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شکستن ارزش و آقایی دالر
رگ حیات آمریکا، دالر آن است. ستون فقرات

 «جنگ اقتصــــادي» علیه ایران نیز دالر است. ایاالتمتحده براي 
اینکه بر همهي دنیا فشـاروارد کند به دالر تکیه کرده و بقایش نیز به 

خاطر دالر بوده است. 
یک روز در جنگ سخت دفاع مقدس، باید خرمشــــهري که اشغال 
شـده بود آزاد میشـد؛ و امروز در جنگ نیمهســخت، باید ریال را که 
توسـط دالر آمریکا اشــغال شــده اســت، آزاد کنیم. امام خامنهاي 
بهعنوان فرمانده کل قوا، دستور حمله مســــــتقیم به دالر را صادر 

کردهاند.
همانطور که حســـن باقري، ابراهیم همت و احمد متوسلیان و دیگر 
عزیزان، عملیات بی تالمقدس را براي آزادسازي خرمشـــهر طراحی 
کردند، جوانان نسل سوم انقالب باید ارزش و آقایی دالر را بشکنند و 
ریال ایران که از هر طرف محاصره شده است و تحت حمله قرار دارد 

را آزاد کنند.
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عرص هي نبرد نسل سوم انقالب

چالش اصلی نسل سوم انقالب، جنگی مثل داعش و جنگی مثل دفاع 
مقدس نیست. مهمترین چالشی که نسل جوان با آن روبهروست و به 

تعبیر رهبري، باید زودتر حل شود «جنگ اقتصادي» است.
سی سال است که از پایان جنگ نظامی میگذرد و در این سی سـال، 
هیچ دشمن دیگري به خودش اجازه نداده است که دربار هي گزین هي 
جنگ نظامی با ایران فکر کند. بهجاي آن، صـــــــحن هي نبرد را به 
حوز ههاي دیگر کشـــــاندند. جنگ فرهنگی، جنگ سیاسی، جنگ 
دیپلماسی و از همه مهمتر «جنگ اقتصـــادي». اگرچه دشمن به ما 
ضـرباتی در این جنگها زده اسـت و گرچه امکانات و تجهیزات ما در 
مقابل دشمن، مانند همان دوران جنگ نظامی، بهمراتب کمتر اسـت، 
اما در این جنگ هم میتوان پیروز شـد. چگونه؟ با همان الگوي ورود 
جوانان و دادن فرصت به آنان براي حل مشـــــــکالت و چالشها. 
مخصوصاً آنکه جوان نسـل سومی بهمراتب آمادهتر و پختهتر از جوان 

نسل اولی، براي پذیرش مسئولیتها است.
  میدان دادن به «حسن باقريهاي نسل سوم» رمز پیروزي                             

  در «جنگ اقتصادي» امروز است.



امروز کشور در شرایط «جنگ تمام عیار اقتصادي» قرار دارد. در حال 
حاضر «جنگ اقتصـــادي» محور اصلی تهدید آمریکا علیه ایران را 
تشــــکیل میدهد و  تحریمهاي وضعشده علیه ایران در چند سال 
گذشته عمدتاً ماهیت اقتصادي داشته و براي فلج کردن اقتصاد ایران 

طراحی شدهاند.
رئیسجمهور آمریکا مبتنی بر قانون اضطراري اقتصــــــــادي اگر 
تشـخیص دهد که فرد، گروهی یا کشـوري تهدیدي غیرعادي براي 
آمریکا است با اعالم وضعیت فوقالعاده ملی علیه آن کشـور میتواند 
داراییهاي آن را مســــدود کند، مبادالت مالی او را متوقف کند و یا 
حتی اموال آن را مصــادره کند؛ و در یک جمله «جنگ اقتصــادي» 
علیه آن کشـــور راه بیاندازد. آمریکا با تحریم بانک مرکزي ایران و 
مسدود کردن داراییهاي ایران، جنگ اقتصـادي تمامعیار علیه ملت 
ایران را رقم زد. با تحریم، ریال ایران کامالً در حصـر پول و مالی قرار 
میگیرد. آمریکا تالش کرده تا با وضـــع تحریمهاي هوشـــمندانه 
بهتدریج اقتصاد ایران را محاصره و آن را فلج کند. با تحری مهاي نفتی 
درآمد کشـــــور تا حد ممکن پایین میآید، تحریمهاي پولی و مالی 
باعث میشـود که پولی را هم که داریم نتوانیم جابهجا کنیم و باوجود 
تحریمهاي صنعت حملونقل واردات و صادرات بعضــــی از کاالها 
دچار مشــکل کلیدي میشود. آمریکا در سالهاي اخیر، با این اقدام 
توانسـت بدون اینکه به ایران صادرات داشته باشد، از ابزار دالر براي 

ضربه واردکردن به اقتصاد ایران استفاده کند.

ایاالتمتحده از دالر ب هعنوان سـالح اسـتفاده میکند. به این طریق 
که چون دالر ایاالتمتحده مبناي ذخایر و معامالت جهانی اســـت 
میتواند در جنگ ارزي علیه کشور هدف، با قطع دسترسی این کشور 
به دالر و سیستم پرداخت جهانی به آن فشار وارد کند. ایاالتمتحده 

این کار را از طریق اعمال تحریمها انجام میدهد.
.

اولویت امروز 
رهبر انقالب در 1 فروردین 1396:

«اولویت امروز ملّت ایران، مسئل هي اقتصـادي است و توجّه کنید که 
اولویت دشمن هم مســئل هي اقتصــادي است؛ یعنی امروز دشمنان 
جمهوري اســالمی براي اینکه بتوانند اهداف خودشــان را در مورد 
ایران و ایرانی و جمهوري اســالمی محقق کنند، دنبال راهکارهاي 
اقتصـادي و یا به تعبیر درستتر، دنبال ضربه زدن اقتصـادي به ملّت 

ایراناند».

هدف دشمن از جنگ اقتصادي
 هدف از «جنگ اقتصـــــــــــادي»، نابودي بنیاد قدرت، نابودي 
زیرساختها، تضـعیف قدرت مالی و نابود کردن ارزش پول کشـور و 
خواست هي اصلی دشـمن تغییر رفتار یا تغییر رژیم جمهوري اسـالمی 

است.

رهبر معظم انقالب اسالمی در
 خصوص هدف دشمن در

 «جنگ اقتصادي» میفرمایند:

«هدف دشمنان از اعمال فشار اقتصادي بر مردم
 ایران، براي دلسرد کردن آنان از نظام اسالمی است.»

در این جنگ آمریکاییها از طریق فشــارهاي اقتصـــادي، 
روانی و عملی بهدنبال بهآشوب کشاندن ایران هستند. در این 
مرحله، دشمن تالش میکند با اخالل در نظام اقتصــــادي 
کشــور، مردم را خشــمگین و عصــبانی کند و با باال بردن 
هزینههاي روزمره زندگـی، این ذهنیت را در مـردم القاء کند 

که نظام حاکمیتی آنها، ناکارآمد و بیکفایت اســــت. پس    
مردم باید به خیابانها بریزند و حکومت را عوض کنند. 
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