
مأموریت ما بررسی و بیان جنگ 
ارزي دشمن، تشریح شکستن 
ارزش و آقایی دالر و تبیین پول 

طراز در تمدن نوین اسالمی است.
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جنگ ارزي

مطالبات جنبش براي پیشگیري از جنگ ارزي
و جنگ اقتصادي

یکی از اهداف «جنبش مقاومت در جنگ ارزي» گفتمان سازي مقول هي «جنگ 
اقتصادي» در دو سطح خواص این حوزه و عموم مردم است، در تبیین صحن هي 
«جنگ اقتصــــــادي» اولویت جنبش مقاومت در جنگ ارزي مطالعه و تبیین 

جبههي «جنگ ارزي» است.
در حال حاضر مطالبه و توصی هي جنبش، در مواجهه با مسئولین این حوزه 
است؛ یعنی رئیس و تمام نمایندگان مجلس، رئیس دولت و وزراي اقتصاد 
و امور دارایی، کار و رفاه اجتماعی، جهاد کشاورزي، نفت، صنعت، معدن و 

تجارت، رئیس بانک مرکزي و ....
رؤساي تمام این مجموعهها و معاونتها در حوزههاي پول، ارز، اشـتغال، 
تولید، صادرات و واردات باید براي پیشـگیري از «جنگ ارزي» و «جنگ 
اقتصـادي» دشمن نســبت به موارد ذیل اهتمام داشته باشند و در اولویت 

نخست کاري و تصمیمگیري مجموع هاي خود قرار دهند :
·کاهش هر چه بیشتر وابستگی اقتصاد کشور به دالر

ی هگذاريکاهش هرچه بیشتر وابستگی به سرما خارجی ·
·عدم خلق نقدینگی و خلق اعتبار توسط بانک مرکزي

· سایر ارزهاجلوگیري از کاهش نرخ برابري ریال در نسبت با 
هاي دوجانبه پولی پیما نافزایش   ·

صادرات ·   منطق هايافزایش
· افزایش توان تولید داخلی 

· تشکیل وزارت تجارت داخلی   
· ایجاد پول با پشتوانه طال   

· افزایش ذخایر طالي کشور   
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جبهه جدید جنگ
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امام خامن هاي در 28 شهریور 1395:
«اگر مردم و مسئولین بتوانند اقتصـاد مقاومتی را به 
معناي واقعی محقق و کشـور را از «جادوي پولی 
و مالی» دشمن خالص کنند و «ارزش و آقایی 
دالر» را در زندگی اقتصادي بشـکنند، کشـورهاي 
دیگـر را نیـز نجات داده و بــراي آنها الگو خواهند 

شد.»

 جنگ ارزي علیه ایران              
در سال 1390 آمریکا طی یک جنگ مالی گســــــــترده که از   

ابزارهایی چون «محاصره اقتصــادي» و «جنگ ارزي» نیز استفاده     
میکند، توانســــت بیش از 200 درصد از ارزش ریال را نابود و تورم 

گستردهاي را به ساختار اقتصاد ما تزریق کند.
«جیمز ریکاردز» مشــــاور ارشد تهدیدات مالی و جنگ نامتقارن در 
CIA و وزارت دفاع آمریکا  در کنفرانســـی در بنیاد کارنگی از جنگ 
ارزي ایران در ســال 1390 و نقش ایاالتمتحده در این امر ســخن 
میگوید و ادعا م یکندکه 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، ارزش برابري ارز ایران را نابود کرد، به اقتصـــاد ایران 
«ابـر تورم» را تـزریق کـرد. تمام این اتفاقات تنها چند هفته پیش از 
انتخابات ایـران در زمانـی روي داد که ایاالتمتحده در حال «تغییـر 
رژیم» در ایران و راهاندازي دوبارهي انقالب ســــبز بود و این موارد 
تصـادفی نبودند؛ بنابراین، این رویهـ  جنگ ارزيـ  روش خوبی براي 

بیثبات کردن یک حکومت است.»

هدف از جنگ
در این جنگ ارزي دشــمن با اســتفاده از تحریمها و دالر در محیط 
اقتصــادي جهان در نســبت با ایران بیثباتی ایجاد میکند و محیط 
مالی را براي تعامالت اقتصـادي با ایران ناامن میکند. دشمن جنگ 
ارزي علیه ایـران	را آغاز کـرده تا بتواند با نابود کـردن ارزش ریال به 

هدف خود که 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. فقط در شـش 

ماه نخست سال 97 بیش از 200 درصد از ارزش ریال از دست رفت.

مواجههي جمهوري اسالمی ایران
امام خامن هاي چندین بار در 20 سال گذشته نســــــبت به وقوع 
«جنگ تمام عیار اقتصــادي» و «محاصرهي اقتصـــادي» علیه 
ایران هشــــــــدار دادهاند؛ اما در 28 شهریور 1395 در دیدار با 
فرماندهان سپاه پاسداران به «جادوي مالی و پولی دشمن» اشـاره 
کردند. این جادوي مالی و پولی اتفاقی اســت که توســط ترکیب 
ابزارهاي سیاست و علم اقتصاد در فرآیند «جنگ مالی» و «جنگ 
. در جادوگري دشمن  ارزي» علیه یک کشـور میتواند رقم بخورد
با دالر همین بس که قیمت دالر طی شـش ماه از 5000 تومان به 
15000 تومان رسیده بدون این که تغییر حائز اهمیتی در اقتصــاد 

کشور رخ داده باشد. ریش هي این جادوي پولی و مالی در ربا است.
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در گذشـته جنگها در زمین، دریا و هوا بهصــورت فیزیکی انجام 
میشد؛ اما در قرن بیســت و یکم جنگ اقتصــادي میدان اصلی 
منازعه اســت. یکی از مهمترین و خاصترین میدانهاي «جنگ 

اقتصادي»، «جنگ ارزي» 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 
. تسلیحات این جنگ مانند تسـلیحات  تجهیزات نظامی آنها است
کشتارجمعی به نابودي زیرساخت اقتصادي و فقیرسازي از مل تها 
م یانجامد؛ تورم سرسام آور، فقر، بیکاري، ورشکســـتگی و… از 
نشان ههاي وقوع «جنگ ارزي» در کشـور خودي و کشـور دشمن 
هســـتند. در این جنگ تهاجم دالر، یک سالح کشــــتارجمعی 
ب هحساب 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 سیاسی جنگ ارزي فقیرتر کردن کشـــور هدف و 
کوچک کردن ثروت و اقتصــاد کشــور هدف است که این امر از 
طریق تغییر نرخ ارز انجام م یشـود. جنگ ارزي لزوماً براي اهداف 

اقتصادي نیسـت بلکه بیشـتر براي اهداف سیاسی و نظامی انجام          
م یگیرد.
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