلی بیمه مرکزی( و بان

مدیران  مثالعنوانبهکند. مشاغل پرپول دولت تدبیر و امید ایفا می یهاانتصابفریدون نقش زیادی در  اند.داشته

. علی اندشدهتخابانفریدون  نظراعمالشستا و تاپیکو با های تجارت، صادرات، ملی و همچنین انتصاب مدیران بانک

مدیرعامل بانک  عنوانبهوزرای کار و اقتصاد  صدقی رفیق و شریک حسین فریدون هم با فشار وی به ربیعی و طیب نیا،

جرایی که ما. ای شدهمداخله ارزی بانک مرکزی هم رسان زیفساد خنقش فریدون در فرآیند  نیازاشیپرفاه منصوب شد. 

 شد.انجام می هایصرافبانک مرکزی از طریق برخی  متیقارزاندر آن فروش ارزهای 
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 «حسین فریدون»

 

محل  هادونیفربرخی اعضای خانواده حسین فریدون ساکن انگلیس هستند. انگار انگلیس برای  شودمیهمچنین گفته 

 92تحصیل خانوادگی است.

 

 

دانشجوی مقطع کارشناسی  جمهور ایران(ن فریدون )برادر رئیسمریم فریدون دختر حسی ،به گزارش بیزینس اینسایدر

توانسته در کالج مشهور  93با دریافت بورس تحصیلی موسوم به لرد دارندورف ازآنپسدانشگاه کلمبیای آمریکا بوده و 

نشجویان دا به 95هایی که دویچه بانک آلمانبه تحصیل شود. این بورس، در قالب بورسیه مشغول 94مدرسه اقتصاد لندن

 است. شدهدادهکند، به مریم فریدون و نوظهور اعطا می توسعهدرحالکشورهای 

 توسعهدرحالبیزینس اینسایدر نوشته است که هدف از اعطای این بورس تحصیلی کمک به دانشجویان نیازمند کشورهای 

 96برانگیز است.اسبی دارد، تعجبجمهور ایران که وضع مالی مناست و بر همین اساس، اعطای آن به دختر بردار رئیس

                                                 

 فشار شدید حسین فریدون برای انتصاب شریک صرافی اش به ریاست بانک ملیرجانیوز:  92

93 Lord Dahrendorf 

94 London School of Economics 

95 Deutsche Bank 

96Businessinsider: Iran's Leaders Rail Against The West 

http://www.rajanews.com/news/242626/%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86-%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%A8-%D8%B4%D8%B1%DB%8C%DA%A9-%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C-%D8%A7%D8%B4-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%85%D9%84%DB%8C
http://www.rajanews.com/news/242626/%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86-%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%A8-%D8%B4%D8%B1%DB%8C%DA%A9-%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C-%D8%A7%D8%B4-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%85%D9%84%DB%8C
http://www.businessinsider.com/irans-leaders-send-their-children-to-study-in-the-west-2014-9
http://www.rajanews.com/sites/default/files/content/images/story/95-03/03/3817231_305.jpg
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گانی در شرکت مورگان گر در تجارت و فروش و بازرعنوان تحلیلمریم فریدون پس از اتمام تحصیل خود در دانشگاه، به

است. شرکت آوا  کاربه مشغول  هم البته مریم فریدون در شعبه لندن دویچه بانک. استنلی مشغول به کارشده است

نه فعالیت آن واردات کرده که زمی تأسیس مهاجرانهایی است که فریدون به همراه صدقی و مانی نوتریگا یکی از شرکت

 با دامنه فعالیت گسترده است. …و صادرات، انجام امور بازرگانی و 

  

 

   

 ل کند.های انتخاباتی و سیاسی را بسیار تسهیمالی عوامل و حتی هزینه تأمین تواندمی یراحتبهسلطه بر کوهی از پول 

این  تحصیل مسئوالن کشور و فرزندان آنان، ممکن است ضربات سنگینی به امنیت ملی ایران وارد کند. به این دلیل که

زیر نظر هستند تا  هاسیسروتوسط این  یروزشبانهجاسوسی غرب هستند و  یهاسیسروبرای  یاآمادهافراد طعمه 

را  هاآنبرای دشمنان جمهوری اسالمی فراهم کند تا  یزیآودستبتواند  بعداًگرفته شود تا  هاآنو گافی از  ضعفنقطه

کند و از اش نفوذ میدشمن از طریق فرزندان این افراد به زندگی خانواده کند. موردنظرشان یهاخواستهمجبور به اجرای 

تحصیل گردد آیا پدرش  نفوذ پیدا خواهد کرد، اگر فرزند مسئولی طعمه سرویس جاسوسی کشور محل نظامبهاین طریق 

به چنین  شودمی؟ آیا کندمیاین پدر بین منافع کشور و نجات فرزند، کدام را انتخاب  ؟کندمیبرای نجات او هر کاری را ن
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گذاشت و اعتقاد  هاآنکه با منافع کالن نظام اسالمی ارتباط دارد را، در اختیار  ییهاپروندهمسئولینی اعتماد کرد و حل 

 انت نکنند؟!؟داشت که خی

ر آمریکا زندگی دجمهوری اسالمی  مسئولفرزند  طرفآنبگوییم و از « مرگ بر آمریکا»شود در جمهوری اسالمی نمی

که فرزندش در  یمسئولر مقامات امنیتی باید تدابیری اتخاذ کنند تا ه شرمندگی است. یهیماکندو این قضیه دردناک و 

 مقام و مسؤولیتش کنار بکشد. آمریکا و انگلیس اقامت دارد باید از

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 بخش چهارم

 

علم اقتصادنقش   

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  یکم فصل
توجیهات افزایش نرخ ارز

ترین  رس جنگ ارزی این اسااات ک  مهم

آن نتایجی ک  کارشناسان یهم اقتصا  از 

صا رات و  آن انتظار  ارند مانند افنایش 

شتغال را ایجا  نمی  الیهی  یموماًکند ک  ا

هستند ک  برای توج   نشان  ا ن افنایش 

رشااناسااان یهم  الر توسااا اسااات د و کا

 شوند.اقتصا  استفا ه می
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 ؟زندیمکشور را رقم  علیهچه عواملی بستر جنگ ارزی  یراستبه

سقوط آزاد کرده  97«لیتزگاستیجوزف »ی بزرگ نظیر هانااقتصادد یگفتهیکی از این عوامل علم اقتصاد است که به 

و  بخشدیم. علم اقتصادی که مشکالت ساختاری در آن نهادینه است. علم اقتصادی که به طمع و منفعت اصالت است

دولت و  بدهی ،خلق نقدینگی انتشار پول بدون پشتوانه،دولت، کسری بودجه،  یهانهیهز. افزایش کندمیآن را ترویج 

 .شودیمقراض خارجی منجر به تورم و موجب ذلیلی و خواری ریال تاس

 

 خ ارزرتوجیهات افزایش ن

ایش صادرات و اشتغال و آن نتایجی که شما از آن انتظار دارید مانند افز لزوماً درس جنگ ارزی این است که  ترینمهم

ر توسط اساتید و هستند که برای توجیه نشان دادن کاهش ارزش پول کشودالیلی  عموماً کند که رشد را تولید نمی

، رکود اقتصادی، شدید، تورم شدید . کاهش ارزش پول منجر به کاهش قیمتشوندمیصاد استفاده کارشناسان علم اقت

 در اشتباه هستند. کامالً هااقتصاددانطورمعمول، سیاستمداران و بنابراین به؛ شودمیافسردگی یا فاجعه اقتصادی 

، کاال دیتوله الزم برای بسیاری از مواد اولیزیرا در ایران ؛ شودینمموجب افزایش صادرات  نرخ ارزدر ایران افزایش 

افزایش بهای  . این امر منجر بهشودیمبه کشور وارد صنعتی و همچنین کاالهای مصرفی  آالتنیماشتجهیزات و 

. مردم است دیخر قدرت دیآن کاهش شد جهینت که زندیمو از سوی دیگر به افزایش تورم دامن  شودیمکاال  شدهتمام

خواهند شد که این  روروبه هانهیهزبا کاهش درآمد و افزایش  هادکنندهیتول ؛ر با کاهش قدرت خرید مردماز سوی دیگ

که نرخ  ردیگیمکل ش یچرخه باطل عمالً . ابدییمو لذا نرخ بیکاری هم افزایش  شودیم هاآنامر منجر به ورشکستگی 

