
کرسی طر حریزي جنگ ارزي

 کرســـــی طرحریزي جنگ ارزي از ســــــال 1394 بهعنوان یکی از 
سرفصلهاي اصلی در کرسی نظریهپردازي کلبهي کرامت مورد مطالعه و 
بررسی قرار گرفته است. این موضوع، ذیل سرفصل «شورش علیه طمع» 
بهعنوان یکی از ابزارهاي تهاجمی دشمن در «جنگ اقتصــادي» بررسی 

میگردد. 
در ادامه، میتوانید نمون هاي از عناوین این جلسات را مشاهده کنید.

شورش علیه طمعـ  جنگ ارزي (1)ـ  مقدمات جنگ ارزي نوین ¯

شورش علیه طمعـ  جنگ ارزي (2)ـ  عصر جنگ آربیتراژي ¯

شورش علیه طمعـ  جنگ ارزي (3)ـ  جنگ جهانی بشر با خدا (1) ¯

شورش علیه طمعـ  جنگ ارزي (4)ـ  جنگ جهانی بشر با خدا (2)¯
شورش علیه طمعـ  جنگ ارزي (5)ـ  جنگ جهانی بشر با خدا (3)¯
شورش علیه طمعـ  جنگ ارزي (6)ـ  راستیآزمایی ادعاي ریکاردز¯
شورش علیه طمعـ  جنگ ارزي (7)ـ  از روسیه با نفرت¯
شورش علیه طمعـ  جنگ ارزي (8)ـ  جنگ ارزي GDP پایه¯
شورش علیه طمعـ  جنگ ارزي (9)ـ  جنگ جهانی ارزي یکم قرن بیستم¯

جلسات تدوین شده را میتوانید از سایت کلبه کرامت دانلود کنید:
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ضرورت انتقال از سیستم کارنسی به مانی 

یکی از دالیلی که امروزه در آشفتگی مالی به سر م یبریم این اسـت که 
مردم تفاوت بین «پول واقعی» (مانی) و «پول رایج امروز» (کارنسی) را 

درك نمیکنند. 
ü طال و نقره از جنس مانی هســـــــتند که ارزش ذاتی دارند؛ اما

اسکنا سهاي رایج مانند دالر، پوند و ریال و... کارنسی هستند که 
هیچ پشتوان هاي ندارند.

ü مانی ارزش را در خود ذخیره م یکند و ارزش آن کاهش نمـ ییابد
اما کارنســــــی مانند اسکنا سهاي رایج ارزش آن دچار نوسان 

م یشود. 
ü کارنســـــــــی ب هراحتی توسط دول تها خلق م یشود؛ اما مانی

رانم یتوان خلق کرد. طال و نقره باید از معادن استخراج شوند. 
ü در خلق کارنســـی هیچ محدودیتی وجود ندارد؛ اما معادن طال و

نقره محدود هستند و استخراج آ نها نیز محدود است.
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جبهه جدید جنگ علیه انقالب اسالمی5

Currency vs Money

جنگ ارزي وقتی محقق م یشود که سیســـــتم 
اقتصادي کشور برمبناي کارنسی باشد.

 راه خالصی از جادوي پولی و مالی دشمن از طریق 
زدودن کارنســی و اجتهاد در مفهوم پول صورت 

م یگیرد.

براي همراهی با آخرین تحوالت جنگ اقتصادي 

در جهان با «جنبش مقاومت در جنگ ارزي» در 

شبکههاي اجتماعی ب هروز باشید



جبهه جدید جنگ

«جنگ اقتصــادي» سابق هاي دیرین دارد اما نوع جدیدي از آن با 
عنوان «جنگ ارزي» ماهیت «جنگ اقتصادي» را دگرگون کرده 

است. در این نوع جنگ جدید، میدان جنگ،کارنسی است.

لنین رهبر انقالب شوروي: 
«موثرترین راه نابودي هر جامعه از بین بردن پول آن است.»

سالحی که در  این جنگ استفاده م یشود پول کشـــــورها و نه 
تجهیزات نظامی آ نها است. تسلیحات این جنگ مانند تسلیحات 
کشـتارجمعی به نابودي زیرساخت اقتصـادي و فقیرسازي مل تها 
 م یانجامد؛ تورم سرسامآور، فقر، بیکاري، ورشکســـتگی و… از 
نتایج وقوع «جنگ ارزي» هســــتند.در جنگ ارزي آمریکا علیه 
ایران، تهاجم دالر یک سالح کشـتارجمعی ب هحســاب میآید که 

کل اقتصاد کشور را میتواند با خود درگیر کند.
در جنگ ارزي پول ملی (ریال) کشـور که ناموس اقتصـاد کشـور 

است مورد حمله دشمن قرار  میگیرد.
یکی از اهداف جنگ ارزي فقیرتر کردن کشـــور هدف و کوچک 
کردن ثروت و اقتصاد کشـور هدف است که این امر از طریق تغییر 
نرخ ارز انجام م یشود. جنگ ارزي لزوماً براي اهداف اقتصـــادي 

نیســـــت بلکه بیشــــــتر براي اهداف سیاسی و نظامی انجام          
م یگیرد. به این ترتیب که با ضعی فتر کردن اقتصاد کشـور هدف، 
زمین هي پذیرش اراد هي سیاسی یا نظامی کشـــور متهاجم فراهم 

شود.