طی که در حال حاضر خواهد شد. شرای« رکود تورمی»دیده و منجر به پ ابدییم شیتورم افزا نرخ بیکاری و همارز و 

 است. روروبهاقتصاد ایران با آن 

                                                 

97 Joseph Stiglitz 
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و  دیتول تنهانهرابری دالر بسه  شیافزا ،1392تا  1390در سال . به نمودار باال اشاره کرد توانمیسند این ادعا  عنوانبه

از  یاریبس یج شد و تقاضاباال منت اریکرد و به تورم بس را چند برابر هامتیبلکه قنکرد  دایبهبود پ رانیصادرات در ا

 جنگبه  یامالحظهبلمواجه ساخت. رکود مستمر موجود در اقتصاد تا حد قا یوابسته به ارز را با مشکل جد یکاالها

 .خارج شود طیاز آن شرا یراحتبه تواندیمرتبط است و اقتصاد نم 91و  90سال  یارز

 :گویدمییی در این رابطه دانشکده اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبا سابق سیرئ «عباس شاکری»

کاری و زند و بیهای نامولد حرف اول را میدر اقتصادی که داللی، سوداگری و فعالیت

 وجهچیهبهپذیری فنی و مدیریتی تأمین نیست، افزایش نرخ ارز تورم، هر دو باالست و رقابت

ادرات صنرخ ارز  ثابت ماندنه خاطر تورم باال و مستمر، شود، اما بموجب شتاب صادرات نمی

 کند.را محدود می

ذکر این است که با باالبردن نرخ ارز تأمین بخشی از کسری بودجه دولت هم محقق نکته قابل

به بعد( شاهد  89درمانی اخیر را اجرا کردیم )از سال شود. ما از زمانی که چند شوکنمی

های ها، پیمانکاران، بنگاهکه دولت به بیمهطوریه دولت هستیم، بهواگرایی شدید کسری بودج
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از افزایش نرخ ارز، در درجه اول صنایع متکی به رانت انرژی و منابع )پتروشیمی، فوالد، معادن و ...( با افزایش درآمد 

 ریتأخ، اما با پوشاندیمخود را  یهایکسر اگرچهاهند برد. دولت نیز ارزی حاصل از صادرات مواد خام و اولیه بهره خو

شامل تولیدات متکی به رانت انرژی و  غالب صادرات کشور . باید توجه داشت که بخششودمیگرفتار تورم ناشی از آن 

م جهت اقتصاد ملی ، بنابراین افزایش نرخ ارز منجر به ایجاد اشتغال یا کسب دیگر منافع مهاستمواد خام و اولیه 

دست به اقداماتی زده است  صادرکنندهو  دکنندهیتولواره به نام حمایت از هم نادر اقتصاد ایر گذاراستیس. بدنه گرددمین

 که همواره به ضد تولید و صادرات منجر شده است.

 اصطالحبهبوده و هستند.  اهقیمتقربانی موج افزایش  ترینبزرگ تردیدبی هاآنمردم و معیشت و سطح زندگی و رفاه 

به فقیرتر  هاقیمتدر شرایطی باید انجام شود که سطح درآمد مردم هم باال رفته باشد. افزایش  هاقیمتواقعی سازی 

در  چراکه بندندیمبه مردم  هادولتمالیاتی است که  نیترظالمانهشدن هر چه بیشتر عامه مردم منجر خواهد شد. تورم 

 رتریفقثابت نظیر مسکن و زمین بسیار بیش از بازدهی در تولید است. در این شرایط فقرا  هایسرمایه این شرایط بازدهی

 99خواهند شد. ثروتمندترو اغنیا 

 

 

                                                 

 ای هم برایش ندارددولت بازی خطرناکی را با نرخ ارز شروع کرده که نتیجهنسیم:  98

 !است راه در ورم بزرگتنسیم:  99

ها و بانک مرکزی همه و همه بدهکار است و بدهی دولت دیگر به داخلی، بانک

 هانیاگردد. تومان بالغ می اردیلیهزار مشود بلکه به صدها میلیارد تومان منحصر نمیهزارچند

های بدون بستر و در فضای آلوده به فساد و جوالن درمانیهم بخش دیگری از نتایج شوک

طلبان و سوداگران از آن منتفع شدند و طلب است که تنها نامولدها، رانتهای منفعتدست

دولت و عوامل مولد هم مثل معیشت مردم وضعشان بدتر شد. در بیان ضعف دیدگاه بعضی 

عواملی که ما را به این  قًایدقها ناز این افراد همین بس که در شرایط رکود تورمی موجود، آ

 98کنند.رفت و رهایی از آن معرفی میمشکالت وارد کرده را عامل برون

http://nasimonline.ir/Content/Detail/1042311/%D8%B4%D8%A7%DA%A9%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AE%D8%B7%D8%B1%D9%86%D8%A7%DA%A9%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87-%DA%A9%D9%87-%D9%86%D8%AA%DB%8C%D8%AC%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
http://www.nasimonline.ir/Content/Detail/2107226/%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-


 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دوم فصل
اصول اقتصاد لیبرالی 
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 اصول اقتصاد لیبرالی

در سود حداکثری و به طمع  بود. اقتصادی که «اقتصاد علم» نقش 1390یکی از عوامل مهم در ایجاد جنگ ارزی   

، 102«سوداگری»، 101«فردگرایی»، 100«امانیزم»به موارد  توانمی. از اصول اقتصاد لیبرالی بخشدیماصالت  جامعه

 اشاره کرد. 105«طمع»و  104«گراییپول»، 103«گراییمنفعت»

ی انگاره. زندیما رقم ر «سکوالریسم»که  بر مبنای جدایی اقتصاد از دین است ؛ واین اصول ساختار استعمارگرانه دارد

نبود بلکه « است از دینجدایی سی»مدرنیته را بدین مرحله برساند، نظریه  توانستاساسی که انسان غربی با ایجاد آن 

شدن  سکوالرآورد  اربه بتواند برای جامعه اسالمی مصیبت ای که میترین پروژهبود. خطرناک« جدایی اقتصاد از دین»

 وی معیشت و جدایی اقتصاد از دین است.الگ

ر بین مردم جامعه دو برای بقای خود نیاز به تحریک این خصایص  بخشدیمطمع و خودبینی اصالت  اقتصاد اسمیتی به

منظور ر افراد بهدو تحریک تقاضا با تحریک طمع  «فردگرایی»بر مبنای عواملی چون دارد.اصالت بخشی به اقتصاد 

تولیدی خود  یهادر مجموعهها حدوحصر از انسانطور سودجویی بیاز زمین و منابع محدود آن و همینکشی بیشتر بهره

ن عیوب احتمالی ی مردم و پوشاندگسیختهافزون و لجامنیاز روز تأمینجهت باال بردن سطح کمی تولیدات به جهت 

 .اصلی اقتصاد لیبرالی است هایبنیاناز  های پرشمار غربیمحصوالت با بمباران تبلیغاتی رسانه

ر جوامع بشری رونق یافته و تبلیغ شود الجرم د اگر هر فرد در جامعه تنها به فکر رفع نیازهای خود باشد و تفکر فردگرایی

در اقتصاد کالسیک وی، اصالت  «106آدام اسمیت»باید منتظر بروز اتفاقات ناگوار در سطح جوامع بود. پاشنه آشیل تفکر 

 در صورتحتم  طوربهباشد که فردی میطمع و دامن زدن به  «مکتب سودگرایی»و  «ییدگرافر»بخشیدن به 

های برداریهای کوچک و بزرگ و کالهها بر این مبنا در اقتصاد، باید منتظر بروز مخاطراتی چون اختالسگذاریسیاست

                                                 

100 Amanism 

101 Individualism 

102 Mercantilism 

103 Utilitarianism 

104 Monetarism 

105 Greed 

106 Adam Smith 



116 

روحیه ترجیح منافع  رنگ شدنکمشتگی و متعدد و کالن بود و از این طریق شاهد از بین رفتن روحیه ایثار و ازخودگذ

 بود. میخودخواهجمع بر منافع 

کند که برای رسیدن به گونه مردم را هدایت میدر جهان غرب شد این «لیبرالیسم»مقوّم  ینوعبهکه  «مکتب اسمیتی»

و این تنها راه نجات  دیبایدستاستفاده کنید تا به سود حداکثری  -پراگماتیسم-ای توانید از هر شیوهنفع شخصی خود می

توانید در این زمینه خودبین و خودخواه باشید زیرا اسمیت معتقد است که افراد تان خواهد بود پس تا میخود و جامعه

دهند که چندین برابر حالتی است که به فکر می به جامعهبه فکر منافع خود هستند ناخودآگاه نفعی  صرفاً کهیهنگام

ی شخصی ین تفکر به این دلیل مورد مناقشه و نکوهش است که اصالتی برای نفع عمومی در عرصهاند. امنافع عمومی

 107پندارد.جزئی از کل می عنوانبهبرای افراد قائل نیست و نفع جامعه را در ذیل نفع فردی افراد 

  

در جنگ ارزی سال  مردم گرایی و طمعی به تفرداصالت بخشیکی دیگر از مخاطرات موجود در مکانیسم  در همین راستا

. بدین ترتیب که افراد مقطع زمانی بود بازار سکه و ارز در آن بهجمعی  صورتبهآن حرکت سرمایه  ؛ ونمایان شد 1390

در بازار سکه و ارز  برای کسب بیشترین سود شخصی و بدون در نظر گرفتن منافع جمعی و ملی، سعی کردند پول خود را

 کند.بیشترین سود را عایدشان می تواندمی کردندمیر آن زمان تصور گذاری کنند که دسرمایه

ان، ترجیح دهد از ریال هزار میلیارد توم 50درصد نقدینگی، یعنی حدود  10فرض کنید که در اقتصادی مثل ایران تنها 

تحمیل کند و نیاز ارزی  رزبه دالر تبدیل شود. این ترجیح کافی است که تقاضایی معادل واردات ساالنه کشور به بازار ا

 کند.کشور را دو برابر 

تولید و بروز  نابودی و رکود و موجب توازن اقتصادی و ارزی کشور شد موجب به هم خوردن نوعیبهاین موضوع  

  بعد برای جامعه شد. هایسالدر  ایهای افسارگسیختهتورم

سیاسی نباید به تجار اطمینان کرد زیرا تجار  ازنظررد که عقیده دا «اسمیت»اقتصاد لیبرالی؛ علم است که پدر  توجهقابل

ی جابهی خود را از جای یهیسرماو  هاتیفعالاساس سودآوری بیشتر نیستند و بر  خصوصبهشهروند یک کشور  لزوماً

 108دیگر منتقل خواهند کرد.

                                                 

 اسمیتزاسیون اقتصاد در ایرانهای جوان: باشگاه استراتژیست 107

 کتاب لیبرالیسم غرب ظهور و سقوط 108

 

http://ystc.ir/%d8%a7%d8%b3%d9%85%db%8c%d8%aa%d8%b2%d8%a7%d8%b3%db%8c%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86/
http://ystc.ir/%d8%a7%d8%b3%d9%85%db%8c%d8%aa%d8%b2%d8%a7%d8%b3%db%8c%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86/
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از  یراحتبهخود را  یهیسرمارایی سودگ و ییفردگرابه افرادی که بر اساس  توانمیحال مبتنی بر همین عقیده چگونه 

در تفکر استراتژیک یک استراتژیست باید نسبت به رد؟ بر همین اساس اعتماد ک کنندمیکشوری به کشور دیگر منتقل 

آن است. بهترین راه  مدتکوتاهخارجی در وجه  گذاریسرمایهجریان  ،خارجی مشکوک باشد. اصل نفوذ گذاریسرمایه

 در آن کشور است. گذاریسرمایهیک کشور  در نفوذاعمالبرای 

ایجاد  تواند برای مردم جامعهدر اقتصاد لیبرالی که می و سود حداکثری ییفردگرایگر از خطرات اصالت بخشی به یکی د 

های ظالمانه روبرو است داند که کشور با تحریمکه جامعه می صورتنیبد. دهدمیخود را نشان  هاتحریمکند در بحث 

ود را به منافع جامعه ، افراد منافع شخصی خیضد ارزشو  یضد اخالقهای به دلیل نگاه فردگرایانه و تجویز نسخهاما 

رجی را برای رفع نیاز دهند و با نگاه مبتنی بر سود حداکثری خود و نه سود حداکثری جمع، جنس و کاالی خامیترجیح 

 اد کشور خواهیم بود.ن وضعیت شاهد نابودی تولید داخلی و اقتصدر ای کنندخود در مقابل کاالی ایرانی خریداری می

اقتصادی افراد و جامعه  معنای کاربردی آن در جامعه، حداقل دخالت دولت در امور است. «لسفر»هسته مرکزی لیبرالیسم 

جازه داد تا جمعیت اید ای اینکه به فقیر کمک شود بجابهو به حال خود واگذار شود و  رهاشدهباید  زیچهمهیعنی ؛ است

قابت اقتصادی را شکلی ر «داروین»گویند. نیز می «داروینیسم اقتصادی»فر اجتماعی را لس طبیعی حذف شود. طوربهمازاد 

 دانست.از تنازع بقا می

 ثلدمیتولعامل اصلی عدم  بینی کرده بود. او اندک بودن وسایل معاش راآدام اسمیت نظریه تکامل را قبل از داروین پیش

؛ آدام فرزندانشانبا حذف  تواند با این مسئله برخورد کند مگرکه طبیعت به هیچ طریقی نمیکند داند و اظهار میفقرا می

 .کشان نامیداسمیت نام این نظریه را نژاد زحمت

ند بیشتر را به داشتن فرز هاآناین است که هر چیزی که شرایط تهیدستان را تغییر دهد  «مالتوس» یهینظر یدهیچک

پیش رفت که  آنجای تا وثروت بیشتری پدید آید.  کهاینتشویق خواهد کرد؛ لذا تعداد تهیدستان بیشتر خواهد شد بدون 

ی که دستمزد اندکی دارند یعنی کسانکنند ) تأمینرا  هاآناظهار داشت که اگر تهیدستان صاحب فرزندانی شوند و نتوانند 

حق حمایتی  گونهچیهجنسی مجازات شوند. مالتوس  هایمحدودیتو عدم رعایت  یتیولمسئیبیا بیکارند( باید به جرم 

حق وجود را برای کسانی  مؤثر ایگونهبهکه  پردازدیمبرای تهیدستان قائل نیست. کینز نیز به نقل عبارتی از مالتوس 

 :کندمینفی  شوندمیکه در فقر متولد 
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 فقطنهتکامل او است.  یهینظراو بر داروین و  یهاشهیاند تأثیرمالتوس اضافه شود  یهینظرکه باید به نفوذ  یانکته

نتایجی درباره مفهوم  آثار مالتوس به یمطالعهنیز پس از « هربرت اسپنسر»و از جهتی دیگر  «آلفرد واالس»داروین بلکه 

 .انددهیرستکاملی مبارزه برای بقا 

آن تهیدستان باید به حال خود  موجببهکه  دهدمیرا در اقتصاد لیبرالی تشکیل  آزادی، مسئولیت فردی و علم، سه زمینه

 110رها شوند.

و کشورهایی  شودمید ایجاد بشر در اقتصا یکاردستکه با  دهدمیداروینیسم اقتصادی تطورهایی است که در اقتصاد رخ 

بتواند بقا داشته باشد کشورهای  کهایننابودی هستند. اقتصاد لیبرالی برای  بهمحکومکه نتوانند خود را با آن منطبق کنند 

پول رخ  المللیبینشرقی را استعمار و استحمار کرده است. امروزه روند داروینیسم مالی زیر نظر بانک جهانی و صندوق 

قانون طبیعت نظام مالی این است که افرادی نابود شوند تا افراد دیگر باقی بمانند. ربا جوهره اقتصاد غربی است  .دهدمی

که بقا داشته باشند که  توانندمیکه به هر قیمت بقا داشته باشد. در بقای اصلح داروینیسم تنها کسانی  خواهدمیزیرا 

 رباخوار شوند.