 جنگ ارزي علیه ایران
در سال 1390 آمریکا طی یک جنگ مالی گســــــــترده که از  
ابزارهایی چون «محاصره اقتصادي» و «جنگ ارزي» نیز استفاده   

کرد، توانســــت بیش از 200 درصد از ارزش ریال را نابود و تورم 
گستردهاي را به ساختار اقتصاد ما تزریق کند.

  CIAجیمز ریکاردز» مشاور ارشد تهدیدات مالی و جنگ نامتقارن در»
و وزارت دفاع آمریکا  در کنفرانســـی در بنیاد کارنگی از جنگ ارزي 
ایران در سـال 1390 و نقش ایاالتمتحده در این امر سـخن گفت و 
ادعا کردکه آمریکا از دالر براي بیثبات کردن اقتصـاد ایران استفاده 

کرده است:
«نتیجه این تحریمها، انزواي فوري ایران از سیســـتم دالر و کمبود 
شـــدید دالر در ایران بود. ریال ایران در عرض فقط چند روز بیش از 
40 درصد از ارزش خود را در برابر دالر از دست داد. ازآنجاکه بسیاري 
از کاالها در ایران وارد میشـــود، قیمت این کاالها به ریال دو برابر 

شدند…
در عرض چند روز، ایاالتمتحده که ایران را از سیسـتم بانکی جهان 
جدا کرده بود، با تحریم بانک مرکزي ایران ارزش برابري ارز ایران را 
نابود کرد، به اقتصاد ایران «ابر تورم» را تزریق کرد. تمام این اتفاقات 
تنها چند هفته پیش از انتخابات ایــــران در زمانـــــی روي داد که 
ایاالتمتحده در حال «تغییـر رژیم» در ایــران و راهاندازي دوبارهي 
انقالب سبز بود و این موارد تصــــادفی نبودند؛ بنابراین، این رویهـ  

جنگ ارزيـ  روش خوبی براي بیثبات کردن یک حکومت است.»

هدف از جنگ
جن گافزار دشمن در این جنگ، ترکیبی از تحری مها و دالر و برخی از 
ابزارهاي مالی دیگر در محیط اقتصادي جهان است تا محیط مالی را 
براي تعامالت اقتصـادي با ایران ناامن کند. دشمن جنگ ارزي علیه 

	را آغاز کرده تا بتواند با نابود کردن ارزش ریال به  هدف خود که ایران
تغییر رفتار نظام یا تغییر رژیم است برسد.

در یک سـال گذشــته نیز آمریکا مجدداً جنگ ارزي علیه ایران را در 
دسـتور کار خود قرار داده تا پول ایران را بیارزش کند و از این طریق 

به هدف خود برسد. در این راستا، فشـار بر روي آسیبها و ضع فهاي  
نظام مالی و اقتصادي ایران نقش کلیدي ایف ا م یکند.

شکستن ارزش و آقایی دالر

امام خامنهاي چندین بار در 20 سال گذشته نسبت به وقوع «جنگ تمام 
عیار اقتصادي» و «محاصر هي اقتصادي» علیه ایران هشدار دادهاند؛ اما 
در 28 شهریور 1395 در دیدار با فرماندهان سپاه پاسـداران به «جادوي 
مالی و پولی دشمن» اشاره کردند. این جادوي مالی و پولی اتفاقی است 
که توسط ترکیب ابزارهاي سیاست و علم اقتصــــاد در فرآیند «جنگ 

مالی» و «جنگ ارزي» علیه یک کشور میتواند رقم بخورد.

 رگ حیات آمریکا، دالر آن است. ستون فقرات «جنگ اقتصادي» 
علیه ایران نیز دالر است شکستن ارزش و آقایی دالر به مثابه قطع 

کردن رگ حیات آمریکا است.

امام خامنهاي:
«اگر مردم و مسـئولین بتوانند اقتصــاد مقاومتی را به 

معناي واقعی محقق و کشــــور را از «جادوي پولی و 

مالی» دشـمن خالص کنند و «ارزش و آقایی دالر» را 

در زندگی اقتصادي بشـکنند، کشـورهاي دیگر را نیز 

نجات داده و براي آنها الگو خواهند شد.»
28 شهریور 1395
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