و امید معتقدند گروهی از مردم فقیر که قدرت انطباق با محیط را ندارند، عقیم شوند تا برخی از مسئولین دولت تدبیر 

این نظریه برگرفته از تئوری داروینیسم اجتماعی است که در کشورهای غربی  .هزینه کمتر اقتصادی بر دولت وارد کنند

 کامالً  یدارحکومتند دین از سیاست و فن معتقد هاآن. شودمیاست که نسبت به مردم فقیر جامعه اجرا  هاسالدر عمل 

                                                 

 همان 109

 همان 110

آید اگر نتواند قوت خود را از والدینش ه دنیا میانسانی که در دنیایی از قبل تملک شده ب

حقی  گونهچیهو اگر جامعه خواهان کار او نباشد،  دریافت دارد )که خواستی عادالنه است(

ی سفرهدر مورد مقام و موقعیت خود ندارد. در  وچراچونبرای دریافت کمترین مقدار غذا یا 

دهد و خود نیز حکم ، حکم به رفتن او میگسترده طبیعت جایی برای او وجود ندارد. طبیعت

 109کند.را اجرا می
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افراد ثروتمند نابود شوند یک پدیده  ردستیزجامعه و توسعه اجتماعی اگر افراد فقیر،  یهانهیهزجدا است و برای کاهش 

ها کسانی هستند که نتوانستند اختالس کنند، در بورس برخی مسئولین ما هم معتقدند گورخواب .عادی اجتماعی است

نظر مقامات باید عقیم شوند، این یعنی داروینیسم اجتماعی، سیاسی و  بر طبقمع کنند و رانت داشته باشند لذا ثروت ج

 شوند.منقرض نمی کنندمیهایی که خود را با محیط منطبق تنها انسان چراکهفرهنگی 

ت، اقتصاد و اجتماع در سیاسبرخی مسئولین، کسانی که  ازنظرتفکرات جریان داروینیسم  بر اساسواقعیت این است که 

 است. یبررسقابل هارخوابگون موضوعی است که در مورد قدرت انطباق با شرایط را نداشته باشند باید از بین بروند و ای

ه خود را با محیط داللی که نتوانستند و یا نخواستند ک یدکنندگانیتولهم مردم طبقه متوسط و  90در جریان جنگ ارزی 

لیبرالی بود صاد نئوالگوهای اقت یسازادهیپ یریبارگدهند شکست خوردند و نابود شدند و این ماحصل  و سوداگری وفق

 که دولت وقت به کار گرفت.
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نظام  کلبها رپذیری را ابتدا در معاش جامعه افزایش دهد، سپس این ضعف جنگ اقتصادی ضعف و آسیب درواقع  

تحریم خوانده گفته  غلطبهگونه که ی اقتصادی یا آنکند. محاصرهفراهم می اآن ری فروپاشی اجتماعی تسری داده زمینه

کند قویت میتپذیر حریف را نقاط ضعف و آسیب است. محاصره جنگ اقتصادییک استراتژی مقدماتی در یک  شودمی

 تا امکان اعمال تهدید ایجاد شود.

تصاد لیبرالی وهای اقی اسالمی این منفذ عمل کردن به الگ. در جمهورشودمینفوذ از طریق منفذ و توسط نافذ انجام 

ز طریق نهادهای مالی ا. در دنیای امروزی نفوذ رندیپذیمو در دولت انجام  هادانشگاهدر  هااقتصادداناست که توسط 

. بانک است آمدهدرنظام کار از نفوذ نیز گذشته است و آنجا به تصرف دشمن  یهاقسمت. در بعضی از گیردمیصورت 

 قلمداد کرد. هامکاناین  یازجمله توانمیمرکزی را 

پذیری وجود داشت، اگر آسیب صورت نیاپذیری در درون است. در ی اصلی امنیت، تهدید از بیرون و آسیبدر نظریه

به دالر  موردنیازهایی و تکنولوژی پذیری این است که در کشور برای واردات کاالهاتهدید کارآمد خواهد بود. آسیب

رقم  ایگونهبههدید را مانع ایجاد کند و ت تواندمیمحتاج هستیم که مدیریت آن تحت کنترل دشمن است و  متحدهایاالت

 ها، امنیت مخدوش شود.پذیریزند تا از کانال این آسیبمی

بفروشد که متقابالً با استفاده از  رابرای فروش، معامالت و تعامالتش نیاز به دالر دارد تا بتواند کاالی خود  متقابالً ایران

هد. درواقع تهدید، به دکه کسی این اجازه را داشته باشد که این خرید را صورت  کندمیچرخه یوترن دشمن مانع ایجاد 

ور اصول اقتصاد لیبرالی در کش یریکارگبهو  المللیبینالمللی و استفاده از دالر در معامالت های کشور در تجارتِ بیننیاز

 گردد.برمی

ای ملی، به کمک هها و تعصبه در جنگ نظامی، غیرتاین است ک جنگ نظامیبا  جنگ اقتصادی یهاتفاوتیکی از  

نه نظامی هستند  نکهیبااآید. مثالً استاد دانشگاه، روحانی، کارگر ساختمانی، کشاورز و... برای کمک به کشور نظامیان می

، اما در جنگ کنندمیایر افراد نیز زندگی و درآمدهای خود را درراه دفاع از کشور هزینه روند. سو نه مجبور، به جبهه می

گذرد اینجا پول خودش را برای سود بسا همان خانمی که در زمان جنگ نظامی از طال و ثروت خود میاقتصادی چه

شود. به نگ اقتصادی ایجاد نمیکه در جنگ نظامی وجود دارد در ج یآن همبستگیعنی ؛ کندبیشتر تبدیل به طال می

جنگ ». مردم باید به این باور برسند که در خواهدمیفرهنگ مقاومتی هم  ،«اقتصاد مقاومتی»همین دلیل است که 

 قرار دارند. «اقتصادی اریعتمام
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 یکم فصل
 اکارهارائه راه 
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 کارهاارائه راه

شرایط اقتصادی آن  سازیثباتبی دهندمیعاتی دنیا یکی از کارهایی که در کشورهای هدف انجام اطال هایسرویس

 باهدف. جنگ ارزی شودمیی اجتماعی و سیاسی در کشور هدف ثباتبیی اقتصادی منجر به ثباتبیکشور است و 

 .پذیردمیشرایط اقتصادی در کشور هدف انجام  سازیثباتبی

که رژیم چینج  کردمیال ایران از طریق نابودی ریال این هدف را دنب بر مردمارزی با ایجاد فشار دشمن در این جنگ  

بگیرد و گروهی در  انتقال نرم قدرت سیاسی صورت یترنییپا یمرتبهیا در  یرات حکومت( در ایران صورت بگیرد)تغی

 سال کیاین امر محقق شد و  کهاینکما ) ند.او در جهان باش یهااستیسایران به قدرت برسند که موافق آمریکا و 

در  کامالًقم زدند.( این رجنگ ارزی علیه ایران گروهی در ایران به قدرت رسیدند که معاهده ننگین برجام را  نیبعدازا

 های آمریکا مشهود بود.استراتژیست اظهارنظرهای

های اطالعاتی هادنمسئوالن و  ،گیردمیقرار  فدر شرایط جنگ ارزی، پول ملی کشور که ناموس اقتصاد کشور است هد 

نفعت به ازای نابودی مطمع و  مؤلفهبا کامل کردن پازل دشمن در این جنگ ارزی بر اساس  یاعدهنباید اجازه دهند که 

افزایش نظارت  زیمردم برای خود منفعت کسب کنند. واضح است که برای خنثی کردن این تهدید ار هایداراییارزش 

 بر نحوه عملکرد این جریان سرمایه ضرورت دارد. ی اطالعاتینهادها

سرمایه از بازار ارز را  ونقدینگی  یآورجمعنظیر افزایش نرخ بهره برای  هاییسیاستبرای مقابله با بحران، بانک مرکزی 

ارز و ایجاد نرخ رخی نمرکز مبادالت ارزی را برای از بین بردن سیستم چند  1391سال  مهرماهپیش گرفت. همچنین در 

بعات کاهش درآمدهای شود که ت های بهره ممکن است منجر به رکود اقتصادیاما افزایش نرخ؛ ایجاد کرد یامبادلهارز 

  مالیاتی دولت و افزایش کسری بودجه دولت را به دنبال دارد.

جود آمده مانند برجام، به وبعات به ت که همه تاس این مسئله ، 91از سال  یج حاصله و روند به وجود آمده پسفارغ از نتا

 نیمسئولد اما غفلت رهبر انقالب تذکر و هشدار داده بودن هرچند .بود  91-90های طی سالدلیل غفلت از جنگ ارزی 

 .آمدن چنین شرایطی شد به وجودو نخبگان و ضعف ایشان باعث 

 تیریمددر  یوانناتو  مواجهه با بحران ضعف مدیریت دولت وقت در ،یکی از دالیل شکست ایران در این جنگ ارزی

ای سودآوری وارد بازارهای گاهی برد ی خصوصی را ندارد که هر از چنهابانکدولت توانایی کنترل . بازار پول در داخل بود

 هاکبان. تاوان داللی شوندمیو موجب افزایش قیمت در این بازارها و ایجاد تورم در اقتصاد  شوندمیارز، سکه و یا مسکن 

 شد. ترکوچک هاآن یسفره روزروزبهمردم جامعه دادند که  در بازار ارز را
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 هاآنگاهی بخشی به برای پیشگیری از چنین بحرانی، گفتمان سازی جنگ ارزی در بین مردم جامعه و آعمومی راهکار 

 در این زمینه است.

یال این قدرت خرید رکاهش ارزش  با نیبنابرا؛ ستدر بازار کاال و خدمات ا ارزش پول ملی، قدرت خرید پول هر کشور

به مقدار  ، ماه دیگردارد با کاهش ارزش ریالدرآمد ثابت در ماه  زانیمکی. کارمندی که شودمیمردم است که نابود 

 .خانوار است و خدمات استفاده کند و این به معنای کوچک شدن اقتصاد با این حقوق از کاال تواندمیکمتری 

 یثباتبیمنجر به  ثبات روانی مردم جامعه و کاهش اعتماد به ارز ملی آن کشور که نگ روانی و برهم زدنایجاد ج

ای ضربه زدن به ارزی بر از ابزارهای جنگ شودمیاقتصادی، نابودی تولید و مشاغل و نابودی ارزش پول آن کشور 

ا مبنا قرار داد رل ملی کشور بود که دشمن آن به پو جنگ ارزی عدم باور مردم جامعه یریشه. شودمیدشمن محسوب 

در این  اعث شد که دشمنب عدم اعتماد مردم جامعه به پول ملی علیه کشور را رقم زد. و بر این بستر بود که جنگ ارزی

 .شود جنگ ارزی پیروز

مردم در جنگ سخت  که طورهمانو هم قیمت ارز را مدیریت کرد.  مقدارهمباید  دهدمیدر شرایطی که جنگ ارزی رخ 

کشور نیز  علیهجنگ ارزی  گیریشکلکه کشور در شرایط جنگی است، در هنگام  کنندمیاحساس جنگ دارند و درک 

باید ممنوع  کالً . لذا نگهداری ارز برای اهداف غیر تولیدی بردیممردم باید به این باور برسند که کشور در جنگ به سر 

و سوداگرانی که سعی  کارانطمعبودند(  1390یی که از عوامل تشدید جنگ ارزی هاافیصرو  هابانکگردد و با نهادها )

اثرات این جنگ را  چراکهدارند تا از این بحران به وجود آمده نهایت استفاده را ببرند مانند عوامل دشمن برخورد شود. 

 بر کل معیشت جامعه مشاهده کرد. توانمی

 

 کتیکیکارهای تاراه

لوکس  یهالیاتومبنند ما یرضروریغد به کاالهای اساسی داده شود و از تخصیص ارز برای واردات کاالهای ارز فقط بای .1

 اجتناب شود.

 همچنین باید واردات کاالهایی که مشابه داخلی دارند ممنوع شود.  .2

 ست.اایجاد سیستم یکپارچه کنترل بین تجارت، ارز و ثبت سفارش کاالها در گمرک نیز از ملزومات   .3
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 صندوق ذخیره ارزی کهچرادولت نباید اجازه داشته باشد که در هنگام کسری تجاری از ذخایر ارزی کشور استفاده کند  .4

 مهمات جنگ ارزی است. مثابهبهکشور 

بر اساس هر بهانه  تواندمی یآسانبهکه دشمن  علتنیابهخارجی نگه دارد  هایبانکایران نباید ذخایر ارزی خود را در  .5

 آن را مصادره کند.واهی 

 اندنتوکانالیزه کند که دشمن  ایگونهبهاقتصاد ایران را  تواندمیاقتصاد مقاومتی  یهااستیس یسازادهیپ یطورکلبه  .6

 به اقتصاد ایران نفوذ کند. راحتیبه

 

 یکارهای استراتژیکراه

 به فرصت دیل تهدیتبد .1

 رصت ساز هم بوده است؟ف ایزا بوده  نهیما هز یبرا صرفاً  هاتحریم نیا ایآ

 میارداریاختاخت را در س یمعنا که تکنولوژ نیبه ا. میشدخودکفا  م،یبود میب تحرالکه از اول انق موشکی عیصنا در -

 ییالگو تواندمی ما ینظام عیدر حال حاضر صنا .شودیمو صفر تا صد محصوالتی مثل موشک در داخل کشور تولید 

 .شوندمی میاشد که تازه دارند تحرب نهیزم نیدر ا عیصنا هیبق یبرا

و دارو  مثل گندم یساقالم اسا هیدر ته الخصوصیعل .شد یتجار یشرکا یناچار به بازمهندس هاتحریماثر  دردولت  -

 یارند به کشورهاد ایرانبا  یاسیس یهنیدرزم یارهیتکه روابط  یواسطه غرب یهاشرکترا از  یواردات یکه مباد

 گرینافع خود را به منافع دم دیبا رانیبه خود گره زد. ا یرا هم تا حد هاآنداد و منافع  ریی( تغدکنندهی)تول هیهمسا

واردات به  یهنیدرزمم هانحصار  یو حت است نگرفته یگره زدن منافع را جد مسئله اآلنتا  ایرانکشورها گره بزند. 

 .است یوابستگ سازنهیزم نیاست که ا شدهدادهاشخاص  یبرخ

 نیت تا قبل از اشد، دول یارز معامالتو  یدر تجارت خارج تیشفاف جادیکمبود ارز ناچار به ا لیبه دل دولت -

صرف شود. دولت  همان کار یبرا صرفاً  یهر کار یبرا یصیارز تخص دی. باشودمیارز کشور کجا مصرف  دانستینم

 لیاز مراکز دخ کدامهیچ ،یرزجنگ ا نیتا قبل از اپاسخ دهد.  ازین نیکرد تا به ا یسع یبا به راه انداختن پورتال ارز

به راه افتاد تا  ،است یرزااز پورتال  یبخش که ینبودند. مرکز مبادالت ارز یستمیدر ارتباط س گریکدیدر واردات با 

 .شود شتریب تیشفاف
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شبکه  نیبودن، ا رفطیببر  یمبن یالمللنیب رسانامیپشبکه  نیا ینشان داد که برخالف ادعا فتیسوئ میتحر وضع -

 نیترکوچکده کنند، با کشورها هر زمان که ارا نید و ارخود قرار دا ییاروپا نیو متحد کایآمر میتحت نفوذ مستق

ع خواهند کرد. در شبکه قط نیرا به ا دارندمشکل آنکه با  یگریهر کشور د ایو  رانیا یامکان دسترس یابهانه

در  رانیاذ شود که ااتخ یریو الزم است تداب ستیمنطقی ن ینهادها اقدام نیبه ا ازحدشیب یوابستگ یطیشرا نیچن

 یاز وابستگ رانیم است اراستا الز نیکشورها داشته باشد. در ا نیرا به ا یوابستگ نیخود کمتر یالمللنیتعامالت ب

 .زدیبپره یکامل به سامانه سوئیفت در مبادالت خارج

 یداخل یهاوانتقالقلناستفاده در  منظوربه« سپام» یمل رسانامیپسامانه  فت،یسوئ یاز سو رانیا میبعد از تحر 

با  یرا در تبادالت خارج سامانه را توسعه دهد و امکان استفاده از آن نیا دیبا یشد. اکنون بانک مرکز اندازیراه

 .دیکشورها فراهم نما یبرخ

 یاسالم یقابله جمهورمو راه  رانیبر اقتصاد ا هاریمتح تأثیربه  یواشنگتن در گزارش کیمطالعات خاور نزد موسسه -

 :پرداخته است رانیا یرنفتیغ یدرآمدها شیافزا حالدرعینو  هاتحریم نیبا ا

که موجب کم اثر شدن  یدر حال کمرنگ شدن است، امر رانینفت در اقتصاد ا نقش

 .ستشده ا ینفت یبا کاهش درآمدها میفشار قرار دادن رژ یغرب برا یهاتالش

ات بدون اتکا به نفت است. بدون صادر یاقتصاد ییدر حال تجربه شکوفا یاسالم یجمهور

که  یریذخابا درآمد متوسط را داراست و  یماندن در زمره کشورها تینفت ظرف

 رانیها، به رهبران اسال یدوره فراهم کند. برا نیگذار )انتقال( را در ا نیا یگذاری براسرمایه

 یهامیبودند. تحر زیراستا ناچ نیها در اشد اما تالش هینفت توص هکا بدر خصوص کاهش ات

 انقالب یرهبر ینوروز امیدر پ -شد هاهیتوص نیشدن ا یاتیروند عمل عیغرب موجب تسر

فت نبر صادرات  هاتیبر نقش محدود بار نیاول یمارس برا ۲۱در  یاخامنه ی( علاهللتی)آ

 .شد حیکشور و مؤثر بودن آن، تصر

است که ما اکنون از آن رنج  یادیبن یهم به خاطر وجود نقصاند و آنتأثیر داشته هاتحریم»

اذعان  نیهمچن یو« به نفت است. یوابستگ میبریکه اقتصاد ما از آن رنج م یاصهی. نقمیبریم

از مردم شده  یمشخص یهاگروه یدشوار برا طیشرا جادیموجب ا یکرد که ضعف اقتصاد

 لیتبد ییما توانا»استدالل کرد،  رانیهذا رهبر امع ،یاهسته یهااستیدر س رییتغ یجااست. به
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 ارزی.تشکیل واحد فرماندهی جنگ تدارک آرایش جنگی در اقتصاد کشور و  .2

ت فعالی ارزیتشویقی و استراتژی دفاع  ، ابزارهایرزیمحل اصلی ایجاد تهدیدات ا عنوانبهاین واحد فرماندهی 

یان دارد، ساختار عمومی جامعه و نهادهای عیار اقتصادی علیه مردم ایران جرکه جنگ تمامبا توجه به این خواهد کرد.

اقتصادی دشمن بگیرند. در برابر جنگ ارزی  و تهاجمآرایش جنگی مناسب در برابر محاصره  صادی کشور بایداقت

 دشمن، هنوز قرارگاه و مرکز فرماندهی جنگ ارزی در کشور تشکیل نشده است.

در  چراکهی باید برای مقابله با جنگ ارزی آماده شوند. مربوطه و همچنین مقامات نظام یهاحوزهمقامات کشور در 

. خوردیمسایبری و ارزی رقم  هایجنگدر وجه قدرت نیمه سخت در بسترهای  هاتمدنعصر جدید تقابل کشورها و 

یک مرکز طراحی جنگ و فرماندهی وجود دارد، برای جنگ ارزی  سخت در جنگ طور کههمانلذا ضرورت دارد که 

 در عصر جدید آماده شویم. هاجنگنگ ارزی تشکیل شود تا بتوانیم برای شکل نوین نیز ستاد ج

 علمی، فنی، حقوقی، مختلف اشکال هب SSR طرحبا استفاده از  دشمن را ابتدا است که این آمریکا استراتژی .3

 شود مئنتا مط .کندمیبه آن کشور حمله نظامی  سپس ،112کندمی تضعیف نظامی، و یفرهنگ اقتصادی، سیاسی،

 برگردد. میدان از پیروز که

                                                 

 ایران تحریم درباره آمریکایی موسسه گزارشاتاق شیشه ای خبر:  111

در  یبرا یرحط  SSR "Security Sector Reform   "کشورِ هدف است. پروژه «تیرفرم اجزاء و قطعات قطاع امن» یبه معن SSR طرح 112

( ینظام -یدفاع ،یاعاجتم ،یاقتصاد ،یاسیس ،یفرهنگ) یکیگانه قدرت ارگانمنابع پنج یکشور چی. هشودیجامعه محسوب م کیهم شکستن مقاومت 

گانه گونه است که منابع پنج نیبه ا SSR است. سازوکار پروژه ترفیضع گرید یاحوزه قدرتمندتر و در حوزه کیدر  رونیندارد؛ از ا یرازتسطح و همهم

سطح قدرت در  نیترنییو پا نیهستند و بلندتر یقدرت در چه سطحمنابع  نیکه هر کدام از ا شودیشده، سپس مشخص م یابیقدرت کشورِ هدف، ارز

تا به سطح چهارم برسد،  کنندیو فرسوده م دهندیقدر تحت فشار قرار ممنبع قدرت را آن نیتریخاص خود، قو یحوزه است؛ آنگاه با سازوکارها مکدا

سطوح  مهکه ه شودیم ینجا طآروند تا  نیا بیترت نیسطح سوم برسد و به هم تا به دهندیدو سطح را با هم تحت فشار قرار م نیسپس در مرحله بعد ا

 .سطح برسند نیترنییقدرت به پا

 انیرانیا یداخل میعظ تیها سبب فعال شدن ظرف. تحریممیبه فرصت را دارا هست دیهرگونه تهد

 «اندشده

شدن قشر متوسط و کاهش نقش دولت  تریبه قو یرنفتیصادرات غ شیکه افزااین گرید نکته

 .111تصاد منجر خواهد شددر اق

http://www.shafaf.ir/fa/news/178845/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4%E2%80%8C-%D9%85%D9%88%D8%B3%D8%B3%D9%87%E2%80%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%DB%8C%DB%8C%E2%80%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87%E2%80%8C-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85%E2%80%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
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 تعادل زدن برهم اقتصادی تا یافزارنرماقتصادی و  یافزارسخت تضعیف یحوزه از ایران اقتصادی تضعیف یدامنه

سیکل اقتصاد در کنترل دشمن  یچرخه یهیکلکه  شودمی اقتصاد ایران وقتی تسخیر .گیردمیدر بر را روانی ایران

. سپس عملیات جنگی اقتصادی علیه ایران در بطن شودمی و اقتصاد ابتدا اشغال و سپس تسخیر قرار بگیرد. بازار

 .شودمیاقتصاد کشور تثبیت 

 است باید مندش اقتصادی و مالی یحمله سازنهیزم که خود یکنندهفیتضع عامل هر از ایران اسالمی جمهوری

 است. ژیکضرورت استرات یک) حمله برای دشمن طمع مورد یهاحوزه در ویژهبه ( خود قویت. تگزیند دوری

 .است خود تضعیف روند یریگشکل از ممانعت در بازدارندگی، درواقع

 تضعیف آن کشور و رانای بر فشار اعمال برای مناسبی ابزارهای جهانی تجارت نظام و پایه دالر جهانی نظام مالی

لوگیری از تضعیف جد لذا ایران برای هستن آمریکا توسط هشدیطراح تجاری مالی المللیبین مقررات چهارچوب در

 کند. یزیرطرحخاص خود را  یامنطقهخود در این فضا باید نظام مالی بومی و 

را  «اومت اقتصادیجنبش مق»اقتصادی خود را تضعیف کند؛ برای این منظور باید  یمحاصرهایران باید طرح جامع  .4

 محاصره را بشکند. یحلقهخفیف و اقتصادی را  یمحاصرهپدید آورد تا 

ود قرار دهد و در خ کیاستراتژ، اصل خودکفایی را هدف زادروناقتصاد  برهیتکجنبش مقاومت اقتصادی، باید با  .5

 آورد. اقتصادی کاپیتالیستی غرب ممانعت به عمل یسلطهل اقتصادی از هضم در نظام راستای استقال

الی مردم در این مهای مردم برای باال بردن سواد در میان توده «رزیجنبش اجتماعی مقاومت در جنگ ا»ایجاد  .6

 .یک ضرورت است زمینه

 خود، توان حداقل در باید انایران باید سیاست تهدید در برابر تهدید را عملی کند. ایر هاتحریممقابله با  یهنیدرزم .7

 برسد جا هر و هرلحظه در آمریکا، بالفعل تهدید هر نامتقارن برای مثلبهمقابلهی وحشت و امکان به ایجاد موازنه

 .دهد بسط و نموده آن تراز را حفظ و

 یحوزهیار باال برود. در با ایران بس متحدهایاالتدشمنی  ینهیهزجمهوری اسالمی ایران باید تدابیری اتخاذ کند که  .8

 موردنظر برآورداالتر از ب هر اقدامدر  جنگ ارزی آمریکا علیه ایران ینهیهزارزی نیز باید تدابیری اتخاذ کند که 

 آمریکا شود.

 یجبههالفاصله چند آمریکا در هر مکانی که درگیری ارزی را آغاز نمود، ایران ضمن پاسخ در آن مکان، باید ب .9

 .تاکتیکی، عملیاتی و دیگر علیه او بگشاید
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، حفظ ابتکار عمل زعهدر مناروزی قاطع فرماندهان نیروهای انقالب اسالمی نباید فراموش کنند که عامل اساسی پی .10

ام نامتقارن مثبت قرار اساس عمل خود را بر اقد رونیازامیادین دیگری است.  فیبازتعردر مدیریت سطوح منازعه و 

اسی، از سیاسی به فرماندهان نیروهای انقالب اسالمی، مدیریت هوشمند وخامت اوضاع، از اقتصادی به سی دهند.

 ذاتی خود بدانند. فیاز وظادی به نظامی و بالعکس را باید جزئی اقتصادی، از اقتصا

یک اقتصادی امریکا دکترین استراتژ هایمؤلفهاقتصادی یکی از  رویتکو پرهیز از  ایمنطقه و اخذ اجماع جهانی .11

اقتصادی  حاظازلگیری کند. است. ایران باید جلوی این اجماع جهانی را بگیرد تا بتواند از انزوای اقتصادی خود جلو

ه دهد که این ضریب نیاز و ایران نباید به هیچ کشوری اجاز باید ضریب نیاز به ایران در کشورهای منطقه باال رود

 اقتصادی را کاهش دهد.

د. محیط پیرامون ایران استراتژی قورباغه توانست محیط اقتصادی و امنیتی ایران را گرم کن کارگیریبهآمریکا با  .12

ست اما اجماع ااما ایران آب پز نشده است. اجماع تجاری ممکن ؛ یسم اقتصادی گرم شده استترور یلهیوسبه

منابع استراتژیک  اقتصاد در درون ایران موجود است و ایران با داشتن یچرخهاقتصادی ممکن نیست. چون سیکل 

 نظیر گندم، نفت، گاز، مس تیتانیوم و ... احتیاجی به خارج از کشور ندارد.

اما در تحریم ؛ اجماع جهانی در تحریم تجاری و مالی است اخذ. کندمیاقتصادی با تحریم تجاری فرق  تحریم .13

هدید را تبدیل به این ت یاقتصاد مقاومت یهااستیس یریکارگبهبا بستن درهای کشور و  تواندمیاقتصادی ایران 

 اقتصادی کشور را مقاوم کند. یهیبنفرصت کند و 

رون ایران با اجرای دعمق استراتژیک خود را در باید لوگیری از اخذ اجماع جهانی علیه خود ایران باید برای ج .14

 اقتصاد مقاومتی قرار دهد و بین تجارت با اقتصاد تفکیک قائل شود. یهااستیس

  قرار دهد.شتوانه ریال را طالپحجم ذخایر طالی خود را باال ببرد تا در آینده بتواند  تواندمیایران باید تا جایی که  .15

 یرد.گسبات اقتصادی ایران باید در دستور کار قرار ی دالر از مبنای مناحذف پول بدون پشتوانه .16

 یهیپانخست به اقتصاد با ارزهای  یمرحلهدالر در  یهیپاعمق استراتژیک مالی خود را از اقتصاد و با ارز ایران باید  .17

قالبی خود را پیدا کند و در وی تغییر دهد. ریال ایران باید هویت انریال ق یهیپامتنوع دیگر سپس به اقتصاد با ارز 

 مقابل دیکتاتوری دالر بایستد.
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جای دشمن  نیترفیضعضربه را به  نیتریقوآشیل و شاهرگ آمریکا دالر آن است. در قواعد جنگیدن باید  یپاشنه .18

سپس ص و تبیین شود و دالر مشخ یورطامپراو جهان  یورطامپراوارد کرد. باید دالر نابود شود. باید قواعد بازی 

 حمله شود. چندجانبهپولی  یهانامیپتوسط راهکارهایی مانند ایجاد  هاآنبه 

 قوی داشته باشد. و مؤثرمطلوب خود نیز حضور  ایمنطقهاقتصادی جهانی و  یهانامیپو  هاائتالفایران باید در  .19

 یامنطقهتحدان مو  از سوی آمریکا و غرب اقتصادی و جنگ ارزیتروریسم  ،نیمه سخت یهابحراندر تشدید دمای  .20

 تحمل خود را باال ببرد. یآستانهاو، 

ای از تجارت ایران به کشور این بود که بخش عمده هاتحریمپذیری اقتصاد ایران در قبال یکی از دالیل آسیب .21

کشور  ردات و صادراتته بود. بخش عمده وازنی سیاسی با آمریکا را نداشت وابسکوچکی مثل امارات که توان چانه

ز وابستگی به کشورهایی که ایران باید ا  ناگزیر از تبدیل ریال به دالر و به درهم در امارات بود. در این جنگ ارزی

 ایران با آمریکا متحد شدند جلوگیری کند.علیه  هاتحریم انیدر جر

غیر  یهانهیگزنبال دبعضی کشورها به  وجودنیبااالر است. ابزار دفاع و حمله اقتصادی آمریکا قدرت د ترینمهم .22

و در این هستند  المللیبینخواهان برهم زدن نظم کنونی نظام مالی کشورهایی مانند چین و روسیه دالری هستند. 

نگتن در حمالت در جهان رشد کنند، واش کنندمیکه با دالر آمریکا کار ن ییهاستمیسگر . اانددادهراه اقداماتی را انجام 

 با مشکل روبرو خواهد شد. و دفاع اقتصادی

 ینفت کشورها یگر بایدکشورهای د ابتدا در ایران و سپس در جهان باید حذف شود. یپترودالر از معامالت نفت ستمیس .23

شود( در این و کشور مبادله نفت با ارز رایج بین د مثالعنوانبهبخرند )دالر  رازیغبه ییبا ارزها را فارسجیخلحوزه 

 ریه به دنبال آن ذخاخواهد رفت ک نیدالر از بپترو ستمیو س افتیخواهد  رییتغ کایتوازن قدرت به ضرر آمرصورت 

حمله کرد. چین و  متحدهایاالتبه دالر  توانمی نیچننیانیز کاهش خواهد یافت و بر دالر  یمبتن یجهان یارز

 روسیه در حال حرکت به این سمت هستند.

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مدو فصل
بندیجمع 

بقای حکومت  ر یک کشور  ر گرو ایجا  

ست. هدف واقعی  شور ا شتغال  ر آن ک ا

یک کشاااور  نگ ارزی یه    جا  ج از ای

ی اشاااتغال  ر آن کشاااور از نابو سااااز

طریق نابو  کر ن قدرت ارز آن کشاااور 

 .است
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 یبندجمع

ا جدا شدن از سیستم بو  یوترن عدم دسترسی به چرخه به دلیل به دنبال تحریم خرید نفت و تحریم بانک مرکزی، ایران

سهم باالی  مدهای نفتی ومشکل جدی شد. با توجه به کاهش درآمالی سوئیفت در دریافت بهای نفت خود دچار 

با کسری بودجه  دولت درنتیجهموجب کاهش درآمدهای دولت شد. در درآمدهای ارزی کشور، این امر درآمدهای نفتی 

 یاواسطهسی، کاالهای عمرانی دچار مشکل شد. همچنین واردات کاالهای اسا یهاطرحشده و در دادن اعتبار به  روروبه

ها به ارز خارجی و دالر نیاز ن برای واردات این کاالبغرنج برای دولت تبدیل شد. چو یامسئلهو مواد اولیه به  و تجهیزات

گذاشت. به  تأثیرور است. کاهش درآمدهای نفتی بر منابع ارزی کش افتهیکاهشاست و ذخایر ارزی کشور در جنگ ارزی 

ز طریق افزایش این سبب که کاهش درآمدهای نفتی معادل کاهش ارز خارجی در اختیار است و این عامل توانست ا

 ارزهای خارجی، منجر به پدید آمدن موج سوداگری در بازار ارز شود. قیمت

د و باعث شد که سبب ایجاد ترس از سقوط ریال ش ضدانقالبی دشمن و هارسانهایجاد جنگ روانی علیه ریال توسط 

ریال، قدرت خرید  زشاهش ارکبانک، بازار سرمایه و بازار مسکن به سمت بازار ارز شیفت پیدا کند. با  از ینگینقد جریان

 ترفیضعروزمره  یهاهنیهزدر برابر  هرروزو بنیه اقتصادی خانوار  ترکوچکت و سفره اقتصادی خانوار مردم کاهش یاف

 ی دیگر افزایشی از مردم خارج شد. از سوتوجهقابلبسیاری از کاالها از سطح دسترسی خرید بخش  درنتیجهشد. 

اد اولیه و قطعات یدکی و که برای واردات مو یرا رقم زد و دسترسی واحدهای تولیدسوداگری در بازار ارز افزایش دالر 

موجب کاهش  تبعبهو  موجب کاهش تولید درنتیجهبه دالر نیاز دارند را دچار مشکل جدی کرد.  آالتنیماشتجهیزات و 

 دند.شی ورشکسته شد تا حدی که بسیاری از واحدهای تولیدی به علت این جنگ ارز هاشرکتسودآوری این 

دالالن  یبازسفته یهاحملهعامل خارجی و  عنوانبه ایجاد جنگ روانی علیه ریال حمله به ریال و ی اقتصادی وهاتحریم

 علم عامل داخلی و نقش عنوانبه بودند( 1390یی که از عوامل تشدید جنگ ارزی هاصرافیو  هابانک) و نهادهای دولتی

جمهوری  علیه 1390جنگ ارزی  گیریشکلاز عوامل  دن به طمع و اصالت دادن به منفعتدامن ز سازوکاراقتصاد با 

 از اهمیت اساسی برخوردار است. هاآنو یافتن راهکارهای مقابله با  هادهیپدبنابراین، شناخت این ؛ اسالمی ایران بودند

اقتصادی ابتدا ایران با  عیارتمامین جنگ است. در ا ی آشیل اقتصاد ایرانپاشنه ایران باید توجه کند که جنگ ارزی 

ی هاشرکتران توسط تضعیف شد و سپس از منظر اقتصادی به تسخیر دشمن درآمد. بازار مصرف ای هاتحریماستفاده از 

 عنوانبه کندمیعیف اقتصادی کشور را تض یهیبنخارجی تسخیر شد و تولید داخلی نابود شد. در جامعه باید کسی که 

 خته شود.دشمن شنا
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نوز بر سیستم هو نصف شدن سرمایه مردم  91-90 هایسالسنگین پیامدهای افت ناگهانی ارزش پول ملی در  یهیسا

فوری ریال به سایر  شود. تداوم تمایل بخشی از مردم به عدم نگهداری ریال و تالش برای تبدیلمی دهیکشور دپولی 

ظ ارزش پول ملی دیده عملکرد ضعیف دولت در حف واسطهبهمادی است که اعتارزها یا کاالها، یکی از نمودهای بارز بی

 شود.می

طبقاتی، کاهش درآمدها و  یهافاصلههای اجتماعی و افزایش ، افزایش سطوح نابرابری%20رکود تورمی، بیکاری باالی 

قابل ارز ملی در شدن سفره مردم، رکود حاکم بر صنعت، کاهش ارزش پول م ترو کوچکفقیرترشدن طبقه متوسط 

تمان از تبعات این کرویه به قیمت ورشکستگی تولیدکنندگان داخلی و... تصویری غیرقابل خارجی، افزایش واردات بی

 جنگ ارزی بوده است.

که حاصل فساد اقتصادی در  ییهاینابرابراندازد. تر از بیکاری، ثبات و امنیت جامعه را به خطر نمیهیچ تهدیدی جدی 

اتفاق افتاد  نچهآ. فرهنگی چیزی جز گسترش فقر نیست یهاو نقصان یاجتماعریشه بسیاری از ناهنجاری  .کشور است

 رایی امروز است.از جیب فقرا که از جیب نسل آینده به ثروتمندان و صاحبان سرمایه و دا فقطنهجابجایی ثروت 

. سایه جنگ دهدمیقرار  موردحملهات را ستون فقرات یک ملت نظام مالی آن ملت است. جنگ ارزی این ستون فقر

 کشور ارزی گخطر جناست. در حال حاضر  این جنگ یهیسادر کشور ما مستولی است! وظیفه مسئولین زدودن ارزی 

 یهر کشور. شودمیود زیادی در کشور ناب یهاشغلنرخ ارز و سپس افزایش واردات  ییجابهزیرا با جا کندمی را تهدید

تولید و اشتغال  ابودینارز موجب  متیباقصادرات انجام بدهد. بازی  ترراحتکه بتواند  دهدمیا کاهش خود ر قیمت ارز

 .شودمی باهمکشور 

شود ایران زیر چتر آن خواهد نهستند و تا زمانی که هژمونی دالر شکسته  ایران اسیر دالر ازجملهنفر در جهان  اردیلیم 7 

. کندمییران استفاده اک به دشمن است که دشمن از این ابزار در جنگ ارزی علیه بود. دالر ابزار وابستگی استراتژی

 عنوانبهکارایی دالر  نند وکهژمونی اقتصادی آمریکا حمله  یمؤلفهتا به این  شندیاند یبنیروهای انقالبی باید تدابیری 

وابسته باشد تا دشمن  نباید به غرب یاهنیزماصل استراتژیک است که کشور در هیچ  یکاین یک سالح را از بین ببرند.

 بتواند از آن علیه کشور استفاده کند.

 موشک ال ایران مانندبه پول پرقدرت جهان تبدیل شود. ری پول ایران است. باید ارزشبیبسیار ضعیف و  ریال امروزه

 قدرت کشور شود. هایمؤلفهدنیا باشد و جزئی از  درصحنهایران باید 
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که تفکر اقتصاد  ی علمی، یک معارض ذاتی داردیک دکترین در سطح اجرایی و یک نظریه عنوانبه اقتصاد مقاومتی

، غرب را به شودمیه چاپ ی اقتصاد لیبرالی، مکتب پولی است. اقتصادی که در آن پول بدون پشتوانلیبرالی است و پایه

ید اقتصادی که صورت برابر تهدید، اگر هر تهدزوال خواهد کشاند. نظر به فرمایش رهبری مبنی بر مفهوم تهدید در 

من عملیاتی کند، در این ی ما آمادگی داشته باشد که مفهوم تهدید در برابر تهدید را در مواجهه با دش، جامعهگیردمی

 از این برهه عبور کنیم. سالمتبهیم توانمی قطعاًوضعیت نامناسب اقتصاد جهانی 

اما در ؛ بود المللیبین یهاپرداختابزار مبادله و معیار سنجش برای  عمدتاًشور، ارز ک علیهتا قبل از وقوع جنگ ارزی 

رز کشور شروع ادولتی و خصوصی به بازار  بازانسفتهوقتی حمله  90از اردیبهشت سال  خصوصبههنگام جنگ ارزی 

شده را نیز پیدا کرد. غافل از  ت پول کاالشد، از این زمان به بعد ارز کارکرد ذخیره ارزش را پیدا کرد و عالوه بر آن ماهی

ود. همچنین به فرموده ذخیره ارزش به کار گرفته ش عنوانبه تواندمیبدون پشتوانه است و ن کاغذدالر فقط یک  کهاین

 شخریدوفروکاال  عنوانبه وخود ارز رقیب کاالهای دیگر شد  90امام خمینی پول نباید کار کند، اما در جریان جنگ ارزی 

جنگ ارزی منتهی  این دو عامل سبب شد تا سناریو جنگ ارزی علیه ایران کامل شود و به شکست ایران در این شد.

 شود.

 متیق بار است. بازی بقای حکومت در یک کشور و استمرار ثبات سیاسی در یک کشور در گرو ایجاد اشتغال در آن کشو 

 یازنابودسیک کشور  علیهقعی از ایجاد جنگ ارزی هدف وا امابرای رسیدن به هدف است  یالهیوسارز 

در کشورها  نیاز مبرم به ایجاد اشتغال اشتغال در آن کشور از طریق نابود کردن قدرت ارز آن کشور است.

 .کندمیایجاد تنش در حوزه ارز را ایجاد  ینهیزماست که 

که دیر یا زود ممکن   . جنگیکنندمیو نابود  درنیگیم  هدف نظام مالی را  گلوله قلب بدون شلیک یک  در جنگ ارزی

 کشور شود و آن روز ممکن است دیگر برای آماده شدن دیر باشد. ریگ بانیگراست دوباره 
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